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Изменение 1234
Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предупреждението относно 
здравето, посочено в параграф 3, 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. Освен това то:

заличава се

а) е отпечатано върху двете най-
големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;
б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и на 
35 % за държавите членки с три 
официални езика.

Or. fr

Изменение 1235
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предупреждението относно 
здравето, посочено в параграф 3, 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. Освен това то:

заличава се

а) е отпечатано върху двете най-
големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
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външна опаковка;
б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и на 
35 % за държавите членки с три 
официални езика.

Or. pl

Изменение 1236
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предупреждението относно 
здравето, посочено в параграф 3, 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. Освен това то:

заличава се

а) е отпечатано върху двете най-
големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;
б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и на 
35 % за държавите членки с три 
официални езика.

Or. en

Обосновка

Регулаторната концепция на този член не се подкрепя. С изключение на тютюневите 
изделия, изделията, съдържащи никотин, независимо от количеството никотин, 
следва да се класифицират като фармацевтични продукти. Член 18 от проекта не 
насърчава осигуряването на високо равнище на закрила на здравето и нарушава 
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член 168, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Член 18 е 
крачка назад в сравнение с действащите унгарски разпоредби и следователно е 
неприемлив в сегашния си вид.

Изменение 1237
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предупреждението относно 
здравето, посочено в параграф 3, 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. Освен това то:

заличава се

а) е отпечатано върху двете най-
големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;
б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и на 
35 % за държавите членки с три 
официални езика.

Or. it

Изменение 1238
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 

б) покрива 15 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
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външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 17 % за държавите членки с два 
официални езика и на 20 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

Or. nl

Изменение 1239
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В рамките на 24 месеца след 
влизане в сила на директивата 
Комисията изисква становище от 
Научния комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове (НКВИНЗР), за да получи 
надеждна научна и токсикологична 
информация относно това дали 
основните съставки на електронните 
цигари са вредни и относно 
възможните пруденциални мерки, 
които да се предприемат във връзка с 
това свързано с тютюневите
изделие;

Or. fr

Обосновка

Комисията и нейните научни комитети следва да изготвят възможно най-скоро 
подробен доклад относно безопасността на различните видове електронни цигари, 
предлагани в момента на пазара (които често попадат извън обхвата на всякакви 
законодателства).

Изменение 1240
Франсоаз Гростет
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

заличава се

Or. fr

Изменение 1241
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по параграфи 
3 и 4 с оглед на научното и пазарното 
развитие и да определя мястото, 
формàта, оформлението, дизайна и 
редуването на предупрежденията 
относно здравето.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1242
Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

заличава се

Or. cs

Изменение 1243
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

заличава се

Or. pl

Изменение 1244
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

заличава се

Or. de

Изменение 1245
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по параграфи 
3 и 4 с оглед на научното и пазарното 
развитие и да определя мястото, 
формàта, оформлението, дизайна и 
редуването на предупрежденията 
относно здравето.

заличава се

Or. en

Обосновка

Регулаторната концепция на този член не се подкрепя. С изключение на тютюневите 
изделия, изделията, съдържащи никотин, независимо от количеството никотин, 
следва да се класифицират като фармацевтични продукти. Член 18 от проекта не 
насърчава осигуряването на високо равнище на закрила на здравето и нарушава 
член 168, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Член 18 е 
крачка назад в сравнение с действащите унгарски разпоредби и следователно е 
неприемлив в сегашния си вид.
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Изменение 1246
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

заличава се

Or. it

Изменение 1247
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

5. Комисията предоставя (5 години 
след транспонирането на 
директивата в националното право 
във всички държави — членки на ЕС) 
доклад за прилагането на 
допълнителните разпоредби на 
директивата за изделията, 
съдържащи никотин. В него 
Комисията разглежда научното и 
техническото развитие в областта на 
изделията, съдържащи никотин, по 
отношение на потребителското 
поведение и категориите на 
изделията.
Комисията прилага към доклада 
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съответно законодателно 
предложение, в което се определят 
правилата за безопасност на 
изделията, рекламирането на 
изделия, съдържащи никотин, както 
и правилата за мястото, формàта, 
оформлението, дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

Or. de

Изменение 1248
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по параграфи 
3 и 4 с оглед на научното и пазарното 
развитие и да определя мястото, 
формàта, оформлението, дизайна и 
редуването на предупрежденията 
относно здравето.

5. До 1 януари 2017 г. Комисията
извършва проучване на изделията, 
съдържащи никотин, като се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни и държавите 
членки. Това проучване включва 
всеобхватна оценка на сигурността, 
оценка на риска и анализ на разходите 
и ползите и представя различни 
възможни законодателни варианти.

Or. en

Обосновка

Електронните цигари не са лекарствени изделия, тъй като целта им не е подобряване 
на човешкото здраве или предотвратяване на заболявания. Освен това, макар че 
превръщат никотина в пара, те не са и тютюнев продукт. Следователно не 
принадлежат нито към законодателството относно лекарствените продукти, нито 
към това относно тютюневите. Това изменение приканва към изследване на 
настоящите законодателни възможности, приложими към тези нови продукти.

Изменение 1249
Холгер Крамер
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Най-късно две години след датата, 
посочена в член 25, параграф 1, 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета и Икономическия 
и социален комитет доклад относно 
това дали да се предложи 
допълнително законодателство по 
отношение на изделия, съдържащи 
никотин, които не са разрешени по 
Директива 2001/83/ЕО.
В доклада Комисията посочва по-
специално аспектите, които следва 
да бъдат разгледани, с оглед на 
напредъка на научно-техническите 
знания, включително изготвяне на 
международно приети правила и 
стандарти по отношение на 
изделията, обръщайки специално 
внимание на:
а) стандартите за производство и 
доставяне на изделия, съдържащи 
никотин;
б) подходящата минимална възраст 
за продажба и закупуване на изделия, 
съдържащи никотин;
в) изисквания за информацията за 
потребителите;
г) рекламирането и известяването в 
съответствие с потенциала за 
намаляване на вредите от изделията, 
включително използване на научни 
твърдения за продукта;
д) необходимостта от гарантиране 
на наличността на изделия, 
съдържащи никотин, на 
потребителите на тютюневи 
изделия.
При изготвяне на доклада Комисията, 
подпомагана от научни и технически 
експерти, анализира моделите на 
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използване и потребление на 
изделията, съдържащи никотин.

Or. en

Обосновка

Изделията, при които рисковете са сведени до минимум, като електронните цигари, 
могат да заместят традиционните тютюневи изделия и да спомогнат за намаляване 
на вредното въздействие от употребата на тютюневи изделия върху здравето като 
цяло. Необходимо е правно регулиране, но изискването за лицензиране съгласно 
директивата относно с лекарствените продукти за хуманна употреба, не 
съответстват на сегашните научни познания и следва да се преосмисли.

Изменение 1250
Линда Макаван, Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за директива
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Изделия, съдържащи никотин

1. Изделия, съдържащи никотин, 
могат да се пускат на пазара само ако 
са разрешени съгласно:
а) Директива 2001/83/EО, или
б) опростената процедура, изложена 
в параграфи 2 и 3.
Опростена процедура
2. При опростената процедура 
държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
изделия, съдържащи никотин, да 
подадат заявление за разрешение за 
търговия, което съдържа следното:
а) доказателство, че изделието е 
произведено в съответствие с 
принципите и насоките за добра 
производствена практика;
б) подробно описание на въпросното 
изделие, включително всички негови 



PE510.722v01-00 14/85 AM\935765BG.doc

BG

съставки и количества, както и 
информация относно емисиите;
в) план за управление на риска, 
включително система за наблюдение 
и записване на нежелани реакции;
Държавите членки имат право да 
събират такса за обработване на 
заявлението. Те могат също да 
изискват от производителите или 
вносителите да извършват 
допълнителни тестове или да 
представят допълнителна 
информация. Всяка държава членка 
надлежно следи за вече издадените от 
друга държава членка разрешения.
3. За продуктите, разрешени по 
опростената процедура, държавите 
членки гарантират, че са изпълнени 
следните условия:
а) етикетът на продукта съдържа 
ясно описание на никотиновото 
съдържание, инструкции за употреба, 
инструкции за съобщаване на 
нежелани реакции и данни на 
производителя;
б) на всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка се поставя 
следното предупреждение относно 
здравето:
Този продукт е предназначен за 
употреба от пушачи над 18 години 
като алтернатива на тютюневите 
цигари. Той съдържа никотин, който 
е вещество със силни 
пристрастяващи свойства. 
Консултирайте се с Вашия лекар, ако 
сте бременна, кърмите, алергични 
сте към никотин или пропилен гликол 
или имате високо кръвно налягане
в) не се разрешават ароматизатори;
г) продажбата на изделието е 
ограничена в съответствие със 
законната възраст за продажба на 
тютюневи изделия в съответната 
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държава членка;
д) изделията могат да се продават 
извън аптеките;
е) рекламата и популяризирането се 
регулират по подходящ начин;
4. Държавите членки наблюдават 
развитието на пазара на изделия, 
съдържащи никотин, включително 
всеки напредък в намаляването на 
вредите, както и всякакви данни за 
неразрешена употреба сред младите 
хора. Въз основа на данните 
Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета 5 години след 
датата на транспониране на 
настоящата директива. Този доклад 
съдържа оценка на това дали 
измененията на директивата са 
необходими.

Or. en

Обосновка

Има данни, че електронните цигари могат да подпомогнат стратегиите за 
намаляване на вредата и затова следва да се разреши по-свободната им конкуренция с 
цигарите — от гледна точка на местата, на които се продават, и др. И все пак 
изделията следва да отговарят на съответните стандарти за безопасност и 
качество. Възможността за опростена процедура по разрешаване включва елементи 
от регламента относно лекарствените изделия, както и този относно тютюневите 
изделия. Имайки предвид недостига на данни, следва да действаме внимателно, 
особено във връзка с дългосрочните ефекти. Необходимо е допълнително наблюдение, 
а регулаторният режим на изделията, съдържащи никотин, следва да се преразгледа 
след пет години.

Изменение 1251
Рика Манер

Предложение за директива
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Растителни изделия за пушене Заместели на тютюна
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Or. en

Обосновка

Заглавието на член 19 е с прекалено малък обхват; той трябва да се разшири, за да 
обхване и заместителите на тютюна (напр. пълнители без никотин, използвани в 
електронните цигари, и растителните цигарени изделия), защото те също нанасят 
вреда върху здравето.

Изменение 1252
Рика Манер

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на растителни 
изделия за пушене се поставя следното 
предупреждение относно здравето:

На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на
заместители на тютюна за пушене се 
поставя следното предупреждение 
относно здравето:

Or. en

Изменение 1253
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на растителни 
изделия за пушене се поставя следното 
предупреждение относно здравето:

На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на растителни
или безникотинови изделия, 
предназначени за вдишване или
пушене се поставя следното 
предупреждение относно здравето:

Or. fi
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Изменение 1254
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изделие може да увреди на
здравето Ви

Това изделие уврежда здравето Ви

Or. el

Изменение 1255
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изделие може да увреди на
здравето Ви

Този естествен продукт може да 
увреди здравето Ви

Or. fr

Обосновка

Предупрежденията относно здравето следва да отразяват истинската природа на 
въпросното изделие и да я описват възможно най-изчерпателно.

Изменение 1256
Рика Манер

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изделие може да увреди на
здравето Ви

Това изделие уврежда здравето Ви

Or. en
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Изменение 1257
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Рихард Зебер, Софи Окони, 
Елена Оана Антонеску

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изделие може да увреди на 
здравето Ви.

Това изделие уврежда Вашето здраве.

Or. de

Изменение 1258
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предупреждението относно здравето 
се отпечатва върху предната и задната 
външна повърхност на потребителската 
опаковка и върху всяка външна 
опаковка.

2. Предупреждението относно здравето 
се отпечатва върху предната, долната 
или задната външна повърхност на 
потребителската опаковка и върху всяка 
външна опаковка.

Or. cs

Изменение 1259
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупреждението относно здравето 
отговаря на изискванията по член 10,
параграф 4. То покрива не по-малко
30 % от площта на съответната 

3. Предупреждението относно здравето 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. То покрива не по-малко
15 % от площта на съответната 
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повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 32 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 35 % за държавите членки с 
три официални езика.

повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 17 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 20 % за държавите членки с 
три официални езика.

Or. nl

Изменение 1260
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупреждението относно здравето 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. То покрива не по-малко
30 % от площта на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 32 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 35 % за държавите членки с 
три официални езика.

3. Предупреждението относно здравето 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. То покрива не по-малко
15 % от площта на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 18 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 20 % за държавите членки с 
три официални езика.

Or. de

Изменение 1261
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупреждението относно здравето 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. То покрива не по-малко 
30 % от площта на съответната 
повърхност на потребителската 

3. Предупреждението относно здравето 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. То покрива не по-малко 
30 % от площта на съответната 
повърхност на потребителската 
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опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 32 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 35 % за държавите членки с
три официални езика.

опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 32 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 35 % за държавите членки с
повече от два официални езика.

Or. it

Изменение 1262
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Имитация на тютюневи изделия

Пускането на пазара на имитации на 
тютюневи изделия се забранява.

Or. en

Изменение 1263
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Имитация на тютюневи изделия

1. Имитациите на тютюневи 
изделия, които са привлекателни за 
непълнолетните лица и създават 
потенциална ниша за използване на 
тютюневи изделия, се забраняват.

Or. en
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Обосновка

Имитациите на тютюневи изделия, насочени към непълнолетните лица, могат да 
насърчат употребата на тютюневи изделия от деца. Повечето пушачи са започнали 
да пушат още в непълнолетна възраст. Следователно следва да се съсредоточим 
върху предотвратяване на пушенето сред младите хора и избягване на употребата на 
имитации на тютюневи изделия, като електронните наргилета, които са особено 
привлекателни за младите хора и изграждат у тях поведение на пушачи, като по този 
начин застрашават общественото здраве.

Изменение 1264
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Богуслав Соник, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. На отрицателните икономически 
и социални последици от прилагането 
на настоящата директива се 
противодейства чрез подходящи 
мерки и финансова подкрепа в 
рамките на бюджета на ЕС.

Or. en

Изменение 1265
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 22 заличава се
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
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делегирани актове, посочено в член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, 
член 10, параграф 5, член 11, 
параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, 
член 14, параграф 9, член 18, 
параграфи 2 и 5, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации, 
моля, въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива]. 
моля, въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или 
от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото 
в него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграфи 2 и 3, член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 
и 10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
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парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1266
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия. Делегирани актове 
могат да се приемат само в случаите,
в които в настоящата директива 
изрично е предвидено такова 
делегиране на правомощия.

Or. de

Обосновка

Изглежда неефективно в следващите параграфи да се изброява всяко отделно 
делегиране, предвидено в настоящата директива.
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Изменение 1267
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При изготвяне на делегирани 
актове Комисията гарантира 
провеждането на подходящи 
консултации на равнището както на 
държавата членка, така и на Съюза,
при спазване на член 4, параграф 7 и 
член 5, параграф 3 от Рамковата 
конвенция за контрол на тютюна на 
СЗО (РККТ).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1268
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6,
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4,
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9,
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации:
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 10, 
член 8, параграф 4, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 18, 
параграфи 2 и 5, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [Служба за публикации, моля, 
въведете датата на влизане в сила на 
настоящата директива].



AM\935765BG.doc 25/85 PE510.722v01-00

BG

Or. el

Обосновка

Заличените разпоредби са съществени елементи на настоящия законодателен акт. 
Следователно всяко изменение на тези разпоредби следва да подлежи на обичайната 
законодателна процедура.

Изменение 1269
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 2, 
член 3, параграф 4, член 3, параграф 4, 
член 6, параграф 3, член 9, параграф 
10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, член 
11, параграф 3, член 13, параграф 3, 
член 14, параграф 9, член 18, параграф 
2 и член 82, параграф 3, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации:
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията с 
влизане в сила на настоящата 
директива за срок от две години 
[Служба за публикации: моля, въведете 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. de

Обосновка

За да се увеличи парламентарният контрол, срокът на делегирането на правомощия 
следва да бъде ограничен. Две години изглеждат подходящи, тъй като Парламентът 
трябва да има възможността, и в рамките на легислатурата да упражнява контрол 
над Комисията.

Изменение 1270
Мартин Каланан

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5,
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9,
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации: 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4 и
член 14, параграф 9 се предоставя на 
Комисията за срок от 5 години, считано 
от (...). (Службата за публикации
трябва да попълни датата на влизане в 
сила на настоящия акт за изменение).
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия, не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
удължава автоматически за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
удължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Обосновка

В съответствие със стандартната формулировка в делегираните актове на 
Европейския парламент.

Изменение 1271
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 2 и 
3, член 4, параграф 3 и 4, член 6, 
параграф 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 2 и 
3, член 4, параграф 3 и 4, член 6, 
параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, член 
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член 11, параграф 3, член 13, параграф 3
и 4, член 14, параграф 9 и параграф 18, 
параграф 2 и 5, се предоставя на 
Комисията, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
за неопределено време [Служба за 
публикации: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

11, параграф 3, член 13, параграф 3, 
член 14, параграф 9 и параграф 18, 
параграф 2 и 5, се предоставя на 
Комисията, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
за неопределено време [Служба за 
публикации: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. de

Обосновка

Последващо предложение: Техническото адаптиране започва чрез измененията на 
член 6 и 13 на предложението на Комисията

Изменение 1272
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 
3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6,
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации:
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 
3а, член 4, параграфи 3, 4 и 4а, член 6,
параграфи 2, 3, 9 и 10, член 8,
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10,
параграф 5, член 11, параграф 3 и
член 14, параграф 9 се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [Служба за публикации,
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

Or. it

Изменение 1273
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе Татарела, 
Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 
3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации: 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 
3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за срок от три години, 
считано от [Служба за публикации: 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива: дата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. it

Изменение 1274
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранц Гарсия

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации, 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 4, 
член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, 
член 10, параграф 5, член 11, 
параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, 
член 14, параграф 9, член 18,
параграф 5, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от 
[Служба за публикации, моля, въведете 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. en
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Обосновка

Съгласуваност с предложените изменения.

Изменение 1275
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации: 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3,

9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации, 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

Or. en

Изменение 1276
Сергей Козлик

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13,
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации:
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграфи 3
и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграф 3, член 13, 
параграф 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации, 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

Or. en

Изменение 1277
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации, 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграфи 3
и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграф 3, член 13, 
параграф 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации, 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

Or. en

Обосновка

В съответствие със заличаването на делегираните актове в предходни изменения.
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Изменение 1278
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4,
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13,
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации:
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграфи 3
и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13,
параграф 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации,
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива].

Or. cs

Изменение 1279
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Делегираните актове, изготвени 
въз основа на член 8, параграф 4 и 
член 9, параграф 3, букви а)—в), 
предвиждат преходен период от най-
малко 24 месеца, през който 
опаковките на тютюн за пушене, 
които съдържат предупрежденията 
за здравето, упоменати в 
настоящата директива, както и в
делегирания акт, деклариран въз 
основа на разрешенията, съдържащи 
се в гореизложените разпоредби, 
могат да се използват успоредно.

Or. pl
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Обосновка

Цикълът на производство и разпространение от отпечатване на опаковките до 
продажбата им от търговеца на дребно трае от 18 до 24 месеца, а в случай че във 
външния вид на опаковката се нанесат съществени промени — до 36 месеца. В тази 
връзка, за да се предотвратят ненужни загуби, свързани с необходимостта от 
изземване на цигарите от пазара, следва да има разпоредба за преходен период, през 
който опаковките, съдържащи „старите“ предупреждения за здравето, да останат 
в обращение успоредно с тези, съдържащи нововъведените предупреждения. Това би 
улеснило гладкия преход от един външен вид на опаковките към друг. 

Изменение 1280
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5,
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. de

Изменение 1281
Мартин Каланан
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3,
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5,
член 11, параграф 3, член 13,
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 13, параграф 3 и 4, член 14, 
параграф 9 могат да бъдат оттегляни
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С решението 
за оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 1282
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранц Гарсия

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграфи 3 и 4, член 6,
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13,
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 4, член 8,
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10,
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14,
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
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посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложените изменения.

Изменение 1283
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 
4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 
9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, член 
11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 
4, член 14, параграф 9, член 18, 
параграфи 2 и 5, може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С решението 
за оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13,
параграф 3, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. de
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Обосновка

Последващо предложение: Техническото адаптиране започва чрез измененията на 
членове 6 и 13 на предложението на Комисията

Изменение 1284
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграфи 3 и 4, член 6,
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9,
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3а, 
член 4, параграфи 3, 4 и 4а, член 6,
параграфи 2, 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3 и
член 14, параграф 9, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. it

Изменение 1285
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3,
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграфи 3 и 4, 
член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

В съответствие със заличаването на делегираните актове в предходни изменения.

Изменение 1286
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3,
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграфи 3 и 4, 
член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
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Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 1287
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3,
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграфи 3 и 4, 
член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. cs
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Изменение 1288
Сергей Козлик

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3,
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграфи 3 и 4, 
член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 1289
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 
и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 
10, параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5,
влиза в сила единствено ако нито 

5. Делегиран акт влиза в сила
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
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Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

уведомили Комисията, че няма да
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de

Изменение 1290
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8,
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5,
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8,
параграф 4 и член 9, параграф 3, влиза в 
сила единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. pl

Обосновка

Премахнатата разпоредба се отнася до правомощието на Комисията да издава 
делегирани актове, които следва да бъдат регулирани от основния акт или 
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процедурата по разглеждане, посочена в член 291 от ДФЕС.

Изменение 1291
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5,
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4,
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 
10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4 и член 14, 
параграф 9, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 1292
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранц Гарсия

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4,
параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
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член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложените изменения.

Изменение 1293
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, 
член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, член 
13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, 
член 6, параграф 4, член 9, параграф 3, 
член 10, параграф 5, член 11, 
параграф 3, член 13, параграф 3, член 
14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.
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Or. de

Обосновка

Последващо предложение: Техническото адаптиране започва чрез измененията на 
членове 6 и 13 на предложението на Комисията

Изменение 1294
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3,
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8,
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3,
параграфи 2 и 3а, член 4, параграфи 3, 4 
и 4а, член 6, параграфи 2, 3, 9 и 10, 
член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, 
член 10, параграф 5, член 11, параграф 3 
и член 14, параграф 9, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. it

Изменение 1295
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 
10, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. cs

Изменение 1296
Сергей Козлик

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 
10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
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уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 1297
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 
10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 1298
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 
10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

В съответствие със заличаването на делегираните актове в предходни изменения.

Изменение 1299
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 23 заличава се
Доклад
1.
Не по-късно от пет години от 
датата, посочена в член 25, 
параграф 1, Комисията представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
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доклад за прилагането на 
настоящата директива.
При изготвяне на доклада научни и 
технически експерти оказват 
съдействие на Комисията, за да може 
тя да разполага с цялата налична 
необходима информация.
2.
В доклада Комисията посочва по-
специално аспектите, които следва 
да бъдат преразгледани или 
разработени с оглед на напредъка на 
научно-техническите знания, 
включително изготвяне на 
международно приети правила и 
стандарти по отношение на 
изделията, и обръща специално 
внимание на:
а) опита, придобит по отношение на 
дизайна на повърхностите на 
опаковките, който не е 
регламентиран с настоящата 
директива, предвид националното, 
международното, правното, 
икономическото и научното 
развитие;
б) пазарното развитие по отношение 
на новите категории тютюневи 
изделия, като се вземат предвид, inter 
alia, уведомленията, получени 
съгласно член 17;
в) развитието на пазарите, което 
представлява съществена промяна в 
обстоятелствата.
Държавите членки оказват 
съдействие на Комисията и ѝ 
предоставят цялата налична 
информация за извършване на 
оценката и за изготвяне на доклада.
3. Докладът се придружава от всички 
предложения за изменение на 
настоящата директива, които 
Комисията счита за необходими, за 
да я адаптира към развитието в 
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областта на тютюневите и 
свързаните с тях изделия, доколкото 
това е необходимо за 
функционирането на вътрешния 
пазар, и за да вземе предвид всички 
новости в развитието въз основа на 
научни факти и развитието на 
международно приетите стандарти 
за изделията.

Or. en

Изменение 1300
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Богуслав Соник, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Не по-късно от 2 години от 
датата, посочена в член 25, 
параграф 1, Комисията представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад за икономическите и 
социалните последици от 
прилагането на настоящата 
директива

Or. en

Изменение 1301
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазарното развитие по отношение на 
новите категории тютюневи изделия, 
като се вземат предвид, inter alia, 

б) пазарното развитие по отношение на 
новите категории тютюневи изделия, 
като се вземат предвид, inter alia, 
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уведомленията, получени съгласно
член 17;

уведомленията, получени съгласно
член 17, със специално внимание към 
оценяването на потенциалните 
предимства на по-малко вредните 
нови категории тютюневи изделия и 
към понижения риск от заболявания, 
свързани с тютюнопушенето;

Or. cs

Изменение 1302
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) методите, позволяващи една по-
реална оценка и регламентиране на 
токсичността и вредното 
въздействие;

Or. da

Обосновка

Повторно въведена буква от настоящата Директива 2001/37/ЕО

Изменение 1303
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) потенциалното въздействие на 
директивата върху отглеждането на 
тютюн в Европа.

Or. es
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Изменение 1304
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) определянето на ефекта на 
пристрастяване, което тези 
съставки могат да предизвикат;

Or. da

Обосновка

Повторно въведена буква от настоящата Директива 2001/37/ЕО

Изменение 1305
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) оценката на тютюневите 
изделия, които имат евентуалната 
способност да намалят вредното 
въздействие;

Or. da

Обосновка

Повторно въведена буква от настоящата Директива 2001/37/ЕО

Изменение 1306
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква вг (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) развитието на стандартизирани 
методи за тестване, позволяващи да 
се измерят съдържанията на 
компоненти, различни от катраните, 
никотина и въглеродния окис в 
цигарения дим;

Or. da

Обосновка

Повторно въведена буква от настоящата Директива 2001/37/ЕО

Изменение 1307
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква вд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) токсикологичните данни които 
следва да бъдат поискани от 
производителите по отношение на 
съставките и на начина, по който те 
следва да бъдат тествани, за да 
могат органите на общественото 
здравеопазване да дадат оценка за 
тяхното използване;

Or. da

Обосновка

Повторно въведена буква от настоящата Директива 2001/37/ЕО

Изменение 1308
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква вe) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ве) разработване на стандарти 
относно изделия, различни от цигари.

Or. da

Изменение 1309
Карл Шлютер

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки докладват на 
всеки две години на Комисията 
относно прилагането на мерките, 
предприети в съответствие с 
Препоръка 2003/54/ЕО на Съвета за 
предпазване от пушене и за 
инициативи за подобряване на 
контрола на тютюнопушенето, по-
специално във връзка с възрастовите 
ограничения, поставени в 
националното законодателство, 
както и плановете им за увеличаване 
на възрастовото ограничение, за да се 
постигне целта за „поколение без 
цигарен дим“.

Or. en

Обосновка

Според Комисията 70 % от пушачите са започнали да пушат преди навършване на 18 
години. Според препоръката на Съвета от 2002 г. 60 % от пушачите придобиват 
навика преди 13 годишна възраст, а 90 % — преди 18 годишна възраст. Законната 
възраст за купуване е 18 години в 22 държави членки и 16 години в останалите пет 
(Австрия, Белгия, Италия, Люксембург и Нидерландия). Това означава, че в повечето 
държави членки съществува сериозен проблем с прилагането на тази възрастова 
граница. Задължението за отчитане, упоменато в препоръката на Съвета, следва да 
придобие правно обвързващ характер.
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Изменение 1310
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки не забраняват, 
нито ограничават вноса, продажбата или 
консумацията на тютюневи или 
свързани с тях изделия, които отговарят 
на разпоредбите на настоящата 
директива.

1. Съгласно параграфи 2 и 3 държавите 
членки не забраняват, нито ограничават 
вноса, продажбата или консумацията на 
тютюневи или свързани с тях изделия, 
които отговарят на разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 1311
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче 
да запази по-строги национални
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на 
съображения с императивен 
характер, свързани с опазването на 
общественото здраве. Една държава 
членка може освен това да приеме 
строги, ако те са обосновани от 
специфичните дадености в 
засегнатата държава членка и от 
необходимостта от защита на 
общественото здраве. Такива 
национални правила следва да бъдат 
съобщени на Комисията заедно с 
основанията за тяхното запазване 
или тяхното приемане. След 
постъпването на такова съобщение 
Комисията има шест месеца време, за 

2. Настоящата директива не засяга 
правата на държавите членки, в 
съответствие с договора да въвеждат 
по-стриктни разпоредби по 
отношение на тютюневите изделия,
които считат за необходими, с цел
защита на общественото здраве, 
доколкото тези разпоредби не 
попадат в обхвата на разпоредбите 
на настоящата директива.
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да одобри или да отхвърли 
предложенията; като взема предвид 
високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални 
предвид техните цели и дали не 
представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При липса 
на решение от страна на Комисията 
в този срок се счита, че 
националните разпоредби са 
одобрени.

Or. de

Изменение 1312
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче да 
запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на 
съображения с императивен 
характер, свързани с опазването на 
общественото здраве. Дадена 
държава членка може също така да 
въвежда по-строги разпоредби въз 
основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията 
бива уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 

2. Дадена държава членка може да
приеме или запази по-строги 
национални разпоредби, приложими без 
разлика за всички изделия, в областите, 
които са обхванати от разпоредбите на 
директивата, стига тези разпоредби да 
са съвместими с Договора. 
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тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като взема 
предвид високото равнище на защита 
на здравето, постигнато с 
настоящата директива, е проверила 
дали разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални 
предвид техните цели и дали не 
представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При липса 
на решение от страна на Комисията 
в този срок се счита, че 
националните разпоредби са 
одобрени.

Or. en

Обосновка

От съществено значение поради въпроси от областта на общественото здраве е 
държавите членки да запазят възможността да засилват националните мерки за 
контрол над тютюневите изделия, ако желаят, и амбициите им в областта на 
контрола на тютюневите изделия да не бъдат ограничавани, когато са 
пропорционални и съвместими с правото на ЕС. Освен това е налице силен аргумент 
относно това, че държавите членки следва да не бъдат притискани да обмислят 
регресивни действия след приемането на преработената директива.

Изменение 1313
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче 
да запази по-строги национални
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които 
са обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на 

2. Настоящата директива обаче не 
засяга правото на държавите членки
да въвеждат по-строги разпоредби при 
условие че тези разпоредби са 
обосновани с потребност от опазване на 
общественото здраве в съответствие с 
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съображения с императивен 
характер, свързани с опазването на 
общественото здраве. Дадена 
държава членка може също така да 
въвежда по-строги разпоредби въз 
основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита 
на здравето, постигнато с 
настоящата директива, е проверила 
дали разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални 
предвид техните цели и дали не 
представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При липса 
на решение от страна на Комисията 
в този срок се счита, че 
националните разпоредби са 
одобрени.

принципа на субсидиарност.
Комисията бива уведомявана за тези 
национални разпоредби заедно с 
основанията за тяхното запазване или 
въвеждане.

Or. el

Обосновка

Целта на настоящата директива е да хармонизира пазара на тютюневи изделия, а не 
да го фрагментира. Трябва да се подчертае и че защитата на общественото здраве 
спада към компетентността на държавите членки.

Изменение 1314
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче да 
запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на съображения 
с императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве. 
Дадена държава членка може също така 
да въвежда по-строги разпоредби въз 
основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в съответната 
държава членка и при условие че 
разпоредбите са обосновани с 
потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени.

2. Дадена държава членка може обаче да 
запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за
изделия, произвеждани и продавани 
във въпросната държава членка, в 
областите, които са обхванати от 
разпоредбите на директивата, въз 
основа на съображения с императивен 
характер, свързани с опазването на 
общественото здраве. Дадена държава 
членка може също така да въвежда по-
строги разпоредби въз основа на 
съображения, свързани с конкретното 
положение в съответната държава 
членка и при условие че разпоредбите 
са обосновани с потребност от опазване 
на общественото здраве. Без да се 
засяга Директива 98/84/ЕО, Комисията 
бива уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени.

Or. cs

Изменение 1315
Фредерик Рийс
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче 
да запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на съображения 
с императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве.
Дадена държава членка може също така 
да въвежда по-строги разпоредби въз 
основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в съответната 
държава членка и при условие че 
разпоредбите са обосновани с 
потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени.

2. Дадена държава членка обаче има 
право да запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на съображения 
с императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве.

Дадена държава членка също така има 
право да въвежда по-строги разпоредби 
въз основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в съответната 
държава членка и при условие че 
разпоредбите са обосновани с 
потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
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уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане.
В срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки следва да могат да поддържат по-строги разпоредби, приложими 
към всички продукти, в областите, обхванати от директивата, когато за това са 
налице непреодолими причини от областта на общественото здраве.

Изменение 1316
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче да 
запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на съображения 
с императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве. 
Дадена държава членка може също така 
да въвежда по-строги разпоредби въз 

2. Дадена държава членка може обаче да 
запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на съображения 
с императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве.
Разпоредбите, които препоръчват 
търговците на дребно на тютюневи 
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основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в съответната 
държава членка и при условие че 
разпоредбите са обосновани с 
потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени.

изделия да не ги излагат на мястото 
на продажба, се считат за подходящи 
мерки за опазване на общественото 
здраве. Дадена държава членка може 
също така да въвежда по-строги 
разпоредби въз основа на съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни,
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени.

Or. en

Обосновка

В защита на общественото здраве са предприети всички мерки, които 
обезкуражават продажбата на тютюневи или свързани с тях изделия, включително 
разпоредбите, които препоръчват подходящо прикриване на тези продукти в 
разрешените магазини.

Изменение 1317
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче да 
запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на съображения 
с императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве. 
Дадена държава членка може също така 
да въвежда по-строги разпоредби въз 
основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в съответната 
държава членка и при условие че 
разпоредбите са обосновани с 
потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени.

2. Дадена държава членка може обаче да 
запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които са 
обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на съображения 
с императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве. 
Дадена държава членка може също така
да въвежда по-строги разпоредби въз 
основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в съответната
държава членка и опри условия, че 
разпоредбите са обосновани с 
потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и изискванията и 
принципите на общия вътрешен 
пазар и дали не представляват средство 
за произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При липса на 
решение от страна на Комисията в този 
срок се счита, че националните 
разпоредби са одобрени.

Or. de

Изменение 1318
Холгер Крамер
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
запазят или въведат в съответствие 
с Договора национални разпоредби по 
отношение на аспекти, които не са 
регламентирани с настоящата 
директива. Тези национални 
разпоредби трябва да са обосновани 
със съображения с императивен 
характер, свързани с обществения 
интерес, и да са необходими и 
пропорционални на целта си. Те не 
трябва да представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки и не трябва 
да възпрепятстват пълното 
прилагане на настоящата директива.

заличава се

Or. de

Изменение 1319
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да запазят 
или въведат в съответствие с Договора 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, които не са регламентирани 
с настоящата директива. Тези 
национални разпоредби трябва да са 
обосновани със съображения с 
императивен характер, свързани с 
обществения интерес, и да са 
необходими и пропорционални на 
целта си. Те не трябва да 

3. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да запазят 
или въведат, при условие че са в 
съответствие с Договора, национални 
разпоредби по отношение на аспекти, 
които не са регламентирани с 
настоящата директива.
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представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки и не трябва 
да възпрепятстват пълното 
прилагане на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Заличеният текст е излишен, имайки предвид приложението на Договора.

Изменение 1320
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да запазят 
или въведат в съответствие с Договора 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, които не са регламентирани 
с настоящата директива. Тези 
национални разпоредби трябва да са 
обосновани със съображения с 
императивен характер, свързани с 
обществения интерес, и да са 
необходими и пропорционални на целта 
си. Те не трябва да представляват 
средство за произволна дискриминация
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки и 
не трябва да възпрепятстват 
пълното прилагане на настоящата 
директива.

3. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да запазят 
или въведат в съответствие с Договора 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, които не са регламентирани 
с настоящата директива. Тези 
национални разпоредби трябва да са 
обосновани със съображения с 
императивен характер, свързани с 
обществения интерес, и да са 
необходими и пропорционални на целта 
си. Те не трябва да представляват
средство за произволна дискриминация
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки.

Or. de

Обосновка

Последната фраза е остаряла, тъй като прилагането на директивата и без това 
трябва да бъде направено в съответствие със спецификациите на договора.
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Изменение 1321
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.а. Настоящата директива не засяга 
правата на държавите членки, да 
въвеждат по-стриктни разпоредби, 
ако те са неизбежни за защита на 
общественото здраве и доколкото 
тези разпоредби не попадат в обхвата 
на разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Извънредно големи отклонения биха били грубо нарушение срещу правната сигурност 
и биха допринесли повече вреди отколкото ползи на прилагането на директивата.

Изменение 1322
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се изпълнят 
разпоредбите на настоящата директива, 
не по-късно от [Служба за публикации, 
моля, въведете точната дата: влизане в 
сила + 18 месеца] г. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се изпълнят 
разпоредбите на настоящата директива, 
не по-късно от [Служба за публикации, 
моля, въведете точната дата: влизане в 
сила + 24 месеца] г. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. cs
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Изменение 1323
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за съобразяване с 
настоящата директива, не по-късно от 
[Служба за публикации, моля, въведете 
точната дата: влизане в сила + 18 
месеца] Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за съобразяване с 
настоящата директива, не по-късно от 
[Служба за публикации, моля, въведете 
точната дата: влизане в сила + 18 
месеца], а в случай на член 6 — до 
[Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в 
сила + 36 месеца] Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. de

Обосновка

Последващо предложение: Изменението е обусловено от това, че съставянето на 
списъка на Съюза за добавките съгласно член 6 изисква време.

Изменение 1324
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 26 заличава се
Преходна разпоредба
До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в 
сила + 24 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
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съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива: влизане в 
сила + 24 месеца] г.
а) тютюневи изделия;
б) изделия, съдържащи никотин под 
праговете, установени в член 18, 
параграф 1;
в) растителни изделия за пушене.

Or. en

Изменение 1325
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
24 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива:

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
36 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива:

Or. cs

Изменение 1326
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
24 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
36 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
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настоящата директива: настоящата директива:

Or. pl

Обосновка

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време, за да се 
приспособят към промените, произтичащи от разпоредбите на директивата, особено 
щом тези промени ще окажат различно въздействие в различните държави членки.

Изменение 1327
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в 
сила + 24 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива:

До [24 месеца след транспониране в 
националното право] държавите 
членки позволяват пускането на пазара 
на следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива:

Or. de

Изменение 1328
Тимъти Къркхоуп

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
24 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива:

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
42 месеца, за да се позволи нанасянето 
на необходимите промени в процеса 
на производство и опаковане и за 
изхвърлянето на съществуващите 
запаси] държавите членки позволяват 
пускането на пазара на следните 
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изделия, които не са в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива:

Or. en

Изменение 1329
Линда Макаван, Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
24 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива:

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в сила + 
36 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива: влизане:

Or. en

Изменение 1330
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в 
сила + 48 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
изделията, съдържащи никотин, 
които не са в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива:

Or. en
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Обосновка

Важно е да има достатъчно време, през което изделията, съдържащи никотин, да 
бъдат разрешени като лекарствени продукти, за да се избегне период, през който 
тези изделия да бъдат напълно премахнати от пазара.

Изменение 1331
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тютюневи изделия; а) цигари и тютюн за ръчно свиване 
на цигари;

Or. de

Изменение 1332
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изделия, съдържащи никотин под 
праговете, установени в член 18, 
параграф 1;

заличава се

Or. en

Обосновка

Важно е да има достатъчно време, през което изделията, съдържащи никотин, да 
бъдат разрешени като лекарствени продукти, за да се избегне период, през който 
тези изделия да бъдат напълно премахнати от пазара.

Изменение 1333
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер, Ребека Тейлър
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изделия, съдържащи никотин под 
праговете, установени в член 18, 
параграф 1;

б) изделия, съдържащи никотин;

Or. en

Изменение 1334
Линда Макаван, Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изделия, съдържащи никотин под 
праговете, установени в член 18, 
параграф 1;

б) изделия, съдържащи никотин;

Or. en

Изменение 1335
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изделия, съдържащи никотин под 
праговете, установени в член 18, 
параграф 1;

б) изделия, съдържащи никотин;

Or. pl

Изменение 1336
Холгер Крамер
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) растителни изделия за пушене. в) растителни изделия за пушене.

Държавите членки могат да 
разрешават други тютюневи изделия, 
различни от цигари и тютюн за 
ръчно свиване на цигари, които не 
съответстват на изискванията на 
тази директива, до[дата на влизане в 
сила + 42 месеца].

Or. de

Обосновка

В съответствие със съображението (18) на Директива 2001/37/EG следва да се 
определят достатъчно продължителни преходни периоди, за да могат да се 
предприемат необходимите промени в рамките на производството и разпродажбата 
на складови наличности. Това е важно особено що се отнася до малки и средни 
предприятия, както и засегнати от настоящата директива тютюневи насаждения.

Изменение 1337
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Приложение Іа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение –I
Добавки, одобрени за употреба в 
тютюневи изделия
Химично наименование на добавката 
— функция — максимално разрешено 
ниво

Or. en

Обосновка

Положителният списък с добавки, които могат да се използват в тютюневите 
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изделия, следва да се включи като ново приложение към директивата.

Изменение 1338
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Тютюнопушенето причинява 9 от 
всеки 10 случая на рак на белите 
дробове

заличава се

Or. nl

Изменение 1339
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тютюнопушенето причинява рак 
на устната кухина и гърлото

заличава се

Or. nl

Изменение 1340
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Приложение І – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Пушенето причинява рак на 
пикочния мехур

Or. en
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Обосновка

Ракът на пикочния мехур се среща тревожно често в ЕС (на четвърто място от най-
често срещаните видове рак при мъжете и на четиринадесето при жените съгласно 
Международната агенция за изследване на рака (МАИР)), а тютюнопушенето 
представлява първият рисков фактор за рак на пикочния мехур. Редица държави 
(включително Австралия, Канада и Нова Зеландия) вече използват това 
предупреждение относно здравето, за да повишават осведомеността относно 
причинно-следствената връзка между пушенето и рака на пикочния мехур.

Изменение 1341
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тютюнопушенето причинява 
сърдечни удари

заличава се

Or. nl

Изменение 1342
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тютюнопушенето причинява 
мозъчни удари и увреждания

заличава се

Or. nl

Изменение 1343
Франсоаз Гростет, Фредерик Рийс, Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за директива
Приложение І – точка 6а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Тютюнопушенето причинява рак 
на пикочния мехур

Or. fr

Обосновка

Този вид рак крие по-сериозен риск за здравето, отколкото хората предполагат. 
Тютюнопушенето е причина за 50 % от случаите на рак на пикочния мехур при 
мъжете и за една трета при жените. Докато доскоро беше по-вероятно мъжете да 
развият тази форма на рак, е налице значително увеличение на броя на жените, 
страдащи от рак на пикочния мехур, което се дължи на по-големия брой жени 
пушачи.

Изменение 1344
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тютюнопушенето увеличава риска 
от ослепяване

заличава се

Or. nl

Изменение 1345
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тютюнопушенето уврежда зъбите 
и венците Ви

заличава се

Or. nl
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Изменение 1346
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тютюнопушенето може да убие 
Вашето неродено дете

заличава се

Or. nl

Изменение 1347
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Приложение І – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С тютюневия дим вредите на 
децата, семейството и приятелите си

(10) С тютюневия дим скъсявате 
живота на децата, семейството и 
приятелите си; не ги излагайте на него

Or. es

Изменение 1348
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Децата на пушачите е по-
вероятно също да станат пушачи

заличава се

Or. nl

Изменение 1349
Даниел ван дер Ступ
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Предложение за директива
Приложение І – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Откажете тютюнопушенето —
останете живи заради близките си

заличава се

Or. nl

Изменение 1350
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тютюнопушенето намалява 
репродуктивните способности

заличава се

Or. nl

Изменение 1351
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Приложение І – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тютюнопушенето увеличава 
риска от импотентност

заличава се

Or. nl

Изменение 1352
Петер Лизе, Ангелика Ниблер, Гастон Франко, Радвиле Моркунайте-
Микуленйене, Ан Делво, Карл-Хайнц Флоренц, Йоланта Емилия Хибнер, Ренате 
Зомер, Алойз Петерле, Рихард Зебер, Франсоаз Гростет, Естер де Ланге, Мариане 
Тайсен, Мирослав Миколашик, Елена Оана Антонеску, Криста Клас
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Предложение за директива
Приложение І – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Пушенето в присъствие на деца 
може да причини внезапната им 
смърт

Or. en

Обосновка

Следва да има нов текст, който предупреждава за предпазване на децата и 
неродените деца от заплахите за здравето, дължащи се на пушенето.

Изменение 1353
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Приложение І – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Това изделие съдържа никотин и 
е вредно за здравето Ви.
(Изменение, свързано с изменението 
на Заглавие 1а (ново) от 
приложение I.)

Or. it

Вж. измененията на член 18.

Изменение 1354
Петер Лизе, Ангелика Ниблер, Гастон Франко, Радвиле Моркунайте-
Микуленйене, Ан Делво, Карл-Хайнц Флоренц, Ренате Зомер, Йоланта Емилия 
Хибнер, Алойз Петерле, Рихард Зебер, Франсоаз Гростет, Естер де Ланге, Мариане 
Тайсен, Софи Окони, Мирослав Миколашик, Елена Оана Антонеску, Криста Клас

Предложение за директива
Приложение І – точка 14б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Пушенето по време на 
бременност причинява 
преждевременно раждане

Or. en

Обосновка

Следва да има нов текст, който предупреждава за предпазване на децата и 
неродените деца от заплахите за здравето, дължащи се на пушенето.

Изменение 1355
Петер Лизе, Ангелика Ниблер, Гастон Франко, Радвиле Моркунайте-
Микуленйене, Ан Делво, Карл-Хайнц Флоренц, Ренате Зомер, Алойз Петерле, 
Йоланта Емилия Хибнер, Рихард Зебер, Естер де Ланге, Мариане Тайсен, Софи 
Окони, Мирослав Миколашик, Елена Оана Антонеску, Криста Клас, Ана Росбак

Предложение за директива
Приложение І – точка 14в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) Децата, които биват принудени 
да пушат пасивно, са по-уязвими към 
астма и менингит

Or. en

Обосновка

Следва да има нов текст, който предупреждава за предпазване на децата и 
неродените деца от заплахите за здравето, дължащи се на пушенето.

Изменение 1356
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Приложение І – заглавие 1a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на текстовите 
предупреждения, посочени в член 18

Or. it

Вж. измененията на член 18.

Изменение 1357
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Приложение Іа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іa ново
Списък с вредни и потенциално 
вредни съставки (ВПВС) в 
тютюневите изделия и тютюневия 
дим.
Съставка
Ацеталдехид
Ацетамид
Ацетон
Акролеин
Акриламид
Акрилонитрил
Афлатоксин В1
4–Аминобифенил
1–Аминонафталин
2–Аминонафталин
Амоняк
Анабазин
o–Анизидин
Арсен
A-α-C (2-амино-9H-пиридо[2,3-
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б]индол)
Аензантрацен
Аенза(j)цеантрилен
Бензен
Бензо(b)флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(b)флуран
Бензо(а)пирен
Бензо(с)фенантрен
Берилий
1,3–Бутадиен
Кадмий
Кафеена киселина
Въглероден оксид
Катехол
Хлорирани диоксини/фурани
Хром
Хризен
Кобалт
Кумарин
Крезоли (o-, m-, и p-крезоли)
Кротоналдехид
Циклофенак[c,d]пирен
Дибенз[a,h]антрацен
Дибензо[a,e]пирен
Дибензо[a,h]пирен
Дибензо[a,i]пирен
Дибензо[a,l]пирен
2,6-Диметиланилин
Етил карбамат (уретан)
Етилбензен
Етилен оксид
Формадехид
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Фуран
Glu-P-1 (2-Амино-6-
метилдипиридо[1,2-a:3',2'-d]имидазол)
Glu-P-2 (2-Аминодипиридо[1,2-a:3',2'-
d]имидазол)
Хидразин
Водороден цианид
Индено[1,2,3-cd]пирен
IQ (2-Амино-3-метилимидазо[4,5-
f]кинолин)
Изопрен
Олово
MeA-α-C (2-Амино-3-метил)-9H-
пиридол[2,3-b]индол)
Живак
Метил етил кетон
5-Метилкризен
4-Метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-
1-бутанон (NNK)
Нафталин
Никел
Никотин
Нитробензен
Нитрометан
2-Нитропропан
N-Нитросодиетаноламин (NDELA)
N-Нитрозодиетиламин
N-Нитрозодиеметиламин NDMA)
N-Нитрозодиеметиламин
N-Нитрозоморфолин (NMOR)
N-Нитрозонорникотин (NNN)
N-Нитрозопиперидин (NPIP)
N-Нитрозопиролидин (NPYR)
N-Нитрозосаркозин (NSAR)
Норникотин
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Фенол
PhIP (2-Амино-1-метил-6-
фенилимидазо[4,5-b]пиридин)
Полоний-210 
Пропионалдехид
Пропилен оксид
Кинолин
Селен
Стирен
o-Толуидин
Толуен
Trp-P-1 (3-Амино-1,4-диметил-5H-
пиридо[4,3-b]индол)
Trp-P-2 (1-метил-3-амино-5H-
пиридо[4,3-b]индол)
Уран-235
Уран-238
Винил ацетат
Винил хлорид 

Or. en

Обосновка

Важно е в ново приложение да се състави списък на вредните и потенциално 
вредните съставки (ВПВС) в тютюневите изделия и тютюневия дим, същият като в 
създадения през 2009 г. от Администрацията по храни и лекарства на САЩ (FDA) 
Закон за предотвратяване на пушенето в семейството и контрол на тютюневите 
изделия.

Изменение 1358
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Приложение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение

Таблица 1 — ВПВС в 
цигарения дим

Таблица 2 — ВПВС в 
бездимните тютюневи 
изделия

Таблица 3 — ВПВС в 
тютюна за ръчно 
свиване на цигари

Ацеталдехид Ацеталдехид Амоняк
Акролеин Арсен Арсен
Акрилонитрил Бензо(а)пирен Кадмий
4–аминобифенил Кадмий Никотин 
1–аминонафталин Кротоналдехид NNK*
2–аминонафталин Формадехид NNN**
Амоняк Никотин
Бензен NNK* 
Бензо(а)пирен NNN** 
1,3–Бутадиен
Въглероден оксид
Кротоналдехид
Формадехид 
Изопрен
Никотин
NNK*
NNN**
Толуен 
_____________
4-
(метилнитрозамино)-
1-(3-пиридил)-1-
бутанон
** N-нитрозоникотин 

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменението на член 5, параграф 1, алинея 1. Важно е да се създаде 
кратък списък с най-често срещаните опасни вещества по тип тютюнево изделие, 
подобно на американския закон („Закона за контрол на тютюна“). Това ново 
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приложение дава основа за стартиране на проучване на регулираните тютюневи 
изделия при представяне на информация относно всички вредни и потенциално вредни 
съставки в рамките на крайния срок за транспониране по член 25.

Изменение 1359
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Приложение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Максимално позволено съдържание в 
бездимен тютюн, токсини за единица 
тегло сух тютюн:
NNN (N-нитрозонорникотин) плюс 
NNK (4-(метилнитрозамино)-1-(3-
пиридил)-1-бутанон): 2,0 mg/kg
B(a)P (бензо[a]пирен): 5,0 µg/kg

Or. en

Обосновка

Таблицата преповтаря препоръките за токсичността 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 1360
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер, Ребека Тейлър

Предложение за директива
Приложение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Законодателство на ЕС, приложимо 
спрямо изделия, съдържащи никотин:
Обща безопасност:
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Директива 2001/95/ЕО относно 
общата безопасност на продуктите
Системата RAPEX — уведомяване и 
предупреждаване относно опасни 
изделия
Опаковане и етикетиране:
Директива 67/548/ЕИО за опасните 
вещества
Директива 99/45/ЕО за опасните 
препарати
Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси 
(Регламент КЕО) се прилага след 
2015 г.
Химическа безопасност:
Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)
Безопасност на електрическите 
инсталации:
Директива 2006/95/ЕО за съоръжения, 
работещи с ниско напрежение
Директива 2004/108/ЕО относно 
електромагнитната съвместимост
Директива 2011/65/ЕС относно 
ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване (когато е уместно)
Директива 2012/19/ЕС относно 
отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО)
Директива 2006/66/EО относно 
батерии и акумулатори
Мерки и теглилки:
Директива 76/211/ЕИО относно 
определянето на теглото и обема на 
някои продукти в готови опаковки
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Директива 2007/45/ЕО за определяне 
на правила за номиналните 
количества за предварително 
опаковани продукти
Търговска практика
Директива 97/7/ЕО за продажбите от 
разстояние
Директива 2000/31/ЕО за 
електронната търговия
Директива 2006/114/ЕО относно 
заблуждаващата и сравнителната 
реклама
Директива 2005/29/ЕО за нелоялни 
търговски практики

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да прилагат корпуса от съществуващи правни норми за 
защита на потребителите и безопасността по отношение на изделията, съдържащи 
никотин. Изискването за докладване ще означава, че е възприет по-систематичен 
подход, и ще създаде основата за прегледа, който Комисията трябва да приключи до 
април 2017 г.


