
AM\936989BG.doc PE510.718v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2012/0366(COD)

21.5.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
834 - 941

Проектодоклад
Линда Макаван
(PE508.085v03-00)

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки относно производството, представянето 
и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

Предложение за директива
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.718v02-00 2/71 AM\936989BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\936989BG.doc 3/71 PE510.718v02-00

BG

Изменение 834
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и 
отличителни обозначения могат да 
включват текстове, символи, имена, 
търговски марки, фигуративни или 
други знаци, подвеждащи цветове, 
добавени или други допълнителни 
материали, като залепващи се 
етикети, стикери, допълнителни 
реклами, полета за изтриване и 
обвивки, но не се ограничават само до 
тях, или да са свързани с формата на 
самото тютюнево изделие. Цигарите 
с диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

заличава се

Or. en

Изменение 835
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и 
отличителни обозначения могат да 
включват текстове, символи, имена, 
търговски марки, фигуративни или 
други знаци, подвеждащи цветове, 
добавени или други допълнителни 
материали, като залепващи се 
етикети, стикери, допълнителни 
реклами, полета за изтриване и 
обвивки, но не се ограничават само до 
тях, или да са свързани с формата на 
самото тютюнево изделие. Цигарите 
с диаметър под 7,5 mm се считат за 

заличава се
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подвеждащи.

Or. it

Изменение 836
Ренате Зомер, Херберт Ройл, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото 
тютюнево изделие. Цигарите с 
диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения на потребителската 
опаковка и външната опаковка са 
стикери, които могат да бъдат 
отстранени (не бандероли), добавени 
или други допълнителни материали, 
полета за изтриване и обвивки.

Or. de

Обосновка

Изброяването на забранените елементи и отличителни обозначения трябва да бъде 
конкретно, за да се гарантира правна сигурност. Търговските марки и символи, както 
и тяхното графично и цветово оформление подлежат на правата на собственост на 
притежателите на търговски марки и поради това не могат да бъдат забранявани.

Изменение 837
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе Татарела, 
Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото 
тютюнево изделие. Цигарите с 
диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци 
или други допълнителни материали, 
като залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях.
Предоставянето на потребителите 
на фактологическа информация 
относно изделието може да не бъде 
забранено. Търговските марки, които 
са регистрирани преди датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, може да не бъдат 
забранени.

Or. it

Обосновка

Определени забрани биха попречили на предоставянето на съществена информация 
относно изделията и вече регистрираните търговски марки, като съществува риск 
от нарушаване на разпоредбите на ДФЕС относно правата на потребителите и 
правилата на СТО. Освен това забраната на цигарите с диаметър под 7,5 mm би 
имала отрицателен ефект и би подтикнала потребителите към черния пазар, което 
несъмнено би оказало неблагоприятно въздействие върху здравето им. 

Изменение 838
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци 
или други допълнителни материали, 
като залепващи се етикети, стикери, 
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залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото 
тютюнево изделие. Цигарите с 
диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях.

Предоставянето на потребителите 
на фактологическа информация 
относно изделието може да не бъде 
забранено.
Търговските марки, които са 
регистрирани преди датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, може да не бъдат 
забранени.

Or. it

Изменение 839
Криста Клас

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери,
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото 
тютюнево изделие. Цигарите с 
диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
добавени или други допълнителни 
материали, като залепващи се етикети, 
стикери, допълнителни реклами, полета 
за изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях.

Or. en
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Обосновка

Не е налично определение за „подвеждащи цветове“ и не е представена надеждна 
обосновка за цветовете, които се считат за подвеждащи. Също така не е налична 
обосновка от гледна точка на здравеопазването и вътрешния пазар за забраната на 
цигари с малък диаметър.

Изменение 840
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото 
тютюнево изделие. Цигарите с 
диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
добавени или други допълнителни 
материали, като залепващи се етикети, 
стикери, допълнителни реклами, полета 
за изтриване и обвивки.

Or. de

Обосновка

Липсва определение на израза „подвеждащи цветове“, както и достоверна обосновка 
за предположението, че определени цветове биха могли да бъдат подвеждащи. Също 
така с оглед на защитата на общественото здраве и на вътрешния пазар не 
съществува обосновка за налагането на обща забрана на цигарите с малък диаметър.

Изменение 841
Кристиан Вигенин

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, фигуративни 
или други знаци, подвеждащи цветове, 
добавени или други допълнителни 
материали, като залепващи се етикети, 
стикери, допълнителни реклами, полета 
за изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. en

Изменение 842
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
добавени или други допълнителни 
материали, като залепващи се етикети, 
стикери, допълнителни реклами, полета 
за изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. 

Or. cs
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Изменение 843
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото 
тютюнево изделие. Цигарите с 
диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях.

Or. pl

Обосновка

Цигарите с характерни вкусово-ароматни качества са добили популярност (т.е. те 
представляват значителен дял от пазара на тютюневи изделия) единствено в 
ограничен брой държави членки. В останалите държави членки тяхното търсене е 
много малко, като в някои държави членки липсва такова. Поради тази причина 
предложените от Комисията разпоредби биха засегнали най-силно пазарите на 
държавите членки, където ароматизираните цигари са популярни, като на практика 
те не биха имали никакъв ефект върху пазарите на останалите държави членки. Тези 
разпоредби са непропорционални и следователно следва да се премахнат.

Изменение 844
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
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текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. en

Изменение 845
Тимъти Къркхоуп

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. 

Or. en

Изменение 846
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. pt

Изменение 847
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. el
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Изменение 848
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване, обвивки и всякакви 
декоративни елементи, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. pl

Обосновка

Не е приемливо да се забранява отделно изделие, без да са налице подходящите за 
това основания. Всички тютюневи изделия за вредни. Няма налични доказателства, 
според които „тънките“ цигари са по-вредни от стандартните цигари. Също така 
не са налични достоверни данни относно тяхната популярност сред непълнолетните 
пушачи. Поради тази причина, ако те биват опаковани и маркирани съгласно 
настоящата директива, няма причина да се забрани продажбата им в рамките на 
ЕС.

Изменение 849
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
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подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. en

Изменение 850
Сергей Козлик

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. 

Or. en

Изменение 851
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. nl

Изменение 852
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm не се продават в рамките на 
ЕС.

Or. fi
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Изменение 853
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
6,5 mm се считат за подвеждащи.

Or. en

Изменение 854
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.
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Or. de

Обосновка

Подобно законово предположение би се основавало на несъществуващо изследване и 
поради това трябва да се отхвърли.

Изменение 855
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. en

Обосновка

Предлага се да отпадне определянето на диаметъра на цигарите. На практика 
въвеждането на тази разпоредба би означавало въвеждане на забрана на тънките 
цигари, което не е обосновано от научна гледна точка и не може да бъде прието.

Изменение 856
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие. Цигарите с диаметър под 
7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци,
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. el

Обосновка

Съществуващите научни данни не доказват наличието на пряка връзка между 
диаметъра на цигарите и възрастта, на която дадено лице започва да пуши, нито че 
„тънките“ цигари са по-привлекателни от останалите цигари. Тази забрана не би 
била причина хората да се откажат от тютюнопушенето; вместо това тя би 
означавала, че хората вече няма да употребяват конкретна категория тютюневи 
изделия.

Изменение 857
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научно установени съобщения, че 
определено изделие е по-малко вредно 
от друго следва да бъдат изключени 
от разпоредбите на параграф 1, буква 
б) и параграф 2. Производителите 
следва да представят информация на 
компетентните органи в държавите 
членки, като посочат, че изделието е 
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по-малко вредно.

Or. el

Изменение 858
Ренате Зомер, Херберт Ройл, Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Елмар Брок

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При цигарите с филтър филтърът 
(„Tipping Paper“) чрез своята 
сложност трябва да защитава в 
достатъчна степен срещу 
фалшификации на изделието. За тази 
цел той трябва притежава поне 
следните качества:
a) няколко видими печатни мастила и 
производство чрез гравюрен печат;
б) всички бели площи трябва да са 
отпечатани с лак;
в) сложни отпечатвания с отчасти 
тънки структури;
г) отпечатване върху бяла основна 
хартия;
д) предварително перфориране на 
достатъчно разстояние от края на 
цигарата.

Or. de

Обосновка

Изделията с много различни печатни мастила и с отчасти много тънки структури, 
както и техниката на предварителното перфориране са на разположение само на 
утвърдени доставчици. Заедно със специалните изисквания към хартиите, например 
по отношение на белотата, това блокира ефективно нелегалния пазар на цигари. 
Разположението на зоната на перфориране гарантира, че потребителят не може да 
покрие отворите и по този начин да увеличи дима.
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Изменение 859
Ренате Зомер, Херберт Ройл, Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Цигарената хартия трябва да 
притежава водни знаци.

Or. de

Обосновка

Необходимо е за защита срещу фалшифициране.

Изменение 860
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Забранените елементи и 
характеристики могат да включват 
подвеждащи текстове и графики.

Or. cs

Изменение 861
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Видът на тютюна, използван за 
производство на изделието, и/или 
страната на произход могат да 
бъдат посочени върху 
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потребителската опаковка.

Or. it

Обосновка

С цел да се предотврати дискриминацията между различните видове тютюн (вж. 
съображение 16). 

Изменение 862
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 13 заличава се
Външен вид и съдържание на 
потребителските опаковки
1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.
2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно 
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 



AM\936989BG.doc 21/71 PE510.718v02-00

BG

опаковката.
3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. en

Изменение 863
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе Татарела, 
Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 13 заличава се
Външен вид и съдържание на 
потребителските опаковки
1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
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на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.
2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
опаковката.
3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на
потребителската опаковка.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.
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Or. it

Обосновка

Не са налични здравни основания в подкрепа на тази точка. Тя би забранила 
продажбата на изделия, които вече се предлагат на пазара и би насърчила 
контрабандния пазар, би ограничила избора на потребителите и би възпрепятствала 
конкуренцията и иновациите, като окаже ясно неблагоприятно въздействие по 
отношение на здравеопазването и безопасността. 

Изменение 864
Пилар Аюсо, Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 13 заличава се
Външен вид и съдържание на 
потребителските опаковки
1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.
2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно 
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
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опаковката.
3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. es

Обосновка

Няма обективно научно основание, в което да се посочва, че настоящата мярка ще 
постигне желания ефект по отношение на употребата на тютюн сред младите хора. 
Освен това тя нарушава принципа на свободна конкуренция и ще попречи на 
свободното обращение на стоки в рамките на ЕС.

Изменение 865
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 

заличава се
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паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

Or. it

Изменение 866
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

заличава се

Or. en

Изменение 867
Пол Нътол, Годфри Блум
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Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

заличава се

Or. en

Изменение 868
Криста Клас

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 

заличава се
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тютюн.

Or. en

Обосновка

Ограничаването на опаковките за продажба на тютюневи изделия не е обосновано от 
гледна точка на вътрешния пазар. Предложението е в противоречие с политиката на 
ЕС в областта на вътрешния пазар относно опаковките и взаимното признаване, по-
специално Директива 2007/45/ЕО.

Изменение 869
Годфри Блум

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

заличава се

Or. en

Изменение 870
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

заличава се

Or. it

Изменение 871
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

1. заличава се

Or. en
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Изменение 872
Тимъти Къркхоуп, Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска опаковка 
тютюн за ръчно свиване на цигари 
съдържа най-малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Една потребителска
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
или пълнене на цигари е правоъгълна 
или цилиндрична метална кутия или 
има форма на калъф, т.е. правоъгълна 
опаковка с капаче, което покрива 
отвора. Една потребителска опаковка 
тютюн за ръчно свиване или пълнене на 
цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

Or. en

Изменение 873
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска
опаковка цигари съдържа най-малко 

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Една потребителска
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
или пълнене на цигари е правоъгълна 
или цилиндрична метална кутия или 
има форма на калъф, т.е. правоъгълна
опаковка с капаче, което покрива 
отвора. Една потребителска опаковка 
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20 цигари. Една потребителска опаковка 
тютюн за ръчно свиване на цигари 
съдържа най-малко 40 g тютюн.

тютюн за ръчно свиване или пълнене на 
цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

В първоначалната оценка на въздействието не е оценено използването на калъф за 
опаковане на други видове насипен тютюн и в предложението не са подобаващо 
отчетени значителните разлики между ръчно свиване и пълнене на цигари. По вида на 
опаковката следва да се разграничават търсените от потребителите качества на 
тютюна. Металните кутии са доказана отличителна опаковка за насипния тютюн. 
Настоящата формулировка би могла да попречи на бъдещо разработване на 
иновативни продукти за опаковане и следователно да влоши качеството на 
тютюневото изделие за крайния потребител.

Изменение 874
Ребека Тейлър, Матиас Гроте

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед и съдържа най-малко 
20 цигари. Потребителската опаковка на 
всеки друг тютюн за пушене е 
правоъгълна или цилиндрична 
метална кутия или има форма на 
калъф, т.е. правоъгълна опаковка с 
капаче, което покрива отвора и съдържа 
най-малко 40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

В първоначалното предложение не се взема предвид изискването за използване на 
метална кутия за специфичната употреба на ситно нарязан насипен тютюн, т.е 
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тютюн за пълнене на цигари и лули. Целта на настоящото преразглеждане е да 
направи пушенето по-малко привлекателно за младите хора, а металната кутия 
обикновено се закупува от по-възрастните хора, като поради теглото и обема си е по-
скъпа отколкото калъфа и следователно е по-малко финансово достъпна за младите 
хора.

Изменение 875
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари.
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн. 

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска опаковка 
тютюн за ръчно свиване на цигари или 
тютюн за пълнене на цигари 
(„направи си сам“) съдържа най-малко 
40 g тютюн.

Or. de

Обосновка

Комбинираните кутии, които се използват за тютюна за пълнене на цигари („направи 
си сам“), следва да се разрешават при равни условия с калъфите за тютюн, тъй като 
в сравнение с калъфа за тютюн комбинираната кутия представлява по-големия и по-
скъп вид опаковане и не е подходяща за използване по време на пътуване. Поради тези 
причини комбинираната кутия е значително по-непривлекателна за младежите, 
отколкото калъфът за тютюн.

Изменение 876
Ренате Зомер
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

1. Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн. 

Or. de

Изменение 877
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн. 

1. Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн. 

Or. de
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Обосновка

Както и досега оформлението на формата на потребителската опаковка следва да 
бъде предоставено на производителите. Част от фино нарязания тютюн се продава в 
комбинирани кутии от 50—200 грама. В повечето случаи този фино нарязан тютюн е 
въздушен (обемен) тютюн, който не може да се опакова добре в калъфи, тъй като 
там би могъл лесно да бъде смачкан. Малките опаковки или опаковките във формата 
на червило следва обаче да бъдат забранени поради тяхната особена 
привлекателност за младите хора.

Изменение 878
Джеймз Никълсън, Даян Додс

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите може да е с форма на 
правоъгълен паралелепипед. 
Потребителската опаковка на тютюна за 
ръчно свиване на цигари може да е с 
форма на правоъгълен паралелепипед 
или цилиндър, или с форма на калъф, 
т.е. стандартен правоъгълен джоб с 
капаче, което покрива отвора. Капачето 
на калъфа е с размер, който осигурява 
графичната цялост и видимост на 
текста, снимките и информацията 
за преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, съгласно
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 3, буква г) от директивата. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 10 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
12,5 g тютюн.

Or. en

Обосновка

Директивата не следва да ограничава значително характеристиките на опаковките. 
Ще се застраши заетостта в производствения сектор в рамките на веригата на 
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доставка и ще се насърчи незаконната търговия. Ще се ограничи изборът на 
потребителя, както и иновациите и конкуренцията. Ще бъде затруднено
упражняването на правата на интелектуална собственост. Мерките са в 
противоречие с принципите на вътрешния пазар и също така оказват неблагоприятно 
въздействие върху мерките в областта на здравеопазването.

Изменение 879
Мариан Харкин, Пат Коуп Галахър, Джим Хигинс

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на тютюна 
за ръчно свиване на цигари е или с 
форма на калъф, т.е. джоб с капаче, 
което покрива отвора, или с форма на 
правоъгълен паралелепипед или 
цилиндър. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 20 g тютюн.

Or. en

Обосновка

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Изменение 880
Джули Гърлинг
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Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на тютюна 
за ръчно свиване на цигари е или с 
форма на калъф, т.е. джоб с капаче, 
което покрива отвора, или на опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че всички предложени промени във връзка с опаковките 
не възпрепятстват нашите възможности за установяване и предотвратяване на 
фалшифицирани опаковки. Прекалено строгите разпоредби биха попречили на ЕС да 
изпреварва опитите за фалшифициране.

Изменение 881
Мишел Стрифлер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е.
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф или на 
твърда кутия. Калъфът е с форма на
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
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Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

страна на потребителската опаковка. 
Твърдата кутия се състои от тяло, 
капаче и основа. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 20 
цигари. Една потребителска опаковка 
тютюн за ръчно свиване на цигари 
съдържа най-малко 40 g тютюн.

Or. fr

Обосновка

Тези промени биха означавали, че за опаковката на тютюн биха могли да се използват 
композитни кутии. Те могат да се изработят от рециклиран картон, като по този ще 
са по-екологосъобразни. По-големите кутии също така правят предупрежденията 
относно здравето по-лесни за четене и се изработват посредством сложна и скъпа 
европейска технология, което ги прави трудни за изработка.

Изменение 882
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа количество тютюн с 
минимално тегло от 33 g. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
80 g тютюн.

Or. en
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Обосновка

Действителна мярка за предотвратяване на тютюнопушенето сред младите хора би 
било удвояването на грамажа на тютюна, който се съдържа в една стандартната 
опаковка. По този начин цената на опаковката нормално би се повишила (въпреки че 
цената на една цигара би останала същата). По-високата цена за опаковка би 
попречила значително на младите хора да започнат да пушат и да си купуват 
импулсивно опаковка от цигари.

Изменение 883
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с приблизителна форма на 
правоъгълен паралелепипед. 
Потребителската опаковка на тютюна за 
ръчно свиване на цигари е с форма на 
калъф, т.е. правоъгълен джоб с капаче, 
което покрива отвора. Капачето на 
калъфа покрива най-малко 70 % от 
предната страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 20 g тютюн.

Or. cs

Изменение 884
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
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паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
50 g тютюн.

Or. ro

Изменение 885
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 19 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

Идеята да се регулира минималният брой цигари в една потребителска опаковка е 
приемлива. При все това моето предложение е установеният минимален брой цигари 
да бъде 19, вместо 20, като се вземат предвид приложените понастоящем 
национални разпоредби в Унгария.
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Изменение 886
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед или рамо. 
Потребителската опаковка на тютюна за 
ръчно свиване на цигари е с форма на 
калъф, т.е. правоъгълен джоб с капаче, 
което покрива отвора. Капачето на 
калъфа покрива най-малко 70 % от 
предната страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

От научна гледна точка не съществува причина да се забрани формата на рамо.

Изменение 887
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно 
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 

заличава се
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опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
опаковката.

Or. en

Изменение 888
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно 
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато
само към задната страна на 
опаковката.

заличава се

Or. cs

Изменение 889
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно 
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 

заличава се
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опаковката.

Or. de

Обосновка

С оглед на вътрешния пазар не съществува обосновка за регламентиране на размера 
на потребителските опаковки, в които се продават различни тютюневи изделия. 
Предложението е в противоречие с политиката на ЕС в областта на вътрешния 
пазар по отношение на опаковките и взаимното признаване съгласно 
Директива 2007/45/ЕО.

Изменение 890
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Криста Клас

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно 
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче.
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
опаковката. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Както и досега на производителите следва да бъде оставена известна гъвкавост при 
оформлението на формата на потребителската опаковка.

Изменение 891
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче.
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
опаковката.

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и може да 
има друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно след 
отваряне.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че всички предложени промени във връзка с опаковките 
не възпрепятстват нашите възможности за установяване и предотвратяване на 
фалшифицирани опаковки. Прекалено строгите разпоредби биха попречили на ЕС да 
изпреварва опитите за фалшифициране.

Изменение 892
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
опаковката.

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и има
отвор, който може да бъде затворен 
повторно след първоначалното 
отваряне.

Or. it
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Изменение 893
Ребека Тейлър

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен 
или запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. Затварящото 
се капаче на опаковките за цигари е 
захванато само към задната страна на
опаковката.

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и има друг 
отвор, който може да бъде във формата 
на затварящо се капаче. Затварящото 
се капаче на опаковките за цигари е 
захванато само към задната страна на 
опаковката.

Or. en

Обосновка

Това ще даде възможност за използване на повторно запечатващи се вътрешни 
защитни елементи, като например вътрешни обшивки, които могат да бъдат полезни 
за борбата с фалшифицирането, но по никакъв начин не биха попречили на 
видимостта и цялостта на предупреждения относно здравето, поставени върху 
опаковката.

Изменение 894
Джеймз Никълсън, Даян Додс

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче.
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
опаковката.

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне.
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Or. en

Обосновка

В директивата не следва да се хармонизира основният механизъм за отваряне. 
Въвеждането на подобна разпоредба би насърчило незаконната търговия 
посредством стандартизиране на опаковките, което би улеснило производството на 
фалшифицирани стоки от страна на престъпниците. Наличието на набор от 
механизми за отваряне прави копирането от страна на фалшификаторите по-
трудно. Ще се окаже неблагоприятно въздействие също така върху избора на 
потребителя, както и върху иновациите и конкуренцията.

Изменение 895
Ренате Зомер, Херберт Ройл, Петер Лизе

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. Затварящото се 
капаче на опаковките за цигари е 
захванато само към задната страна на 
опаковката. 

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. Затварящото се 
капаче на опаковките за цигари е 
захванато само към задната страна на 
опаковката. Площите на 
потребителската опаковка, които не 
са покрити с предупреждения, трябва 
да бъдат оформени достатъчно 
сложно и многоцветно. Поне едно от 
печатните мастила трябва да 
създава структури, които са осезаеми 
при допир.

Or. de

Обосновка

Необходимо е за защита срещу фалшифициране.

Изменение 896
Теодорос Скилакакис
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Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. Затварящото се 
капаче на опаковките за цигари е 
захванато само към задната страна на 
опаковката.

2. Опаковката за цигари може да бъде от 
картон или от мек материал и няма друг 
отвор, който може да бъде затворен или 
запечатан повторно след 
първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. Затварящото се 
капаче на опаковките за цигари с форма 
на правоъгълен паралелепипед е 
захванато само към задната страна на 
опаковката.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на член 13, параграф 1.

Изменение 897
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всички външни повърхности на 
потребителската опаковка и всички 
външни опаковки на тютюн за 
пушене се стандартизират по 
следния начин:
а) не съдържат никакви търговски 
марки или други маркировки, освен 
търговската марка и всеки вариант 
на търговска марка на тютюневото 
изделие;
б) имат тъмен, непривлекателен 
цвят, определен от Комисията;
в) търговската марка и всеки вариант 
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на търговска марка:
i) не се появяват повече от веднъж 
върху дадена повърхност;
ii) се появяват хоризонтално под и в 
същата посока като комбинираното 
предупреждение относно здравето, в 
централната част на оставащото 
пространство на предната и задната 
повърхност на потребителската 
опаковка и всяка външна опаковка;
iii) следват всички по-подробни 
правила, посочени в параграф 3;

Or. en

Обосновка

Това изменение би подсилило предложението на докладчика за въвеждане на 
стандартизирана опаковка, като го приложи за всички видове тютюн за пушене. 
Също така е от значение стандартният цвят да бъде тъмен и непривлекателен, тъй 
като по този начин се наблюдава по-голяма ефективност, отколкото с по-светли 
цветове.

Изменение 898
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

заличава се
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Or. it

Изменение 899
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 900
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 

заличава се
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доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

Or. cs

Изменение 901
Криста Клас

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предоставянето на правомощия е не само в противоречие с принципа на 
субсидиарност и е лишено от всякакво правно основание, но също така е в 
противоречие с правилата, посочени в Договора, относно „делегираните актове“ 
(член 290 от ДФЕС) и „актовете за изпълнение“ (член 291 от ДФЕС).

Изменение 902
Холгер Крамер
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Предоставянето на правомощия противоречи не само на принципа на субсидиарност и 
на всички правни основания, но и на заложените в Договора насоки за приложение във 
връзка с „делегираните актове“ (член 290 от ДФЕС) и „актовете за изпълнение“ 
(член 291 от ДФЕС).

Изменение 903
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 

заличава се
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преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

Or. pl

Обосновка

Като се има предвид, че тези елементи са от съществено значение за директивата, 
те следва да се регулират в основния акт. Освен това, ако се позволи на Комисията да 
определя размерите на опаковката, би могло да се стигне до премахване от пазара на 
„тънките“ цигари, които са по-дълги от цигарите с кралски размер.

Изменение 904
Годфри Блум

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

заличава се

Or. en

Изменение 905
Джеймз Никълсън, Даян Додс

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

заличава се

Or. en

Изменение 906
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

заличава се

Or. en
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Изменение 907
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка. 

заличава се

Or. de

Изменение 908
Евелин Регнер, Карин Каденбах

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка. 

заличава се
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Or. de

Изменение 909
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Делегираните актове, предоставени на Комисията в гореспоменатата точка, са 
неприемливи. Същината на този въпрос трябва да се урежда от самата директива.

Изменение 910
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 

заличава се
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потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

Or. it

Изменение 911
Ренате Зомер, Херберт Ройл, Петер Лизе, Моника Холмайер, Елмар Брок

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на предупрежденията 
относно здравето преди първото 
отваряне, по време на отварянето и след 
затварянето на потребителската 
опаковка. 

3. Необходимо е да се осигури пълната 
видимост и цялост на предупрежденията 
относно здравето преди първото 
отваряне, по време на отварянето и след 
затварянето на потребителската 
опаковка.

Or. de

Изменение 912
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 3. Следва да се прилага обичайната 
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приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на потребителските 
опаковки, доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на предупрежденията 
относно здравето преди първото 
отваряне, по време на отварянето и след 
затварянето на потребителската 
опаковка.

законодателна процедура за 
определяне на по-подробни правила за 
формата и размера на потребителските 
опаковки, доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на предупрежденията 
относно здравето преди първото 
отваряне, по време на отварянето и след 
затварянето на потребителската 
опаковка.

Or. el

Обосновка

Формата и размерът на потребителската опаковка са основни елементи на 
законодателния акт. Следователно всяко изменение на тези елементи следва да 
подлежи на обичайната законодателна процедура.

Изменение 913
Юта Хауг

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната
видимост и цялост на предупрежденията 
относно здравето преди първото 
отваряне, по време на отварянето и след 
затварянето на потребителската 
опаковка.

3. Трябва да се осигури пълна видимост 
и цялост на предупрежденията относно 
здравето преди първото отваряне, по 
време на отварянето и след затварянето 
на потребителската опаковка.

Or. en

Изменение 914
Ерминия Мацони
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на потребителските 
опаковки, доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на предупрежденията 
относно здравето преди първото 
отваряне, по време на отварянето и след 
затварянето на потребителската 
опаковка.

3. Комисията може да предлага по-
подробни правила за формата и размера 
на потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са необходими 
за осигуряване на пълната видимост и 
цялост на предупрежденията относно 
здравето преди първото отваряне, по 
време на отварянето и след затварянето 
на потребителската опаковка.

Or. it

Изменение 915
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. it
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Изменение 916
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 917
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се



PE510.718v02-00 58/71 AM\936989BG.doc

BG

Or. cs

Изменение 918
Криста Клас

Предложение за директива
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предоставянето на правомощия е не само в противоречие с принципа на 
субсидиарност и е лишено от всякакво правно основание, но също така е в 
противоречие с правилата, посочени в Договора, относно „делегираните актове“ 
(член 290 от ДФЕС) и „актовете за изпълнение“ (член 291 от ДФЕС).

Изменение 919
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 

заличава се
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тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията. 

Or. de

Обосновка

Предоставянето на правомощия противоречи не само на принципа на субсидиарност и 
на всички правни основания, но и на заложените в Договора насоки за приложение във 
връзка с „делегираните актове“ (член 290 от ДФЕС) и „актовете за изпълнение“ 
(член 291 от ДФЕС).

Изменение 920
Годфри Блум

Предложение за директива
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 921
Джеймз Никълсън, Даян Додс

Предложение за директива
Член 13 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 922
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 923
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията. 

заличава се

Or. de

Изменение 924
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията. 

заличава се

Or. de

Изменение 925
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. de

Изменение 926
Евелин Регнер, Карин Каденбах

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията. 

заличава се

Or. de

Изменение 927
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 13 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Делегираните актове, предоставени на Комисията в гореспоменатата точка, са 
неприемливи. Същината на този въпрос трябва да се урежда от самата директива.

Изменение 928
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. it
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Изменение 929
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. it

Изменение 930
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията.

4. Следва да се прилага обичайната 
законодателна процедура, за да се
направи формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията.

Or. el
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Обосновка

Формата и размерът на потребителската опаковка са основни елементи на 
законодателния акт. Следователно всяко изменение на тези елементи следва да 
подлежи на обичайната законодателна процедура.

Изменение 931
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Изменение 932
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. de

Изменение 933
Кристиана Мускардини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален 
идентификатор. За да се осигури 
целостта им, уникалните 

заличава се
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идентификатори се 
отпечатват/нанасят по такъв начин, 
че да не могат да бъдат отстранени; 
те са незаличими и по никакъв начин 
не се скриват, нито прекъсват, 
включително чрез бандероли и 
етикети с цената, нито при 
отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия 
член задължения се прилагат само за 
онези от тях, които са предназначени 
за пазара на Съюза или са пуснати на 
него.

Or. it

Изменение 934
Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 
отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки и 
всички външни опаковки на 
тютюневите изделия и всички външни 
опаковки да бъдат маркирани с 
уникален идентификатор. За да се 
осигури целостта им, уникалните 
идентификатори се отпечатват/нанасят 
по такъв начин, че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез бандероли 
и етикети с цената, нито при отваряне 
на опаковката. Що се отнася до изделия, 
произведени извън Съюза, определените 
в настоящия член задължения се 
прилагат само за онези от тях, които са 
предназначени за пазара на Съюза или 
са пуснати на него.

Or. en
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Изменение 935
Марит Полсен

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 
отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

1. С изключение на изделията, 
посочени в член 15, държавите членки 
следят за това всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия да 
бъдат маркирани с уникален 
идентификатор. За да се осигури 
целостта им, уникалните 
идентификатори се отпечатват/нанасят 
по такъв начин, че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез бандероли 
и етикети с цената, нито при отваряне 
на опаковката. Що се отнася до изделия, 
произведени извън Съюза, определените 
в настоящия член задължения се 
прилагат само за онези от тях, които са 
предназначени за пазара на Съюза или 
са пуснати на него.

Or. en

Изменение 936
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 

1. За да бъдат следенето и обратното 
проследяване ефективни, държавите 
членки следят за това всички 
потребителски опаковки на тютюневите 
изделия, включително всички външни 
опаковки, да бъдат маркирани с 
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отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

уникален идентификатор, поставен по 
сигурен начин, така че да не може да 
бъде отстранен. За да се осигури 
целостта им, уникалните 
идентификатори се отпечатват/нанасят 
по такъв начин, че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез бандероли 
и етикети с цената, нито при отваряне 
на опаковката. Що се отнася до изделия, 
произведени извън Съюза, определените 
в настоящия член задължения се 
прилагат само за онези от тях, които са 
предназначени за пазара на Съюза или 
са пуснати на него.

Or. fr

Изменение 937
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 
отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия, предлагани на 
пазара в ЕС, да бъдат маркирани с 
уникален идентификатор. За да се 
осигури целостта им, уникалните 
идентификатори се отпечатват/нанасят 
по такъв начин, че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез бандероли 
и етикети с цената, нито при отваряне 
на опаковката. Що се отнася до изделия, 
произведени извън Съюза, определените 
в настоящия член задължения се 
прилагат само за онези от тях, които са 
предназначени за пазара на Съюза или 
са пуснати на него.
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Or. el

Изменение 938
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 
отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните и сигурни идентификатори 
се отпечатват/нанасят по такъв начин, 
че да не могат да бъдат отстранени; те 
са незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

Or. fr

Изменение 939
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 
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отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него. В 
държавите членки, в които се 
поставят бандероли върху 
тютюневите изделия, уникалните 
идентификатори могат да бъдат 
отпечатани върху тях.

Or. en

Изменение 940
Линда Макаван

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 
отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия и всички външни 
транспортни опаковки да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 
За да се осигури целостта им, 
уникалните идентификатори се 
отпечатват/нанасят по такъв начин, че 
да не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли и етикети с цената, нито 
при отваряне на опаковката. Що се 
отнася до изделия, произведени извън 
Съюза, определените в настоящия член 
задължения се прилагат само за онези от 
тях, които са предназначени за пазара на 
Съюза или са пуснати на него.
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Or. en

Обосновка

Що се отнася до изискванията по отношение на Протокола на СЗО за премахване на 
незаконната търговия с тютюневи изделия, следва да съществуват също и уникални 
идентификатори върху всички външни опаковки (т.е. палети, мастербоксове, стекове 
и т.н.) Уникалните идентификатори върху външните опаковки и върху 
потребителските опаковки вътре в тях следва да бъдат свързани, така че органите 
да знаят какво има в дадена палета, мастербокс или стек. Всяко повторно опаковане 
следва да бъде регистрирано.

Изменение 941
Линда Макаван

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че уникалните идентификатори на 
потребителските опаковки са 
свързани с уникалния идентификатор 
върху външната транспортна 
опаковка. Всяка промяна във връзките 
между потребителските опаковки и 
външната транспортна опаковка се 
регистрира в базата данни, посочена в 
параграф 6.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до изискванията по отношение на Протокола на СЗО за премахване на 
незаконната търговия с тютюневи изделия, следва да съществуват също и уникални 
идентификатори върху всички външни опаковки (т.е. палети, мастербоксове, стекове 
и т.н.) Уникалните идентификатори върху външните опаковки и върху 
потребителските опаковки вътре в тях следва да бъдат свързани, така че органите 
да знаят какво има в дадена палета, мастербокс или стек. Всяко повторно опаковане 
следва да бъде регистрирано.


