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Изменение 942
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уникалният идентификатор дава 
възможност за определяне на:

2. Уникалният идентификатор, който е 
защитен и не може да бъде дублиран,
дава възможност за определяне на:

Or. pl

Обосновка

Идентификаторът трябва да бъде защитен и да не може да бъде дублиран. 
Това означава, че той не може да се състои просто от поредица от цифри и 
букви без никакви други защитни елементи, тъй като такива защитни 
елементи могат лесно да бъдат копирани. 

Изменение 943
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наименованието на изделието; д) описанието на изделието;

Or. en

Обосновка

По отношение на параграф 2, буква е) моето предложение е използваната 
терминология да бъде приведена в съответствие с терминологията на 
съответния протокол на СЗО.

Изменение 944
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

e) целевия пазар за продажба на 
дребно;

заличава се

Or. it

Изменение 945
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

заличава се

Or. it

Изменение 946
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

заличава се

Or. cs

Изменение 947
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

заличава се

Or. it

Обосновка

Това изискване за проследимост понастоящем не е включено в протокола към 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна, а въвеждането му би могло да 
принуди много оператори да излязат от пазара, като по този начин подкопае 
конкуренцията.

Изменение 948
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)
2012/0366 (COD)
Член 14, параграф 2, буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране, датата на 
транспортиране, 
местоназначението, изпращача и 
получателя.

Or. fr

Обосновка

Предложението за директива следва да бъде в съответствие със 
задълженията, произтичащи от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на 
тютюна и нейния протокол.

Изменение 949
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране, датата на 
транспортиране, 
местоназначението, отправната 
точка и получателя;

Or. fr

Изменение 950
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране от производителя до 
първия клиент и използваните 
складове;

Or. es

Изменение 951
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ако е приложимо, вносителя в 
Съюза;

заличава се

Or. it

Изменение 952
Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ако е приложимо, вносителя в 
Съюза;

заличава се

Or. cs

Изменение 953
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ако е приложимо, вносителя в 
Съюза;

заличава се

Or. it

Обосновка

Това изискване за проследимост понастоящем не е включено в протокола към 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна, а въвеждането му би могло да 
принуди много оператори да излязат от пазара, като по този начин подкопае 
конкуренцията.

Изменение 954
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 

заличава се
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всички използвани складове;

Or. it

Изменение 955
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 
всички използвани складове;

и) маршрута на транспортиране от 
производствения обект до първия 
купувач, включително всички 
използвани складове;

Or. it

Обосновка

Това изискване за проследимост понастоящем не е включено в протокола към 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна и въвеждането му би могло да 
принуди много оператори да излязат от пазара, като по този начин подкопае 
конкуренцията.

Изменение 956
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 
всички използвани складове;

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия клиент, включително 
всички използвани складове;

Or. en
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Обосновка

Проследяването на пратки до първия търговски обект за продажба на дребно 
е много трудно и обременяващо на практика. Поради това се предлага да се 
посочи до първия „клиент“.

Изменение 957
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 
всички използвани складове;

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия клиент, включително 
всички използвани складове;

Or. es

Изменение 958
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 
всички използвани складове;

и) изчисления маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 
всички използвани складове;

Or. el

Изменение 959
Кристиана Мускардини
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) самоличността на всички купувачи 
от производствения обект до първия 
търговски обект за продажба на 
дребно;

заличава се

Or. it

Изменение 960
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) самоличността на всички купувачи 
от производствения обект до първия 
търговски обект за продажба на 
дребно;

заличава се

Or. el

Изменение 961
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
търговски обект за продажба на 
дребно;

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
клиент;

Or. en
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Обосновка

Проследяването на пратки до първия търговски обект за продажба на дребно 
е много трудно и обременяващо на практика. Поради това се предлага да се
посочи до първия „клиент“.

Изменение 962
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
търговски обект за продажба на 
дребно;

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
купувач;

Or. cs

Изменение 963
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
търговски обект за продажба на 
дребно;

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
купувач;

Or. it

Обосновка

Това изискване за проследимост понастоящем не е включено в протокола към 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна и въвеждането му би могло да 
принуди много оператори да излязат от пазара, като по този начин подкопае 
конкуренцията.
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Изменение 964
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
търговски обект за продажба на 
дребно;

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия
клиент;

Or. es

Изменение 965
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект 
до първия търговски обект за 
продажба на дребно.

заличава се

Or. it

Изменение 966
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект 

заличава се
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до първия търговски обект за 
продажба на дребно.

Or. el

Изменение 967
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия търговски обект за продажба 
на дребно.

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия клиент.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предходното изменение.

Изменение 968
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия търговски обект за продажба 
на дребно.

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия купувач.

Or. cs
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Изменение 969
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия търговски обект за продажба 
на дребно.

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия купувач.

Or. it

Обосновка

Това изискване за проследимост понастоящем не е включено в протокола към 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна, а въвеждането му би могло да 
принуди много оператори да излязат от пазара, като по този начин подкопае 
конкуренцията.

Изменение 970
Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че уникалните идентификатори на 
потребителските опаковки са 
свързани с уникалния идентификатор 
върху външната опаковка. Всяка 
промяна във връзките между 
потребителските опаковки и 
външната опаковка следва да се 
регистрира в базата данни, посочена в 
параграф 6.

Or. en
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Изменение 971
Юта Хауг

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки също 
гарантират, че цигарените изделия, 
предназначени за или пуснати на 
пазара на Съюза, са произведени по 
толкова сложен начин, че да опазят 
крайния продукт от фалшифициране.
Защитни елементи в този смисъл са:
а) хартията за цигари; 
б) хартията за опаковката на 
филтрите;
в) водните знаци;
г) перфорацията;
д) отпечатването с дълбок печат;
е) многоцветното отпечатване.

Or. en

Изменение 972
Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект за 
продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки, както и всяко 
тяхно междинно движение и

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект за 
продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски и външни опаковки, 
както и всяко тяхно междинно движение 
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окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

и окончателното им предаване или 
продажба, и да предават данните по 
електронен път в съоръжение за 
съхранение на данни съгласно 
параграф 6. Това задължение може да 
се изпълни чрез записването на по-
големи единици, например външните 
опаковки съгласно посоченото в 
параграф 2а.

Or. en

Изменение 973
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, 
участващи в търговията с тютюневи 
изделия — от производителя до 
последния стопански субект преди 
първия търговски обект за продажба 
на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки, както и всяко 
тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

3. Държавите членки следят за това 
предаването на всички потребителски 
опаковки между производителя и 
първия купувач да се записва, както и 
всяко тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно. 

Or. cs

Изменение 974
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект за 
продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки, както и всяко 
тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект за 
продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки и външни 
транспортни опаковки, както и всяко 
тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 975
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект 

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия клиент — да 
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за продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки, както и всяко 
тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

записват постъпването при тях на 
всички потребителски опаковки, както и 
всяко тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предходните подобни изменения.

Изменение 976
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния 
стопански субект преди първия 
търговски обект за продажба на 
дребно — да записват постъпването при 
тях на всички потребителски опаковки, 
както и всяко тяхно междинно движение 
и окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до първия клиент — да 
записват постъпването при тях на 
всички потребителски опаковки, както и 
всяко тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

Or. it
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Обосновка

Това изискване надхвърля разпоредбите за следене и обратно проследяване, 
понастоящем предвидени в Протокола към Рамковата конвенция за контрол 
на тютюна, които се простират до първия оператор, и разширяването на 
неговия обхват по този начин допълнително би усложнило нещата.

Изменение 977
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект 
за продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки, както и всяко 
тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия клиент — да 
записват постъпването при тях на 
всички потребителски опаковки, както и 
всяко тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

Or. es

Изменение 978
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Използваната технология за 
следене и обратно проследяване 
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следва да принадлежи и да се 
управлява от икономически субекти 
без правна или търговска връзка с 
тютюневата промишленост. 

Or. es

Обосновка

От съществено значение е да се направи разграничение между лицето, което 
извършва наблюдението и наблюдаваното лице.

Изменение 979
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи 
изделия да осигуряват на всички 
стопански субекти, които участват в 
търговията с тютюневи изделия —
от производителя до последния 
стопански субект преди първия 
търговски обект за продажба на 
дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества 
— необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на 
тютюневите изделия, които са 
закупени, продадени, съхранявани, 
транспортирани или са предмет на 
друг вид операции. Оборудването има 
възможност да чете и предава 
данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

заличава се

Or. it



AM\935762BG.doc 21/64 PE510.719v01-00

BG

Изменение 980
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в 
търговията с тютюневи изделия —
от производителя до последния 
стопански субект преди първия 
търговски обект за продажба на 
дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества 
— необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на първите купувачи
необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени,
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6. 

Or. cs

Изменение 981
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди 
първия търговски обект за продажба на 

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди 
първия търговски обект за продажба на 
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дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества —
необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества —
необходимото оборудване, определено 
от държавите членки, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

Or. pl

Обосновка

Държавите членки следва да определят вида на използваното оборудване.

Изменение 982
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди
първия търговски обект за продажба 
на дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества —
необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до първия клиент, включително 
вносители, складове и транспортни 
дружества — необходимото оборудване, 
даващо възможност за записване на 
тютюневите изделия, които са закупени, 
продадени, съхранявани, 
транспортирани или са предмет на друг 
вид операции. Оборудването има 
възможност да чете и предава данните 
по електронен път до съоръжение за 
съхранение на данни в съответствие с 
параграф 6.
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Or. en

Изменение 983
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди 
първия търговски обект за продажба 
на дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества —
необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди 
първия купувач, включително 
вносители, складове и транспортни 
дружества — необходимото оборудване, 
даващо възможност за записване на 
тютюневите изделия, които са закупени, 
продадени, съхранявани, 
транспортирани или са предмет на друг 
вид операции. Оборудването има 
възможност да чете и предава данните 
по електронен път, в съответствие с 
международните стандарти, до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

Or. it

Обосновка

Тези изисквания понастоящем не са включени в протокола към Рамковата 
конвенция за контрол на тютюна и въвеждането им би довело до 
допълнителна тежест за операторите и би могло да принуди много от тях да 
излязат от пазара, като по този начин подкопае конкуренцията.

Изменение 984
Исаскун Билбао Барандика
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди
първия търговски обект за продажба 
на дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества —
необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до първия клиент, включително 
вносители, складове и транспортни 
дружества — необходимото оборудване, 
даващо възможност за записване на 
тютюневите изделия, които са закупени, 
продадени, съхранявани, 
транспортирани или са предмет на друг 
вид операции. Оборудването има 
възможност да чете и предава данните 
по електронен път до съоръжение за 
съхранение на данни в съответствие с 
параграф 6.

Or. es

Изменение 985
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Записаните данни не могат да се 
променят или заличават от никой 
стопански субект, участващ в 
търговията с тютюневи изделия, но 
стопанският субект, въвел данните, 
и останалите стопански субекти, 
пряко засегнати от трансакцията, 
като например доставчикът или 
получателят, могат да правят 
коментари по вече въведените данни. 
Съответните стопански субекти 

заличава се
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добавят верните данни и препратка 
към предходния запис, за който според 
тях се изисква поправка. При 
извънредни обстоятелства и при 
представяне на подходящи 
доказателства компетентният орган 
на държавата членка, където е 
извършено записването на данните 
(или компетентният орган на 
държавата членка на внос, ако 
записването на данните е извършено 
извън Съюза) може да разреши 
промяната или заличаването на вече 
регистрираните данни.

Or. it

Изменение 986
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат 
договори за съхраняване на данни с 
независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и 
вносител. Съоръжението за 
съхранение на данни физически се 
намира на територията на Съюза. 
Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който 
се предлага и получава 
възнаграждение от производителя на 
тютюневи изделия и се одобрява от 

заличава се
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Комисията. Държавите членки 
следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп 
до съоръженията за съхранение на 
данни за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
независимата трета страна. В 
надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията 
могат да предоставят на 
производителите или вносителите 
достъп до тази информация, при 
условие че чувствителната търговска 
информация остава подходящо 
защитена съгласно съответните 
разпоредби на националното 
законодателство и 
законодателството на Съюза.

Or. it

Изменение 987
Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на
тютюневи изделия да сключат
договори за съхраняване на данни с 
независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и 
вносител. Съоръжението за съхранение 
на данни физически се намира на 
територията на Съюза. Доколко третата 
страна е подходяща, по-специално от 
гледна точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се

6. Държавите членки сключват 
договори за съхраняване на данни с 
независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани с 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия под тяхна 
юрисдикция. Съоръжението за 
съхранение на данни физически се 
намира на територията на Съюза. 
Доколко третата страна е подходяща, 
по-специално от гледна точка на 
нейната независимост и технически 
способности, както и договорът са 
предмет на одобрение и наблюдение от 
външен одитор, който се назначава от 
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предлага и получава възнаграждение 
от производителя на тютюневи 
изделия и се одобрява от Комисията. 
Държавите членки следят за пълната 
прозрачност и осигуряването на 
постоянен достъп до съоръженията за 
съхранение на данни за компетентните 
органи на държавите членки, Комисията 
и независимата трета страна. В 
надлежно обосновани случаи държавите 
членки или Комисията могат да 
предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Комисията. Разходите, свързани с 
договорите за съхранение на данни и с 
одитора, се поемат от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия в съответствие с 
броя на уникалните идентификатори, 
регистрирани под тяхната 
юрисдикция. Държавите членки следят 
за пълната прозрачност и осигуряването 
на постоянен достъп до съоръженията за 
съхранение на данни за компетентните 
органи на държавите членки, Комисията 
и независимата трета страна. В 
надлежно обосновани случаи държавите 
членки или Комисията могат да 
предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 988
Карл Шлютер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат
договори за съхраняване на данни с 
независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и 
вносител. Съоръжението за съхранение 
на данни физически се намира на 
територията на Съюза. Доколко третата 

6. Държавите членки сключват 
договори за съхраняване на данни с 
независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани с
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия под тяхна 
юрисдикция. Съоръжението за 
съхранение на данни физически се 
намира на територията на Съюза. 
Доколко третата страна е подходяща, 
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страна е подходяща, по-специално от 
гледна точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се 
предлага и получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия и 
се одобрява от Комисията. Държавите 
членки следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп до 
съоръженията за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията могат 
да предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

по-специално от гледна точка на 
нейната независимост и технически 
способности, както и договорът са 
предмет на одобрение и наблюдение от 
външен одитор, който получава 
възнаграждение от производителя на 
тютюневи изделия и се назначава от 
Комисията. Държавите членки следят за 
пълната прозрачност и осигуряването на 
постоянен достъп до съоръженията за 
съхранение на данни за компетентните 
органи на държавите членки, Комисията 
и независимата трета страна. В 
надлежно обосновани случаи държавите 
членки или Комисията могат да 
предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 989
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат
договори за съхраняване на данни с 

6. Държавите членки проверяват дали
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия сключват договори 
за съхраняване на данни с независима 
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независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител. 
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се 
предлага и получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия и 
се одобрява от Комисията. Държавите 
членки следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп до 
съоръженията за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията могат 
да предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

трета страна, в която ще бъде 
разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител. 
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се 
предлага и получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия и 
се одобрява от Комисията. Държавите 
членки следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп до 
съоръженията за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията могат 
да предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Or. pl

Обосновка

Задължение на държавите членки е да проверяват предоставените от 
производителите данни. 

Изменение 990
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки следят за това 
личните данни да се обработват 
единствено в съответствие с 
правилата и гаранциите, определени в 
Директива 95/46/ЕО.

заличава се

Or. it

Изменение 991
Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, както и невидим, неподлежащ 
на фалшифициране защитен елемент с 
размер най-малко 1 cm², който е 
отпечатан или нанесен така, че да не 
може да бъде отстранен; той е 
незаличим и по никакъв начин не се 
скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.

Or. en

Изменение 992
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
четлив, неподлежащ на 
фалшифициране защитен елемент с 
размер най-малко 1 cm², който е 
отпечатан или нанесен така, че да не 
може да бъде отстранен; той е 
незаличим и по никакъв начин не се 
скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.

Or. cs

Изменение 993
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор, който е защитен и не 
може да бъде дублиран, държавите 
членки изискват на всички 
потребителски опаковки на тютюневите 
изделия, които са пуснати на пазара, да 
бъде поставен видим, неподлежащ на 
фалшифициране защитен елемент с 
размер най-малко 1 cm², който е 
отпечатан или нанесен така, че да не 
може да бъде отстранен; той е 
незаличим и по никакъв начин не се 
скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.
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Or. pl

Изменение 994
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент, който е отпечатан или 
нанесен така, че да не може да бъде 
отстранен; той е незаличим и по 
никакъв начин не се скрива, нито 
прекъсва, включително чрез бандероли 
и етикети с цената или други елементи, 
изисквани съгласно законодателството.

Or. en

Изменение 995
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
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той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената 
или други елементи, изисквани 
съгласно законодателството.

той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва. В държавите 
членки, в които се поставят
бандероли върху тютюневите изделия 
и поставяните бандероли отговарят 
на горните изисквания, не се изисква 
допълнителен защитен елемент.

Or. en

Изменение 996
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството.

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент, който е отпечатан или 
нанесен така, че да не може да бъде 
отстранен; той е незаличим и по 
никакъв начин не се скрива, нито 
прекъсва, включително чрез бандероли 
и етикети с цената или други елементи, 
изисквани съгласно законодателството.

Or. es

Изменение 997
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22:

заличава се

а) за определяне на основните 
елементи (като например 
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
проверка и оценяване;
б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и
в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

Or. it

Изменение 998
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22:

заличава се

а) за определяне на основните 
елементи (като например
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
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проверка и оценяване;
б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и
в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 999
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22:

заличава се

а) за определяне на основните 
елементи (като например 
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
проверка и оценяване;
б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
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помежду си в целия Съюз, и
в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

Or. cs

Изменение 1000
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22 с цел:

заличава се

а) за определяне на основните 
елементи (като например 
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
проверка и оценяване;
б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и
в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

Or. de
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Изменение 1001
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22:

заличава се

а) за определяне на основните 
елементи (като например 
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
проверка и оценяване;
б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и
в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

Or. en

Обосновка

Предоставените правомощия на Комисията в параграф 9 да приема 
делегирани актове са неприемливи. Същината на тези въпроси трябва да се 
определя от самата директива.

Изменение 1002
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22 с цел:

9. По отношение на текущите 
практики, технологии и търговски 
договорености, както и на 
международните стандарти за 
следене, обратно проследяване и 
установяване на автентичността на 
потребителските продукти, както и 
свързаните с това изисквания, които 
са определени в Протокола за 
премахване на незаконната търговия 
с тютюневи изделия към Рамковата 
конвенция на СЗО за контрол на 
тютюна, Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 22 с цел:

Or. it

Обосновка

Трябва изрично да се посочат текущите международни стандарти за следене, 
обратно проследяване, проверяване и установяване на автентичността на 
продуктите.

Изменение 1003
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за определяне на основните 
елементи (като например 
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
проверка и оценяване;

заличава се

Or. it
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Изменение 1004
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и

заличава се

Or. it

Изменение 1005
Евелин Регнер, Карин Каденбах

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за определяне на техническите
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и

б) за определяне на международните 
технически стандарти и въвеждане на 
стандартизирани искания за 
информация, с цел да се гарантира, че 
използваните системи за етикиране на 
партиди и свързаните функции са 
напълно съвместими помежду си в 
целия ЕС.

Or. de

Изменение 1006
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните функции 
са напълно съвместими помежду си в 
целия ЕС, и

б) за определяне на техническите 
стандарти, с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните функции 
са напълно съвместими помежду си в 
целия ЕС и в съответствие с 
международните стандарти.

Or. it

Обосновка

Следва да се обърне внимание на необходимостта да се продължи да се вземат 
под внимание международните стандарти за следене и обратно проследяване, 
проверяване и установяване на автентичността на продуктите.

Изменение 1007
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

заличава се

Or. it

Изменение 1008
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

заличава се

Or. it

Обосновка

Следва да се обърне внимание на необходимостта да се продължи да се вземат 
под внимание международните стандарти за следене и обратно проследяване, 
проверяване и установяване на автентичността на продуктите.

Изменение 1009
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При съставянето на делегираните 
актове, предвидени в този параграф, 
Комисията взема предвид 
съществуващите практики, 
технологии и международни 
стандарти за следене, проследяване и 
установяване на автентичността на 
бързооборотните потребителски 
стоки, както и съответните 
изисквания съгласно Протокола за 
премахване на незаконната търговия 
с тютюневи изделия към Рамковата 
конвенция на СЗО за контрол на 
тютюна.

Or. en

Изменение 1010
Кристиана Мускардини
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от 
прилагането на параграфи 1—8 за 
срок от 5 години след датата, 
посочена в член 25, параграф 1.

заличава се

Or. it

Изменение 1011
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от 
прилагането на параграфи 1—8 за 
срок от 5 години след датата, 
посочена в член 25, параграф 1.

заличава се

Or. fi

Изменение 1012
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от прилагането 
на параграфи 1—8 за срок от 5 години

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от прилагането 
на параграфи 1—8 за срок от 10 години
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след датата, посочена в член 25, 
параграф 1.

след датата, посочена в член 25, 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Член 8, параграф 3 от Протокола за премахване на незаконната търговия с 
тютюневи изделия към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна 
предвижда преходен период от 10 годни за тютюневите изделия, различни от 
цигари и ситно нарязан тютюн за ръчно свиване на цигари.

Изменение 1013
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от прилагането 
на параграфи 1—8 за срок от 5 години 
след датата, посочена в член 25, 
параграф 1.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и тютюн за водни лули, се 
освобождават от прилагането на 
параграфи 1—8 за срок от 5 години след 
датата, посочена в член 25, параграф 1.

Or. ro

Изменение 1014
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от прилагането 
на параграфи 1—8 за срок от 5 години
след датата, посочена в член 25, 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от прилагането 
на параграфи 1—8 за срок от 10 години
след датата, посочена в член 25, 
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параграф 1. параграф 1.

Or. it

Обосновка

Вж. член 8, параграф 3 от Протокола за премахване на незаконната търговия 
с тютюневи изделия (Протокола към Рамковата конвенция за контрол на 
тютюна).

Изменение 1015
Кристофер Фйелнер, Ярослав Лешек Валенса, Бенд Бендсен, Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 15 заличава се
Тютюневи изделия за орална 
употреба
Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. en

Обосновка

Забраната на тютюна за орална употреба е несъразмерна и в противоречие с 
принципите и духа на вътрешния пазар.

Изменение 1016
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Държавите членки разрешават
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба.

Or. nl

Изменение 1017
Мортен Месерсмит

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Във връзка с принципа на 
субсидиарност държавите членки
имат право да решат на национално 
равнище дали да забранят 
продажбата на снус или не.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1018
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Ярослав Лешек Валенса, 
Кристофер Фйелнер, Манфред Вебер, Анна Росбак, Богуслав Соник
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия за 
орална употреба, без да се засягат 
разпоредбите на член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция. Тази забрана не следва 
обаче да засяга исторически 
традиционните тютюневи изделия за 
орална употреба, които могат да 
бъдат разрешени от отделни 
държави членки.

Or. en

Изменение 1019
Рика Манер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия за 
орална употреба, без да се засягат 
разпоредбите на член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция. Етикетирането на 
тютюна за орална употреба се 
урежда от същите правила, както и 
етикирането на другите тютюневи 
изделия.

Or. fi

Изменение 1020
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Държавите членки могат да забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. en

Обосновка

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a 
member state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to 
public health, then surely it is a matter for the member state – in other words, each 
member state should have the right, but not the obligation to do what Sweden has 
done. Even if there is no intent to lift a ban now, the flexibility to do it in future is 
valuable. Different treatment may be justified in different member states because of 
different cultures and differing estimates of public health impact in different cultural 
contexts.

Изменение 1021
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на бездимни тютюневи 
изделия, като например тютюневи 
изделия за орална употреба, тютюн за 
дъвчене и тютюн за смъркане, без да 
се засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. fi
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Изменение 1022
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия за 
орална употреба, без да се засягат 
разпоредбите на член 151 от Акта за
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция.

Държавите членки и регионите в 
тях, в които традиционно се използва 
тютюн за орална употреба, 
разполагат с възможност да поискат 
национална или регионална дерогация 
от забраната на основания, свързани 
с културни или исторически причини.

Or. sv

Обосновка

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

Изменение 1023
Кристофер Фйелнер, Ренате Зомер, Ярослав Лешек Валенса, Нилс 
Турвалдс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 

Когато е необходимо за постигането 
на висока степен на опазване на 
здравето, държавите членки могат да 
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засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

забраняват пускането на пазара на 
тютюневи изделия за орална употреба.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат правото, но не и задължението да 
забраняват тютюневи изделия за орална употреба.

Изменение 1024
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определят се максимални пределни 
стойности за наличните токсични и 
канцерогенни вещества в бездимните 
тютюневи изделия, които са пуснати 
на пазара. Веществата и изискваните 
пределни стойности са определени 
подробно в [новото] приложение III.

Or. en

Обосновка

Заменя се забраната на тютюна за орална употреба с продуктов стандарт за 
качество на всички бездимни тютюневи изделия. Вместо да се забраняват най-
малко опасните бездимни тютюневи изделия, това ще доведе до отстраняване 
от пазара на най-опасните такива изделия и следователно е в съзвучие със 
здравните цели на вътрешния пазар. Текстът преповтаря регулаторните 
препоръки на проучвателната група на СЗО относно регламентирането на 
тютюневите изделия: „Доклад относно научната основа на 
регламентирането на тютюневите изделия” (Report on the Scientific Basis of 
Tobacco Product Regulation), WHO Technical Report Series, № 955, 2010.

Изменение 1025
Оса Вестлунд, Марита Улвског
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността за регламентирането 
на съдържанието на снуса се поема 
от държавата членка, където е 
разрешена продажбата на снус в 
съответствие с член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция. Поради това 
снусът следва да се освободи от 
задължението за прилагане на 
разпоредбите на член 6 от 
настоящата директива.

Or. sv

Обосновка

Предвид общата забрана на 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. Предложението за директива на 
Комисията е недостатъчно например по отношение на регламентирането на 
вредните добавки. Веществата, които могат да увредят човешкото здраве не 
са обхванати по никакъв начин, докато съществуват строги разпоредби за 
обикновени овкусители.

Изменение 1026
Кристофер Фйелнер, Ярослав Лешек Валенса, Бенд Бендсен, Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тютюневите изделия за орална 
употреба се освобождават от 
прилагането на настоящата 
директива, с изключение на член 15.

Or. en



AM\935762BG.doc 51/64 PE510.719v01-00

BG

Обосновка

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. 
Article 114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal 
market and make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection 
through a harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are 
fulfilled.A regulation adopted with Article 114 as legal base must either:A.removing 
obstacles to trade which arise from disparities between national laws and which have 
a direct effect on the functioning of the internal market; orB. Eliminating 
“significant” distortions of competition which arise from disparities between national 
laws.Neither of those conditions is fulfilled in relation to a regulation for oral 
tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it can only be 
marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it would 
not mean that they could sell oral tobacco in other EU states.For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the 
conditions of competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus 
in other member States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral 
tobacco cannot be regulated by the EU as there is no risk that any differences among 
national laws, regulating oral tobacco, would create obstacles to inter-state trade or 
that any distortions in the conditions of competition will arise

Изменение 1027
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22 с цел адаптиране на 
веществата и пределните 
стойности, определени в параграф 1а 
и приложение III, като взема предвид 
научното развитие и международно 
приетите стандарти, принципите на 
пропорционалност и 
недискриминация, както и целта за 
развитие на вътрешния пазар с високо 
равнище на защита на здравето.

Or. en
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Обосновка

Комисията е оправомощена да адаптира регулаторната рамка, например да 
включва тежки метали или други канцерогенни вещества, когато е налице 
обоснована причина за това.

Изменение 1028
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Заглавие 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансгранични продажби на тютюневи 
изделия от разстояние

Продажби на тютюневи изделия от 
разстояние

Or. fr

Обосновка

Продажбите от разстояние, по-специално по Интернет, в рамките на една 
държава членка могат да имат същите сериозни последици за здравето, както 
трансграничните продажби.

Изменение 1029
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Заглавие 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансгранични продажби на тютюневи 
изделия от разстояние

Продажби на тютюневи изделия

Or. en

Обосновка

За да се осигури съгласуваност с измененията от същите автори относно 
продажбите по интернет и излагането на тютюневи изделия на щандове на 
местата за продажба.
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Изменение 1030
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансгранични продажби на тютюневи 
изделия от разстояние

Продажби на тютюневи изделия от 
разстояние

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 1028.

Изменение 1031
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансгранични продажби на тютюневи 
изделия от разстояние

Продажби на тютюневи изделия по 
интернет

Or. en

Обосновка

Следа бъдат забранени всички продажби по интернет, а не само 
трансграничните. Изключително трудно е да се постигне ефективна проверка 
на възрастта онлайн.

Изменение 1032
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби от 
разстояние на потребители в Съюза, 
да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител.
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

1. Държавите членки забраняват 
всички форми на трансгранични 
продажби от разстояние на своя 
територия, включително 
електронните продажби и 
продажбите по пощата, телефона и 
телевизията, както и интернет 
продажбите или всяка друга форма на 
технологична транзакция.

Държавите членки запазват правото 
си да решават дали да се разшири 
обхватът на горепосочената забрана, 
така че да включва и националните 
продажби.

Or. es

Изменение 1033
Рика Манер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 

1. Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби от 
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дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

разстояние на тютюневи изделия, 
никотинови изделия и заместители 
на тютюна.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение е много трудно за изпълнение и контрол.
Следователно пълната забрана на продажбата от разстояние ще бъде по-
лесна за изпълнение и контрол. Забраната следва да обхваща също 
никотиновите изделия и заместителите на тютюна (билкови цигари, 
електронни цигари), защото те се продават най-вече чрез интернет и 
контролът върху тях е труден. Най-малко всички те следва да бъдат 
регулирани (възрастови ограничения и т.н.).

Изменение 1034
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 

1. Държавите членки въвеждат 
забрана на трансграничните
продажби от разстояние на тютюневи 
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извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

изделия. 

Or. pl

Обосновка

Невъзможно е да се упражнява реален контрол върху тези продажби, особено 
по отношение на проверката на възрастта на купувача.

Изменение 1035
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 

1. Държавите членки забраняват на 
търговските обекти за продажба на 
дребно, установени на тяхна 
територия, да извършват търговия 
или да участват в трансгранични 
продажби от разстояние и продажби по 
интернет.
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дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител.
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби от 
разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1036
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 

1. Държавите членки забраняват на 
търговските обекти за продажба на 
дребно, установени на тяхната 
територия, да извършват 
трансгранични продажби от разстояние.
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се намира действителният или 
потенциалният потребител.
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби от 
разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

Or. en

Обосновка

Трансграничните продажби от разстояние обикновено се използват за 
продажба на фалшиви или незаконни тютюневи изделия. Това води до рискове 
за здравето на потребителите, а също така подкопава националните 
политики за данъчното облагане на тютюна, които са насочени към борба с 
тютюнопушенето.

Изменение 1037
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в Съюза, 
да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 

1. Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби от 
разстояние на потребители в Съюза.
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Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

Or. it

Обосновка

Трансграничните продажби от разстояние биха могли да застрашат 
безопасността на потребителите — по-специално на непълнолетните — и да 
увеличат незаконните продажби на тютюневи изделия.

Изменение 1038
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител.
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 

1. Интернет продажбите на цигари и 
тютюн за ръчно свиване на цигари се 
забраняват в Съюза.
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потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

Интернет продажбите на други 
тютюневи изделия и свързани 
изделия, съдържащи никотин, 
подлежат на по-строго наблюдение в 
Съюза.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е внесено, с цел да се подсилят и изяснят изменения 42—47, 
внесени от докладчика Линда Макаван, които предвиждат забрана на 
трансграничните продажби от разстояние.

Изменение 1039
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 

1. Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби от 
разстояние на тютюневи изделия.
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намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

Or. fi

Изменение 1040
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

1. Държавите членки забраняват 
продажбите от разстояние на 
тютюневи изделия.

Or. fi
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Изменение 1041
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

1. Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби от 
разстояние на тютюневи изделия.

Or. en

Обосновка

Забраната на трансграничните продажби на тютюневи изделия от 
разстояние, включително продажбите по интернет, на цялата територия на 
ЕС е най-ефективният начин с оглед защита на младите хора. Този подход ще 
улесни прилагането и осигурява едно необходимо и пропорционално решение.

Изменение 1042
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
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Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби от 
разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

1. Държавите членки забраняват на 
търговските обекти за продажба на 
дребно, установени на тяхната 
територия, да извършват 
трансгранични продажби от разстояние.

Or. it

Изменение 1043
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 

Държавите членки забраняват 
продажбите на тютюневи изделия по 
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извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител. 
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

интернет на своята територия.

(Следва да замени целия член.)

Or. en

Обосновка

Трудно е да се приложат възрастови ограничения върху продажбите на 
тютюн по интернет. Онлайн продажбите на тютюневи изделия често не са в 
съответствие със съществуващото законодателство, например за 
предупрежденията относно здравето. Девет държави членки вече са 
забранили продажбата на тютюневи изделия по интернет и една забрана от 
страна на ЕС вероятно е най-лесният начин да се върви напред.


