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Изменение 487
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. cs

Изменение 488
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Предоставянето на правомощия противоречи не само на принципа на 
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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 489
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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

Or. pl

Обосновка

Посоченият по-горе въпрос, който е от огромно значение, следва да се 
регламентира чрез основен акт.

Изменение 490
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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 

заличава се
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инициатива. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

Or. de

Изменение 491
Юта Хауг

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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

Or. en

Изменение 492
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер 

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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 

заличава се
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изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21. 

Or. de

Обосновка

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

Изменение 493
Евелин Регнер, Карин Каденбах

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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

Or. de

Изменение 494
Елена Оана Антонеску

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

По искане на държава членка или по 
собствена инициатива Комисията 
приема чрез актове за изпълнение и въз 
основа на информацията, 
предоставена съгласно член 5 и 
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собствена инициатива. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21. 

наличните научни данни, общ списък 
с добавките, разрешени за употреба в 
тютюневите изделия, като взема 
предвид разпоредбите на параграф 1. 
Държавите членки могат да 
забранят добавки с известни 
отрицателни последици преди да 
направят оценка за одобрение. 
Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 21.

Or. en

Изменение 495
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

По искане на държава членка, въз 
основа на научни доказателства,
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. За 
подпомагане на вземането на решения 
следва да се използва независима 
експертна група.

Or. en

Изменение 496
Милан Цабърнох

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

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. 

заличава се

Or. cs

Изменение 497
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Посоченият по-горе въпрос, който е от огромно значение, следва да се 
регламентира чрез основен акт.

Изменение 498
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Приемането на хармонизирани правила относно процедурите за определяне на 
това дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1 се счита 
за съществен елемент на законодателния акт и всяко изменение на този 
елемент следва да подлежи на обикновената законодателна процедура.

Изменение 499
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

заличава се

Or. de



PE510.715v01-00 10/69 AM\935758BG.doc

BG

Изменение 500
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 501
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
разпоредбите на член 22, за да 
установи хармонизирани правила 
относно процедурите за определяне на 
това дали дадено тютюнево изделие 
попада в обхвата на параграф 1.

Or. it



AM\935758BG.doc 11/69 PE510.715v01-00

BG

Изменение 502
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 503
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 

заличава се
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концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества. 

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 504
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества. 

заличава се

Or. en



AM\935758BG.doc 13/69 PE510.715v01-00

BG

Обосновка

Максималните равнища за добавки или комбинация от добавки се считат за 
съществени елементи на законодателния акт и всяко изменение на тези 
елементи следва да подлежи на обикновената законодателна процедура.

Изменение 505
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества.

заличава се

Or. de

Изменение 506
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 

заличава се
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придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества.

Or. pl

Обосновка

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

Изменение 507
Юта Хауг

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 

заличава се
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добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества.

Or. en

Изменение 508
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества. 

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 509
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества. 

заличава се

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 510
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-
ароматни качества, когато надвиши 
определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 

заличава се
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да определя максималните равнища за 
тези добавки или комбинация от 
добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества. 

Or. cs

Изменение 511
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-ароматни 
качества, когато надвиши определено 
равнище на наличие или концентрация, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да определя максималните 
равнища за тези добавки или 
комбинация от добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества. 

3: В случай че научните данни, 
получени при прилагането на 
параграфи 1 и 2, покажат, че дадена 
добавка или комбинация от добавки 
обикновено придава характерни 
вкусово-ароматни качества, когато 
надвиши определено равнище на 
наличие или концентрация, се следва 
обичайната законодателна процедура, 
за да се определят максималните 
равнища за тези добавки или 
комбинация от добавки, които придават 
характерните вкусово-ароматни 
качества.

Or. el

Обосновка

За определяне, въз основа на надеждни научни данни, на максималните 
равнища на добавки, които придават характерен аромат, се следва 
обичайната законодателна процедура, отколкото възможността за приемане 
на делегирани актове от Комисията.

Изменение 512
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, 
покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава характерни вкусово-ароматни 
качества, когато надвиши определено 
равнище на наличие или концентрация, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да определя максималните 
равнища за тези добавки или 
комбинация от добавки, които 
придават характерните вкусово-
ароматни качества. 

3. В случай че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава аромат или подобрява 
вкусовите качества само когато 
надвиши определено равнище на 
наличие или концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
определя максималните равнища за тези 
добавки или комбинация от добавки, 
чрез съответно изменение на 
приложение I.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението за изготвяне на положителен списък като 
необходимо предварително условие за употребата на добавки, разпоредбата за 
определяне на максимални равнища от страна на Комисията следва да се 
прилага по отношение на всички аромати и всички добавки, които могат да 
подобряват вкусовите качества.

Изменение 513
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки забраняват 
употребата на следните добавки в 
тютюневите изделия: 

заличава се

а) витамини и други добавки, 
създаващи впечатлението, че 
тютюневото изделие е полезно за 
здравето или представлява намалена 



AM\935758BG.doc 19/69 PE510.715v01-00

BG

опасност за здравето, или
б) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и 
жизненост, или 
в) добавки с оцветяващи свойства за 
емисиите. 

Or. de

Обосновка

Не съществуват научни основания за забрана въз основа на токсикологични 
изследвания. Освен това липсва връзка с производители, методи и рационални 
критерии, за да се осигурят подобни научни факти.

Изменение 514
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки забраняват 
употребата на следните добавки в 
тютюневите изделия: 

заличава се

а) витамини и други добавки, 
създаващи впечатлението, че 
тютюневото изделие е полезно за 
здравето или представлява намалена 
опасност за здравето, или 
б) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и 
жизненост, или 
в) добавки с оцветяващи свойства за 
емисиите. 

Or. de
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Обосновка

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

Изменение 515
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки забраняват
употребата на следните добавки в 
тютюневите изделия: 

4. Не се допуска употребата на следните 
добавки и овкусители в тютюневите 
изделия и техните съставни части:

Or. de

Изменение 516
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки забраняват 
употребата на следните добавки в 
тютюневите изделия:

4. Приложение I не съдържа следните 
добавки в тютюневите изделия:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 517
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) витамини и други добавки, 
създаващи впечатлението, че 
тютюневото изделие е полезно за 
здравето или представлява намалена 
опасност за здравето, или 

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 518
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) витамини и други добавки, 
създаващи впечатлението, че 
тютюневото изделие е полезно за 
здравето или представлява намалена 
опасност за здравето, или

а) витамини, или

Or. en

Обосновка

Изразът „други добавки“ е твърде неясен и не се основава на научни 
доказателства, така че може да доведе до субективни интерпретации и 
правна несигурност за стопанските обекти и администрациите, отговарящи 
за техния надзор.

Изменение 519
Исаскун Билбао Барандика



PE510.715v01-00 22/69 AM\935758BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) витамини и други добавки, 
създаващи впечатлението, че 
тютюневото изделие е полезно за 
здравето или представлява намалена 
опасност за здравето, или

а) витамини, или

Or. es

Изменение 520
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) захар или подобни добавки, които 
смекчават или променят оригиналния 
аромат или вкус на тютюна, за да се 
подобряват неговите вкусови 
качества или привлекателност, или

Or. en

Обосновка

Захарта често се използва за промяна на оригиналния аромат или вкус, с цел 
подобряване на привлекателността или вкусовите качества сред младите хора 
или тези, които започват да пушат.

Изменение 521
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и 
жизненост, или 

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 522
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и 
жизненост, или

б) кофеин, таурин, или

Or. en

Обосновка

Изразът „други добавки“ е твърде неясен и не се основава на научни 
доказателства, така че може да доведе до субективни интерпретации и 
правна несигурност за стопанските обекти и администрациите, отговарящи 
за техния надзор. 

Изменение 523
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и 
жизненост, или

б) кофеин, таурин, или

Or. es

Изменение 524
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавки с оцветяващи свойства за 
емисиите.

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 525
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) овкусители в съставните части 
на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или лепила и в други 
технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата 
или интензитета на дима; филтрите 
и капсулите не съдържат тютюн.
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Or. de

Изменение 526
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) във всички случаи строго се 
забраняват търговски позовавания на 
всякаква форма на добавка, които 
биха могли да накарат 
потребителите да стигнат до 
заключението, че дадено тютюнево 
изделие е полезно за здравето, 
намалява рисковете от употреба на 
тютюневи изделия или предоставя 
енергия, жизненост или други подобни 
ползи.

Or. es

Изменение 527
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в 
съставните части на тютюневите 
изделия, като например филтри, 
хартия, опаковки, капсули или в други 
технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата 
или интензитета на дима. Филтрите 
и капсулите не съдържат тютюн. 

заличава се

Or. cs
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Изменение 528
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в 
съставните части на тютюневите 
изделия, като например филтри, 
хартия, опаковки, капсули или в други 
технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата 
или интензитета на дима. Филтрите 
и капсулите не съдържат тютюн. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Решението за разрешаване, ограничаване или забрана на определени съставки 
следва да се основава на сигурни научни доказателства, от които става ясно, 
че определени съставки повишават присъщия на продукта риск.

Изменение 529
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в 
съставните части на тютюневите 
изделия, като например филтри, 
хартия, опаковки, капсули или в други 
технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата 
или интензитета на дима. Филтрите 
и капсулите не съдържат тютюн. 

заличава се
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Or. de

Изменение 530
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в 
съставните части на тютюневите 
изделия, като например филтри, 
хартия, опаковки, капсули или в други 
технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата 
или интензитета на дима. Филтрите 
и капсулите не съдържат тютюн. 

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 531
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в 
съставните части на тютюневите 
изделия, като например филтри, 
хартия, опаковки, капсули или в други 
технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата или
интензитета на дима. Филтрите и 
капсулите не съдържат тютюн.

5. Държавите членки забраняват 
употребата на средства, даващи 
възможност за промяна на интензитета 
на дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.
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Or. pl

Обосновка

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

Изменение 532
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл
Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван 
Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн. 

5. Забранява се употребата на 
овкусители в съставните части на 
тютюневите изделия, като например 
филтри, хартия, опаковки, капсули или в 
други технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата или 
интензитета на дима. Филтрите и 
капсулите не съдържат тютюн.

Or. en

Обосновка

Редакторска корекция с цел съгласуваност с предложението за изготвяне на 
положителен списък.

Изменение 533
Юта Хауг
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки,
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки или
капсули, даващи възможност за промяна 
на аромата или интензитета на дима. 
Филтрите и капсулите не съдържат 
тютюн.

Or. en

Изменение 534
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Обосновка

Езикова поправка. 

Изменение 535
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима, при наличие на неоспорими 
научни доказателства, че 
конкретната добавка увеличава 
токсичността на продукта или 
опасността от пристрастяване. 
Филтрите и капсулите не съдържат 
тютюн.

Or. pl

Изменение 536
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители и/или 
добавки в съставните части на 
тютюневите изделия, като например 
филтри, хартия, опаковки, капсули или в 
други технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата, 
вкуса, мириса или интензитета на дима. 
Филтрите и капсулите не съдържат 
тютюн.

Or. en
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Изменение 537
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Това не засяга технически 
характеристики, които имат за цел 
да намалят някои вредни съставни 
части на тютюневия дим.

Or. en

Изменение 538
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Параграф 5 не се прилага по 
отношение на техническите мерки, 
предназначени да намалят 
специфични вредни съставни части 
на дима или да увеличат 
биоразградимостта на тютюневите 
изделия.

Or. it

Изменение 539
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
разпоредбите или условията, 

заличава се
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установени в 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се 
прилагат за тютюневите изделия, 
ако е целесъобразно. 

Or. de

Обосновка

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

Изменение 540
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с добавки в количества, които 
в момента на консумацията 
увеличават отчетливо токсичния 
ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюневото изделие. 

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 541
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на научни доказателства Въз основа на научни доказателства 
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държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневото изделие. 

държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки, които сами по себе си са 
токсични, канцерогенни или водят до 
пристрастяване, или които е 
възможно да предизвикат някои от 
гореспоменатите ефекти в 
неизгоряло състояние или в момента 
на консумацията на тютюневото 
изделие.

Or. en

Изменение 542
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с добавки в количества, които в 
момента на консумацията увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюневото изделие.

Въз основа на научни доказателства 
приложение I не съдържа добавки в 
количества, които в момента на 
консумацията увеличават токсичния 
ефект или водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневото изделие.

Or. en

Обосновка

Добавките, които увеличават токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото изделие, не следва да бъдат 
допускани, а не само тези, които ги увеличават„отчетливо“.

Изменение 543
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие. 

Въз основа на публично достъпни
научни доказателства, произлизащи от 
безупречно компетентни научни 
източници и публикувани в 
приложение към административно 
решение, държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с добавки в количества, които в 
момента на консумацията увеличават 
обективно токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюневото изделие.

Or. es

Изменение 544
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюневото изделие.

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо
общото въздействие върху здравето 
на тютюневото изделие.

Or. en

Обосновка

Пускането на пазара на тютюнево изделие следва да бъде обвързано и 
разглеждано във връзка с общото въздействие върху здравето, което 
употребата на това изделие има за цялото население.
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Изменение 545
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават измеримо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

Or. en

Обосновка

Понятието „отчетливо“ е твърде субективно и поради това доста трудно за 
оценяване. Директивата трябва да се основана на солидни и измерими научни 
доказателства, за да се вземе решение относно ограниченията на определени 
добавки.

Изменение 546
Евелин Регнер, Карин Каденбах

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие. 

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават 
значително, при прилагане на 
международен стандарт, токсичния 
ефект или водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневото изделие.

Or. de
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Изменение 547
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 548
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 2

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 положителен 
списък в член 6, параграф 1, алинея 1 от същите автори.

Изменение 549
Ярослав Калиновски
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на 
параграф 7, 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, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства. 

заличава се

Or. pl

Обосновка

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

Изменение 550
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на 
параграф 7, като може да извърши 

заличава се
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това определяне и по собствена 
инициатива. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства. 

Or. de

Изменение 551
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на 
параграф 7, 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, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства. 

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 552
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на 
параграф 7, 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, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства.

заличава се

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 553
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на 
параграф 7, 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, и се 
основават на най-актуалните научни 

заличава се
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доказателства.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 554
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните 
доказателства и опитът, натрупан 
при прилагането на параграфи 7 и 8, 
покажат, че дадена добавка или 
определено количество от нея при 
консумацията увеличава отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки. 

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 555
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните 
доказателства и опитът, натрупан 
при прилагането на параграфи 7 и 8, 
покажат, че дадена добавка или 
определено количество от нея при 
консумацията увеличава отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за
тези добавки.

заличава се

Or. de

Изменение 556
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните 
доказателства и опитът, натрупан 
при прилагането на параграфи 7 и 8, 
покажат, че дадена добавка или 
определено количество от нея при 
консумацията увеличава отчетливо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки. 

заличава се

Or. de
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Обосновка

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

Изменение 557
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните 
доказателства и опитът, натрупан 
при прилагането на параграфи 7 и 8, 
покажат, че дадена добавка или 
определено количество от нея при 
консумацията увеличава отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки. 

заличава се

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 558
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните заличава се
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доказателства и опитът, натрупан 
при прилагането на параграфи 7 и 8, 
покажат, че дадена добавка или 
определено количество от нея при 
консумацията увеличава отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да определя максималните равнища за 
тези добавки. 

Or. en

Обосновка

Решението за ограничаване или забрана на определено изделие поради неговите 
добавки, посочено в параграфи 7 и 8, трябва да се основава на солидни и 
измерими научни доказателства и да бъде обсъждано в контекста на 
бъдещето преразглеждане на директивата. Освен това тези аспекти се 
считат за съществени елементи на законодателния акт и всяко изменение на 
тези елементи следва да подлежи на обикновената законодателна процедура.

Изменение 559
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните доказателства и 
опитът, натрупан при прилагането 
на параграфи 7 и 8, покажат, че дадена 
добавка или определено количество от 
нея при консумацията увеличава 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
определя максималните равнища за тези 
добавки. 

9. В случай че научните доказателства 
покажат, че дадена добавка или 
определено количество от нея при 
консумацията увеличава токсичния 
ефект или водещите до пристрастяване 
свойства на тютюнево изделие само 
когато надвишава определено 
равнище на наличие или 
концентрация, включително 
стандартните граници на 
безопасност, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
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определя максималните равнища за тези 
добавки, чрез съответно изменение на 
приложение I.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението за изготвяне на положителен списък като 
необходимо предварително условие за употребата на добавки, разпоредбата за 
определяне на максимални равнища от страна на Комисията следва да се 
прилага също и по отношение на добавки, които са токсични и водят до 
пристрастяване само когато са налични в определена концентрация.

Изменение 560
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните доказателства и 
опитът, натрупан при прилагането на 
параграфи 7 и 8, покажат, че дадена 
добавка или определено количество от 
нея при консумацията увеличава 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да
определя максималните равнища за тези 
добавки. 

9. В случай че научните доказателства и 
опитът, натрупан при прилагането на 
параграфи 7 и 8, покажат, че дадена 
добавка или определено количество от 
нея при консумацията увеличава 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, се следва 
обичайната законодателна процедура, 
за да се определят максималните 
равнища за тези добавки.

Or. el

Обосновка

Следва се обичайният законодателен процес, за да се определят максималните 
равнища на добавките, които според научните данни увеличават отчетливо 
токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюнево 
изделие.
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Изменение 561
Евелин Регнер, Карин Каденбах

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните доказателства и 
опитът, натрупан при прилагането на 
параграфи 7 и 8, покажат, че дадена 
добавка или определено количество от 
нея при консумацията увеличава 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
определя максималните равнища за тези 
добавки. 

9. В случай че научните доказателства и 
опитът, натрупан при прилагането на 
параграфи 7 и 8, покажат, че дадена 
добавка или определено количество от 
нея при консумацията увеличава 
значително, при прилагане на 
международно признат стандарт,
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюнево 
изделие, Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да определя 
максималните равнища за тези добавки.

Or. de

Изменение 562
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 
и 5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията.

заличава се
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 563
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 
и 5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

заличава се

Or. fi

Изменение 564
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 
и 5. Комисията е оправомощена да 

заличава се
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приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в
доклад на Комисията. 

Or. cs

Изменение 565
Рика Манер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 
и 5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

заличава се

Or. en

Изменение 566
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 

заличава се



PE510.715v01-00 48/69 AM\935758BG.doc

BG

изделия, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 
и 5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 567
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 
и 5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Последващо изменение, обусловено от изменението на член 6, параграф 1.
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Изменение 568
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Неса Чилдърс, Катрин Стайлър, 
Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 
и 5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Не трябва да се оставят „вратички“ в ограниченията на добавките. Макар и 
по-малко в сравнение с цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, 
овкусителите в изделия като пурети и тютюн за водна лула също привличат 
младите потребители.

Изменение 569
Бенд Бендсен, Ярослав Лешек Валенса, Йоланта Емилия Хибнер, 
Кристофер Фйелнер, Манфред Вебер, Анна Росбак, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от забраните, 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от забраните, 
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установени в параграфи 1 и 5.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

установени в параграфи 1 и 5.

Or. en

Обосновка

Бездимните тютюневи изделия се употребяват предимно от по-възрастното 
поколение и следва да бъдат освободени от забраната за характерни вкусово-
ароматни качества. Освен това законодателството следва да 
благоприятства традиционните тютюневи изделия и изделията, които са по-
малко опасни от цигарите.

Изменение 570
Карл Шлютер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията.

10. Овкусителите, използвани в 
тютюна за орална употреба (снус), се 
освобождават от разпоредбите, 
установени в параграф 1. Ако Швеция 
не предприеме мерки относно 
овкусителите въз основа на 
Рамковата конвенция на СЗО за 
контрол на тютюна (РККТ) и 
нейните насоки в рамките на четири 
години от влизането в сила на 
настоящата директива, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
отменя това освобождаване.

Or. en
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Обосновка

Всички тютюневи изделия следва да подлежат на същите разпоредби по 
отношение на съставките, с изключение на снуса, който представлява много 
специален случай. Макар че ЕС има пълното право да регламентира добавките 
в снуса, поради голямата чувствителност по този въпрос в Швеция, на Швеция 
следва да бъде разрешено да регламентира добавките в снуса. Ако това не се 
извърши правилно в рамките на четири години, следва да се прилагат същите 
правила, както по отношение на другите тютюневи изделия.

Изменение 571
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

10. Други тютюневи изделия, различни 
от цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 и 
5.

Or. de

Изменение 572
Аня Вайсбергер, Карл-Хайнц Флоренц, Моника Холмайер, Ренате Зомер, 
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
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цигари и бездимните тютюневи
изделия, се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

цигари и тютюневите изделия за 
орална употреба, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 и 
5.

Or. de

Обосновка

Употребата на традиционен тютюн за смъркане и тютюн за дъвчене е 
ограничена до много малко региони на Европа, като представлява част от 
съхраняването на обичаите. Освен това тютюнът за смъркане и тютюнът за 
дъвчене се употребяват предимно от по-възрастни лица. По същия начин и при 
разпоредбите относно етикетирането съгласно членове 10 и 11 по отношение 
на тютюна за смъркане и тютюна за дъвчене се прилагат същите, по-малко 
рестриктивни разпоредби, както по отношение на пурите, пуретите и 
тютюна за лула. Поради това спрямо член 6 следва да се прилага същото 
освобождаване.

Изменение 573
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена чрез актове 
за изпълнение да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата с 
най-малко 20 % в 10-те най-големи по 
обем пазари на държавите членки въз 
основа на данните за продажбите, 
предоставени в съответствие с 
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член 5, параграф 4; или увеличение на 
равнището на разпространение сред 
потребителите под 25-годишна 
възраст с най-малко 10 процентни 
пункта в поне 10 държави членки за 
съответната продуктова категория 
на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в 
момента на приемане на 
директивата];

Or. en

Обосновка

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future
revisions of the Directive under the ordinary legislative process and taking into 
account the evolution of the market in the medium and long term.It is also important 
to redefine "substantial change of circumstances" when considering the elimination of 
exceptions, and that the current definition of a volume change of 10% in at least 10 
Member States (markets) would be easily achievable without generating any 
substantial change in the volume market. This is because the market in 10 of the 
member countries is currently extremely low.

Изменение 574
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.
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доклад на Комисията.

Or. de

Обосновка

Освобождаването от забрани за определени тютюневи изделия се отнася до 
обхвата на член 6. Поради това възможна отмяна на тези освобождавания 
като съществена разпоредба следва да остане в компетентността на двата 
съзаконодателя по реда на обикновената законодателна процедура.

Изменение 575
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 

Or. it

Обосновка

За съществените елементи на директивата следва да се използва 
обикновената законодателна процедура.

Изменение 576
Ерик Банки
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията. 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.

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 577
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
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доклад на Комисията.

Or. en

Обосновка

Член 6, параграф 10 съдържа съществени елементи от директивата и 
следователно не попада в обхвата на делегираните актове.

Изменение 578
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари, тютюна за водна лула и 
бездимните тютюневи изделия, се 
освобождават от забраните, установени 
в параграфи 1 и 5. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
отменя това освобождаване, ако е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията, въз основа на данните, 
предоставени от компетентните 
органи в държавите членки.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на здравето повишено внимание заслужава голямата 
консумация от младите хора на тютюн чрез водни лули, като напр. хука 
(шиша). Съответно е важно разпоредбите на член 6 във връзка с 
информацията за съставките, която трябва да бъде предоставена, и на 
член 10 във връзка със съобщенията относно здравето да се прилагат също и 
по отношение на тези изделия.
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Изменение 579
Манфред Вебер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
22, за да отменя това освобождаване, 
ако е налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Тютюневите изделия за смъркане 
също се освобождават. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
отменя това освобождаване, ако е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.

Or. de

Изменение 580
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари, тютюна за водни лули и 
бездимните тютюневи изделия, се 
освобождават от забраните, установени 
в параграфи 1 и 5. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
отменя това освобождаване, ако е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.
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Or. ro

Изменение 581
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
не се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. el

Обосновка

Директивата предоставя еднаква защита за всички потребители на 
тютюневи изделия.

Изменение 582
Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, Клаудио 
Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Комисията е оправомощена да приема 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари, тютюна за водна лула и 
бездимните тютюневи изделия, се 
освобождават от забраните, установени 
в параграфи 1 и 5. Комисията е 
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делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията. 

оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
отменя това освобождаване, ако е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.

Or. it

Обосновка

Евробарометър показва, че употребата на водни лули е по-широко 
разпространена сред младите хора и студентите, отколкото сред 
останалите групи.

Изменение 583
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. За да бъде включена дадена 
съставка в приложение I, 
производителите и вносителите 
подават заявление в Комисията. Към 
заявлението се прилагат следните 
данни:
a) име или фирма и постоянен адрес 
на заявителя;
б) химично наименование на 
съставката;
в) функция на съставката и 
максимално допустимо количество в 
една цигара; и
д) ясни доказателства, подкрепени от 
научни данни, че съставката не 
попада сред критериите за 
изключване, изброени в настоящия 
член.
Комисията може да отправи 
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запитване до съответния научен 
комитет дали въпросната съставка 
като такава попада сред критериите 
за изключване, изброени в настоящия 
член, или само когато е в определена 
концентрация. Комисията взема 
решение в съответствие с 
процедурата, определена в параграф 1, 
не по-късно от една година след 
получаване на заявлението.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се определи процедурата за включването на съставките в 
положителния списък.

Изменение 584
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Тютюнът за орална употреба 
(снус) се освобождава от 
разпоредбите на член 6 от 
настоящата директива.

Or. sv

Обосновка

Предвид общата забрана за продажбата на снус (тютюн за орална употреба) 
в ЕС, не съществува трансграничен интерес във връзка с регламентирането на 
съдържанието на снус на равнището на ЕС. Вместо това регламентирането 
следва да се извърши на национално равнище от държавата членка (Швеция), 
където продажбата на снус е разрешена. Разпоредбите, предвидени в 
предложението за директива на Комисията, са недостатъчни например по 
отношение на регламентирането на вредните добавки. Веществата, които 
могат да увредят човешкото здраве, не са обхванати по никакъв начин, 
докато за обикновени овкусители съществуват строги разпоредби.
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Изменение 585
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Създава се фонд за подпомагане на 
тютюнопроизводителите в региони, 
където се произвежда тютюн, за 
компенсиране на загубите, понесени 
от тютюнопроизводителите в 
резултат от прилагането на 
директивата. Средствата от този 
фонд се предоставят на 
тютюнопроизводители, засегнати от 
спада в търсенето на суров тютюн, 
както и на тези, които желаят да 
преустановят отглеждането на 
тютюн и да променят 
производствения си профил.

Or. pl

Обосновка

Прилагането на разпоредбите на директивата ще доведе до спад в търсенето 
на суров тютюн в ЕС, като е възможно той да бъде заместен от суров 
тютюн от трети държави. Това означава намаление на приходите на 
тютюнопроизводителите и нарастваща безработица. В тази връзка следва да 
се създаде фонд за подпомагане на тютюнопроизводители за такива, които са
засегнати от спада в търсенето на суров тютюн, както и за тези, които 
желаят да преустановят отглеждането на тютюн и да променят 
производствения си профил.

Изменение 586
Марит Полсен

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всяка потребителска опаковка на 
тютюневите изделия и на всяка външна 
опаковка се поставят предупреждения 
относно здравето на официалния език 
(официалните езици) на държавата 
членка, където изделието се пуска на 
пазара.

1. С изключение на изделията, 
посочени в член 15, на всяка 
потребителска опаковка на тютюневите 
изделия и на всяка външна опаковка се 
поставят предупреждения относно 
здравето на официалния език 
(официалните езици) на държавата 
членка, където изделието се пуска на 
пазара.

Or. en

Изменение 587
Пилар Аюсо, Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всяка потребителска опаковка на 
тютюневите изделия и на всяка външна 
опаковка се поставят предупреждения 
относно здравето на официалния език 
(официалните езици) на държавата 
членка, където изделието се пуска на 
пазара.

1. На всяка потребителска опаковка на 
тютюневите изделия и на всяка външна 
опаковка, с изключение на прозрачния 
целофан, използван при продажбите 
на дребно, се поставят предупреждения 
относно здравето на официалния език 
(официалните езици) на държавата 
членка, където изделието се пуска на 
пазара.

Or. es

Обосновка

Съображението вече е разгледано в настоящата директива, впрочем 
предупрежденията относно здравето върху опаковката могат да се видят 
през прозрачния целофан.

Изменение 588
Даниел ван дер Ступ
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предупрежденията относно здравето 
заемат цялата повърхност, която е 
предназначена за тях, не са предмет на 
коментари, не се преформулират, 
нито се прави препращане към тях 
под каквато и да е форма.

2. Предупрежденията относно здравето 
заемат цялата повърхност, която е 
предназначена за тях.

Or. nl

Изменение 589
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната 
графичната цялост и видимост, 
предупрежденията относно здравето 
са отпечатани по начин, който не 
позволява те да бъдат отстранени; 
че да не могат да бъдат отстранени; 
те са незаличими и по никакъв начин 
не се скриват, нито прекъсват, 
включително чрез бандероли, 
етикети с цената, маркировки за 
следене и обратно проследяване, 
защитни елементи или чрез какъвто 
и да е вид обвивка, торбичка, 
обложка, кутия или друго средство, 
нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

заличава се

Or. nl

Изменение 590
Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са разположени по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство.

Or. cs

Изменение 591
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, защитни 
елементи или чрез какъвто и да е вид 
обвивка, торбичка, обложка, кутия или 
друго средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.
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средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

Or. de

Изменение 592
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената,
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, маркировки за следене и 
обратно проследяване, защитни 
елементи или чрез какъвто и да е вид 
обвивка, торбичка, обложка, кутия или 
друго средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

Or. en

Изменение 593
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
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отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка. 

отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка. Същите 
съображения за безопасност 
обясняват запазването на 
разпоредбата в 
Директива 2001/37/ЕО, позволяваща 
нанасянето на предупреждения върху 
кутиите за пури посредством 
стикери, които могат да се 
отстраняват.

Or. fr

Обосновка

Има за цел да възстанови разпоредбата в директивата от 2001 г. по очевидни 
причини, свързани с разходите на пазарен сектор.

Изменение 594
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид непрозрачна
обвивка, торбичка, обложка, кутия или 
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торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка. 

друго средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

Or. de

Обосновка

Поставянето на предупреждение върху прозрачна опаковка изглежда 
неефективно, тъй като през прозрачната защитна обвивка 
предупрежденията лесно могат да се видят. 

Изменение 595
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Криста Клас, Томас Улмер, Рихард 
Зебер, Ренате Зомер 

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка. 

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка. При други 
тютюневи изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи 
изделия, предупрежденията относно 
здравето могат да се поставят 
посредством стикери, при положение 
че те не могат да се отстраняват.

Or. de
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Обосновка

Поради разнообразието от опаковки и производството в малки серии 
предупрежденията, които могат да се поставят посредством стикери, са 
важни за производителите на пури. Директива 2001/37/ЕО също предвижда 
това освобождаване.

Изменение 596
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка. 

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

При продукти, произведени в малки 
количества, гореспоменатите 
предупреждения относно здравето 
могат да се поставят под формата 
на залепващи се етикети, при условие 
че това се прави в мястото на 
произход и те не могат да бъдат 
отстранени, без да се разруши 
опаковката.

Or. es
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Изменение 597
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С цел гарантиране на яснота и 
видимост, по-специално на 
графичните предупреждения, могат 
да се използват залепващи се 
етикети, при условие че те не могат 
да се отстраняват от опаковката и 
само при материали на опаковката, 
върху които е трудно или невъзможно 
да се отпечатват комбинирани 
предупреждения.

Or. es

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира визуалната яснота на 
предупрежденията, изобразявани на опаковка, върху която не може лесно да се 
отпечатва, като напр. метал или дърво.


