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Изменение 1044
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки забраняват на 
търговските обекти за продажба на 
дребно, установени на тяхната 
територия, да разпространяват 
тютюневи изделия безплатно или на 
намалени цени чрез канали за 
трансгранична продажба от 
разстояние или всякакви други канали.

Or. en

Обосновка

Безплатното или промоционално разпространение на тютюневи изделия 
действа като стимул да започване на тютюнопушене и е насочено главно към 
младите хора, което следва да се избягва.

Изменение 1045
Франсоаз Гростет, Гастон Франко

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По причини, свързани с 
общественото здраве, дадена държава 
членка може да ограничи вноса на 
тютюн за лична употреба. Това 
ограничение следва по-специално да 
може да се прилага, когато цената в 
държавата членка по придобиване е 
значително по-ниска от цената в 
държавата членка по произход или 
ако предупрежденията относно 
здравето не са на 
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официалния/официалните ѝ 
език/езици.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки следва да могат да ограничават вноса на тютюн за лична 
употреба по причини, свързани с общественото здраве, и с цел борбата с 
незаконния трафик на цигари.

Изменение 1046
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. 1. Продажбите на цигари и на 
тютюн за ръчно свиване на цигари по 
интернет са забранени в Европейския 
съюз.
Продажбите по интернет на други 
тютюневи изделия и на свързаните с 
тях изделия, които съдържат 
никотин, подлежат на засилен 
контрол в Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 1047
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки забраняват в 
рамките на своите територии 
разпространението на тютюневи 
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изделия безплатно или на намалени 
цени и размяната на нови, 
запечатани опаковки тютюневи 
изделия за опаковки, които вече са 
били отваряни, независимо от 
използваните канали.

Or. it

Обосновка

Рекламните схеми, в които безплатни опаковки с цигари се раздават публично 
или нови опаковки се разменят за опаковки, които вече са били отваряни, са 
насочени към младите хора и следователно са недопустими.

Изменение 1048
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е уместно, ако се прилага забраната на трансграничните продажби от 
разстояние.

Изменение 1049
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

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 1050
Рика Манер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

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.).
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Изменение 1051
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

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 1052
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

Or. pl

Изменение 1053
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

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 1054
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

Or. fi

Изменение 1055
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 

заличава се
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доставят тютюневите изделия;

Or. it

Изменение 1056
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е уместно, ако се прилага забраната на трансграничните продажби от 
разстояние.

Изменение 1057
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

заличава се

Or. en
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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 1058
Рика Манер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

заличава се

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 1059
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по заличава се
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предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

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 1060
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

заличава се

Or. pl

Изменение 1061
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 

заличава се
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разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

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 1062
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

заличава се

Or. fi

Изменение 1063
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 

заличава се
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общество;

Or. it

Изменение 1064
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е уместно, ако се прилага забраната на трансграничните продажби от 
разстояние.

Изменение 1065
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на
уебсайта.

заличава се

Or. en

Обосновка

Трансграничните продажби от разстояние обикновено се използват за 
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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 1066
Рика Манер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

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 1067
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се



AM\935763BG.doc 15/61 PE510.720v01-00

BG

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 1068
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. pl

Изменение 1069
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. it
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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 1070
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. fi

Изменение 1071
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. it

Изменение 1072
Рика Манер
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

заличава се

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 1073
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 

заличава се
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съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

Or. en

Обосновка

Не е уместно, ако се прилага забраната на трансграничните продажби от 
разстояние.

Изменение 1074
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

заличава се

Or. pl
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Изменение 1075
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на параграф 1.

Изменение 1076
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в 

заличава се
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Директива 95/46/ЕО. Търговските 
обекти за продажба на дребно могат 
да започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

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 1077
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

заличава се

Or. fi
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Изменение 1078
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

заличава се

Or. fi

Изменение 1079
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 

заличава се
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разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

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 1080
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 
пълния списък на всички търговски 
обекти за продажба на дребно, 
регистрирани пред тях в 
съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в Директива 
95/46/ЕО. Търговските обекти за 
продажба на дребно могат да 
започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

заличава се

Or. it

Изменение 1081
Фредерик Рийс, Корин Льопаж
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на
държавите членки публикуват пълния 
списък на всички търговски обекти за 
продажба на дребно, регистрирани 
пред тях в съответствие с правилата 
и гаранциите, определени в 
Директива 95/46/ЕО. Търговските 
обекти за продажба на дребно могат 
да започнат да пускат на пазара 
тютюневи изделия чрез продажби от 
разстояние едва от момента, в който 
наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

2. Когато са създали национална 
стратегия за борба с употребата на 
тютюневи изделия, държавите членки 
могат да въведат количествени 
ограничения за трансграничното им 
движение.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение допълва искането за забрана на продажбите от 
разстояние и отговаря на големите очаквания на европейските продавачи и 
търговски обекти за продажба на дребно на тютюневи изделия.

Изменение 1082
Рика Манер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 

заличава се
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разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

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 1083
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е уместно, ако се прилага забраната на трансграничните продажби от 
разстояние.
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Изменение 1084
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

Or. pl

Изменение 1085
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 

заличава се
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настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на параграф 1.

Изменение 1086
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

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 1087
Ейя-Рита Корхола
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

Or. fi

Изменение 1088
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се
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Or. fi

Изменение 1089
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

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 1090
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури заличава се
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съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

Or. it

Изменение 1091
Рика Манер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

заличава се

Or. en
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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 1092
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

заличава се

Or. pl

Изменение 1093
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е уместно, ако се прилага забраната на трансграничните продажби от 
разстояние.

Изменение 1094
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 

заличава се
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националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на параграф 1.

Изменение 1095
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

заличава се

Or. it
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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 1096
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

заличава се

Or. fi

Изменение 1097
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

заличава се

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 1098
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 

заличава се
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извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

Or. it

Изменение 1099
Рика Манер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 
същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

заличава се

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 



PE510.720v01-00 36/61 AM\935763BG.doc

BG

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 1100
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 
същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

заличава се

Or. pl

Изменение 1101
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 

заличава се
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същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

Or. en

Обосновка

Не е уместно, ако се прилага забраната на трансграничните продажби от 
разстояние.

Изменение 1102
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 
същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на параграф 1.
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Изменение 1103
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 
същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

заличава се

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 1104
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 

заличава се
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същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

Or. fi

Изменение 1105
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 
същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

заличава се

Or. fi

Изменение 1106
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 
същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 
Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

заличава се

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 1107
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и не се предоставят на производителя 
на тютюневи изделия, нито на 
дружествата, които са част от 
същата група дружества, или на 
други трети страни. Личните данни 
не се използват, нито се прехвърлят 
за цели, различни от самата покупка. 

заличава се
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Това се отнася и за случаите, когато 
търговският обект за продажба на 
дребно е част от производител на 
тютюневи изделия.

Or. it

Изменение 1108
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансгранични продажби на 
тютюневи изделия

Член 16a 
Трансгранични продажби на 

тютюневи изделия
Следва да се определи максималното 
количество внесени от друга държава 
членка изделия за всички тютюневи 
изделия, обхванати от настоящата 
директива. Това количество се 
определя от държавите членки по 
метод на изчисление, който те 
считат за подходящ (например: на 
човек, според вида, общо за няколко 
тютюневи изделия).

Or. fr

Обосновка

През март 2013 г. Съдът на Европейския съюз осъди Франция (дело C-216/11) 
за неспазване на задълженията, без да отчита спецификата на тютюневите 
изделия. Като се има предвид, че акцизът е начин за предотвратяване на 
употребата на тютюневи изделия, той следва да запази възможността на 
държавите членки за ограничаване на тютюневите изделия, внесени от друга 
държава, с цел подобряване на тяхната здравна политика срещу употребата 
на тютюневи изделия.
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Изменение 1109
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Излагане на тютюневи изделия на 
щандове на местата за продажба

1. Държавите членки забраняват 
излагането на тютюневи изделия на 
щандове на местата за продажба в 
рамките на своите територии.
2. Тютюневите изделия са напълно 
скрити от клиента, освен по време на 
покупката или продажбата на 
тютюневи изделия, или 
инвентаризация на стоките, 
снабдяване, обучение на персонала, 
или при поддръжка на секциите за 
съхранение.
3. Излагането на тютюневи изделия 
по причините, изброени в параграф 2, 
може да продължи само колкото е 
необходимо за изпълнението на тези 
задачи.
4. Цените на тютюневите изделия се 
вписват в стандартизиран формат. 
Не се представят пакетни 
предложения или специални 
отстъпки.

Or. en

Обосновка

Забраните за излагане на щандове на местата за продажба вече са в сила в 
редица държави — членки на ЕС и ЕАСТ. През 2010 г. Норвегия беше дадена 
под съд от тютюнева компания за създаване на пречки пред търговията.
Съдът се произнесе в полза на Норвегия, но случаят показва, че са необходими 
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действия от страна на ЕС. В насоките за прилагане на РККТ за член 13 се 
посочва, че излагането на тютюневи изделия на щандове на местата за 
продажба представлява рекламна и промоционална дейност. В тях се 
препоръчва пълна забрана на излагането на тютюневи изделия на местата за 
продажба.

Изменение 1110
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Когато са създали национална 
стратегия за борба с употребата на 
тютюневи изделия, държавите 
членки могат да въведат 
количествени ограничения за 
трансграничното им движение.

Or. fr

Изменение 1111
Холгер Крамер

Предложение за директива
Заглавие 2 – глава 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нови категории тютюневи изделия Категории тютюневи изделия с намален 
риск

Or. de

Изменение 1112
Сари Есаях



PE510.720v01-00 44/61 AM\935763BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 17 заличава се
Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия
1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на 
държавите членки за всяка нова 
категория тютюневи изделия, която 
възнамеряват да пуснат на пазара на 
съответните държави членки. 
Уведомлението се представя в 
електронен вид шест месеца преди 
планираното пускане на пазара и се 
придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и 
емисиите в съответствие с член 5. 
Също така производителите и 
вносителите, които уведомяват за 
нова категория тютюневи изделия, 
предоставят на съответните 
компетентни органи:
а) наличните научни изследвания за 
токсичността, опасността от 
пристрастяване и атрактивността 
на изделието, по-специално по 
отношение на съставките и 
емисиите му;
б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за предпочитанията на 
различни потребителски групи, в т.ч. 
на младите хора, и
в) друга налична и относима 
информация, включително анализ на 
риска и ползата от изделието, 
очакваните последици върху 
преустановяването на употребата на 
тютюневи изделия и за други 
предвиждания, свързани с 



AM\935763BG.doc 45/61 PE510.720v01-00

BG

възприемането от страна на 
потребителите.
2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия 
да извършват допълнителни тестове 
или да представят допълнителна 
информация. Държавите членки 
предоставят на Комисията цялата 
информация, получена в 
съответствие с настоящия член. 
Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и 
да налагат съразмерна такса.
3. Новите категории тютюневи 
изделия, пуснати на пазара, 
съблюдават изискванията по 
настоящата директива. 
Приложимите разпоредби зависят от 
това дали изделията попадат в 
категория бездимни тютюневи 
изделия по смисъла на определението 
в член 2, точка 29, или тютюн за 
пушене по смисъла на определението в 
член 2, точка 33.

Or. fi

Изменение 1113
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия и за категории 
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потенциално по-малко вредни изделия

Or. en

Обосновка

Трябва да се създаде категория „потенциално по-малко вредни изделия“, за да 
бъдат обхванати всички изделия от следващото поколение в директивата.

Изменение 1114
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Уведомяване за категории тютюневи 
изделия с намален риск

Or. de

Изменение 1115
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия и за нови категории 
тютюневи изделия с потенциално 
намален риск

Or. pt

Изменение 1116
Марио Пирило, Джани Питела

Предложение за директива
Член 17 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия, включително за 
тютюневи изделия с намален риск

Or. it

Изменение 1117
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия и издаване на 
разрешение преди пускане на пазара за 
тютюневи изделия с намален риск

Or. it

Обосновка

Изделията с намален риск са изделия на основата на тютюн, за които е 
научно доказано, че рискът, който носят, е по-малък от този от 
стандартните тютюневи изделия. Необходимо е позоваване на тази 
концепция, за да бъдат правилно осведомени потребителите за намалените 
рискове.

Изменение 1118
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Разрешаване за пускане на пазара на
категории тютюневи изделия с намален 
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риск

Or. it

Изменение 1119
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на 
държавите членки за всяка нова 
категория тютюневи изделия, която 
възнамеряват да пуснат на пазара на 
съответните държави членки.
Уведомлението се представя в 
електронен вид шест месеца преди 
планираното пускане на пазара и се 
придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и 
емисиите в съответствие с член 5. 
Също така производителите и 
вносителите, които уведомяват за 
нова категория тютюневи изделия, 
предоставят на съответните 
компетентни органи:

1. Държавите членки забраняват
пускането на пазара на всяка нова 
категория тютюневи изделия.

Or. fi

Изменение 1120
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория 
тютюневи изделия, предоставят на 
съответните компетентни органи:

1. Пускането на пазара за тютюневи 
изделия с намален риск трябва да бъде 
разрешено от компетентните органи 
на държавата членка, в която 
производителят или вносителят 
възнамерява да пусне на пазара 
изделието. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да подават 
заявление до компетентните органи на 
държавите членки за всяка категория 
тютюневи изделия с намален риск, 
които възнамеряват да пуснат на пазара 
на съответните държави членки. 
Държавите членки имат право да 
налагат съразмерна такса. 
Заявлението се представя в електронен 
вид шест месеца преди планираното 
пускане на пазара и се придружава от 
подробно описание на съответното 
изделие, както и от информация за 
съставките и емисиите в съответствие с 
член 5. Също така производителите и 
вносителите, които подават заявление 
за разрешение за категория тютюневи 
изделия с намален риск, предоставят на 
съответните компетентни органи:

Or. it

Изменение 1121
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия с намален риск да 
уведомяват компетентните органи на 
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членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

държавите членки за всяка подобна
категория тютюневи изделия, които
възнамеряват да пуснат на пазара на 
съответните държави членки. 
Уведомлението се представя в 
електронен вид шест месеца преди 
планираното пускане на пазара и се 
придружава от подробно описание на 
съответното изделие, от всички 
предложения за етикетиране, 
указания за употреба, данни за 
състава на изделието, 
производствения процес и свързания 
контрол, както и от информация за 
съставките и емисиите в съответствие с 
член 5. Също така производителите и 
вносителите, които уведомяват за 
категория тютюневи изделия с намален 
риск, предоставят на съответните 
компетентни органи:

Or. de

Изменение 1122
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, които възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки и за които въз основа 
на солидни научни доказателства 
възнамеряват да предявят претенции, 
че са по-малко вредни или с намален 
риск в сравнение с традиционните 
тютюневи изделия. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
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производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

Or. pt

Изменение 1123
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки, и за която би могло, 
въз основа на независими и 
подлежащи на проверка научни данни, 
да се докаже, че е значително по-
безвредна в сравнение с 
традиционните тютюневи изделия. 
Уведомлението се представя в 
електронен вид шест месеца преди 
планираното пускане на пазара и се 
придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:
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Or. fr

Изменение 1124
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки, както и за изделия, за 
които възнамеряват да претендират 
въз основа на научни доказателства, 
че са с потенциално намалено вредно 
действие или с намален риск, в 
сравнение с традиционните 
тютюневи изделия. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

Or. en

Обосновка

Трябва да се създаде категория „потенциално по-малко вредни изделия“, за да 
бъдат обхванати всички изделия от следващото поколение в директивата.

Изменение 1125
Марио Пирило, Джани Питела
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, включително 
изделия с намален риск, които
възнамеряват да пуснат на пазара на 
съответните държави членки. 
Уведомлението се представя в 
електронен вид шест месеца преди 
планираното пускане на пазара и се 
придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, включително изделия с 
намален риск, предоставят на 
съответните компетентни органи:

Or. it

Изменение 1126
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наличните научни изследвания за 
токсичността, опасността от 
пристрастяване и атрактивността на
изделието, по-специално по отношение 
на съставките и емисиите му;

а) наличните научни изследвания за 
токсичността и опасността от 
пристрастяване към изделието, по-
специално по отношение на съставките 
и емисиите му;

Or. cs
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Изменение 1127
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наличните научни изследвания за 
токсичността, опасността от 
пристрастяване и атрактивността на
изделието, по-специално по отношение 
на съставките и емисиите му;

а) наличните научни изследвания за 
доказване на положителното или 
отрицателното въздействие, 
токсичността и опасността от 
пристрастяване към изделието, по-
специално по отношение на съставките 
и емисиите му;

Or. de

Изменение 1128
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за предпочитанията на 
различни потребителски групи, в т.ч. на 
младите хора, и

б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за това как
потребителите възприемат и 
използват изделието, включително 
етикетирането му, и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на младите 
хора, и

Or. de

Изменение 1129
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за предпочитанията на 
различни потребителски групи, в т.ч. на 
младите хора, и

б) обобщени работни данни от 
наличните изследвания и пазарни 
проучвания за предпочитанията на 
различни потребителски групи, в т.ч. на 
младите хора, и

Or. es

Изменение 1130
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за предпочитанията на 
различни потребителски групи, в т.ч. на 
младите хора, и 

б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за предпочитанията на 
различни потребителски групи, в т.ч. на 
младите хора и на хроничните заклети 
пушачи, и

Or. el

Обосновка

Част от тези изследвания следва да обхванат освен младите хора и 
хроничните заклети пушачи.

Изменение 1131
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) държавите членки имат право да 
създават специални правила за 
продукти, за които възнамеряват да 
претендират, че са с потенциално 
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намалено вредно действие или 
намален риск, които могат да се 
отклоняват от изискванията на 
настоящата директива, и съобщават 
тези правила на Комисията.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да запазят известна свобода на действие, за да се 
даде възможност за появата на по-малко вреден продукт на пазара. Това 
изключение за тази категория продукти в крайна сметка ще предложи 
решение или модел на потребление за следващата директива, въз основа на 
измервания, предприети от различните държави членки.

Изменение 1132
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия 
да извършват допълнителни тестове 
или да представят допълнителна 
информация. Държавите членки 
предоставят на Комисията цялата 
информация, получена в 
съответствие с настоящия член. 
Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и 
да налагат съразмерна такса.

заличава се

Or. fi



AM\935763BG.doc 57/61 PE510.720v01-00

BG

Изменение 1133
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса.

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да
въвеждат процедура за разрешаване, 
включително условията за 
разрешаване на тютюневи изделия с 
намален риск, и да налагат съразмерна 
такса. В условията за разрешаване се 
установяват по-специално 
изискванията за научна оценка на 
риска и за доказване въз основа на 
факти на намаления риск, 
разпоредбите съгласно букви а) и в) от 
параграф 1, както и изискванията за 
производствения процес, контрола и 
наблюдението на пазара след 
пускането на пазара на дадено 
изделие. Държавите членки 
установяват също така 
изискванията за етикетиране, 
опаковане и измерване на 
съдържанието, включително 
методите за измерване на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид, както и 
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специалните допълнителни съставки, 
използвани в тютюневите изделия с 
намален риск. Държавите членки
докладват на Комисията тези 
условия за разрешаване.

Or. de

Изменение 1134
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация,
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и 
да налагат съразмерна такса.

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
определят научните изисквания за 
издаване на разрешението, посочено в 
параграф 1. Държавите членки могат 
също така да установят процедурите 
за предоставяне на обществеността 
на информация относно изделията, 
основаваща се на научните данни, 
представени от производителя или 
вносителя.

Or. it
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Изменение 1135
Марио Пирило, Джани Питела

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса.

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса. Преди 
предоставяне на разрешение за 
пускане на пазара на нови изделия, 
включително изделия с намален риск, 
държавите членки установяват и 
правят задължителни: 
приложимите стандарти за 
предлагането им на пазара и вида на 
информацията, която се предоставя 
на обществеността, като се обръща 
специално внимание на 
характеристиките, които могат 
значително да намалят риска от 
разпространение на едно или повече 
заболявания, свързани с употребата 
на тютюневи изделия.

Or. it

Обосновка

В случаите на заклети пушачи, тютюневите изделия с научно доказан намален 
риск могат да предоставят решение чрез ограничаване на вредните 
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въздействия върху хората, които въпреки всичко решават да продължат да 
пушат.

Изменение 1136
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса.

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Във връзка с пускането на пазара 
на тютюневи изделия с намален риск
държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса. Държавите 
членки имат право да определят 
конкретни правила за изделия с 
намален риск, с които се 
регламентира информацията за 
потребителите, опаковането и 
етикетирането, съставките и 
емисиите, както и методите, 
използвани за измерване на катрана, 
никотина и въглеродния оксид, които 
могат да се различават от 
изискванията на настоящата 
директива. Държавите членки 
уведомяват Комисията за тези 
правила.
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Or. it

Обосновка

Изделията с намален риск са изделия на основата на тютюн, за които е 
научно доказано, че рискът, който носят, е по-малък от този от 
стандартните тютюневи изделия. Необходимо е позоваване на тази 
концепция, за да бъдат правилно осведомени потребителите за намалените 
рискове.


