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Изменение 57
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
─

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. nl

Обосновка

Въз основа на принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за ЕС, 
предложението на Комисията следва да бъде отхвърлено.

Изменение 58
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 114 и 168 от 
него във връзка с член 16 от 
настоящата директива,

Or. fr

Обосновка

С оглед постигане на всички цели на директивата следва да се включи позоваване на 
член 168 относно общественото здраве. Член 168 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз е приложимото правно основание за член 16 от директивата.
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Изменение 59
Антония Първанова

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 114 и 168 от 
него,

Or. en

Изменение 60
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Директива 2001/37/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
5 юни 2001 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно
производството, представянето и 
продажбата на тютюневи изделия се 
установяват правила на равнището на 
Съюза по отношение на тютюневите 
изделия. Поради пазарното и научното 
развитие, както и това в международен 
план, е необходимо в посочената 
директива да бъдат направени 
съществени изменения. С цел постигане 
на по-голяма яснота е целесъобразно 
Директива 2001/37/ЕО да бъде отменена 
и да бъде заменена с нова директива.

(1) С Директива 2001/37/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
5 юни 2001 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
производството, представянето и 
продажбата на тютюневи изделия се 
установяват правила на равнището на 
Съюза по отношение на тютюневите 
изделия. Поради пазарното и научното 
развитие, както и това в международен 
план, включително увеличеното 
предлагане на пазара на електронни 
цигари, е необходимо в посочената 
директива да бъдат направени 
съществени изменения. С цел постигане 
на по-голяма яснота е целесъобразно 
Директива 2001/37/ЕО да бъде отменена 
и да бъде заменена с нова директива.

Or. en
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Обосновка

Ръстът в разпространението на електронните цигари на пазара, в съчетание с 
различните регулаторни подходи в държавите членки, предполага включването им в 
настоящата разпоредба. Съставките на тези продукти имат потенциал да 
увреждат човешкото здраве.

Изменение 61
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В докладите си от 2005 г. и 2007 г. за 
прилагането на Директива 2001/37/ЕО, 
представени в съответствие с член 11 от 
посочената директива, Комисията 
набеляза области, в които бе счетено за 
целесъобразно да бъдат предприети по-
нататъшни действия. През 2008 г. и 
2010 г. Научният комитет по 
възникващи и идентифицирани нови 
здравни рискове (НКВИНЗР) 
предостави научно становище на 
Комисията относно бездимните 
тютюневи изделия и добавките към 
тютюневите изделия. През 2010 г. бe 
проведена широка консултация със 
заинтересованите страни, която бе 
последвана от целенасочени 
консултации с тях и придружена от 
проучвания, извършени от външни 
консултанти. По време на този процес 
бяха провеждани консултации с 
държавите членки. Европейският 
парламент и Съветът неколкократно 
отправиха призив към Комисията за 
преразглеждане и актуализиране на 
Директива 2001/37/ЕО.

(2) В докладите си от 2005 г. и 2007 г. за 
прилагането на Директива 2001/37/ЕО, 
представени в съответствие с член 11 от 
посочената директива, Комисията 
набеляза области, в които бе счетено за 
целесъобразно да бъдат предприети по-
нататъшни действия. През 2008 г. и 
2010 г. Научният комитет по 
възникващи и идентифицирани нови 
здравни рискове (НКВИНЗР) 
предостави научно становище на 
Комисията относно бездимните 
тютюневи изделия и съставките в
тютюневите изделия. През 2010 г. бe 
проведена широка консултация със 
заинтересованите страни, която бе 
последвана от целенасочени 
консултации с тях и придружена от 
проучвания, извършени от външни 
консултанти. По време на този процес 
бяха провеждани консултации с 
държавите членки. Европейският 
парламент и Съветът неколкократно 
отправиха призив към Комисията за 
преразглеждане и актуализиране на 
Директива 2001/37/ЕО.

Or. de
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Обосновка

Тъй като определението за „добавка“ (2) отпада, тук трябва да се използва 
определението за „съставка“ (18).

Изменение 62
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Предупрежденията относно 
здравето са част от организирана, 
ефективна и дългосрочна стратегия 
за борба срещу тютюнопушенето с 
добре дефиниран обхват и цели.

Or. en

Обосновка

Ефективността на предупрежденията относно здравето зависи от тяхната 
интеграция в организирана стратегия за борба срещу тютюнопушенето с добре 
дефиниран обхват и цели.

Изменение 63
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В други области все още 
съществуват значителни различия 
между законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки по отношение на 
производството, представянето и 
продажбата на тютюневи и свързани с 

(4) В други области все още 
съществуват значителни различия 
между законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки по отношение на 
производството, представянето и 
продажбата на тютюневи и свързани с 
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тях изделия, като тези различия 
възпрепятстват функционирането на 
вътрешния пазар. С оглед на пазарното 
и научното развитие, както и това в 
международен план, тези 
несъответствия се очаква да се 
увеличават. Това важи по-специално за 
изделията, съдържащи никотин, 
растителните изделия за пушене, 
съставките и емисиите, някои аспекти 
на етикетирането и опаковането и
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние.

тях изделия, като тези различия 
възпрепятстват функционирането на 
вътрешния пазар. С оглед на пазарното 
и научното развитие, както и това в 
международен план, тези 
несъответствия се очаква да се 
увеличават. Това важи по-специално за 
изделията, съдържащи никотин, 
растителните изделия за пушене, 
съставките и емисиите, някои аспекти 
на етикетирането и опаковането,
трансграничните продажби и 
продажбите по интернет на 
тютюневи изделия, както и излагането 
им на щандове на местата за 
продажба.

Or. en

Обосновка

Насоките за прилагане на член 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на 
СЗО призовават страните да забранят излагането и видимостта на тютюневите 
изделия на местата за продажба, тъй като това представлява метод за реклама и 
промотиране. Същите насоки препоръчват също забраната на продажбите на 
тютюн по интернет.

Изменение 64
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Размерът на вътрешния пазар на 
тютюневи и свързани с тях изделия, 
нарастващата тенденция 
производителите на тютюневи изделия 
да съсредоточават производството за 
целия Съюз само в малък брой 
производствени обекти в държавите 
членки и произтичащата от това 
значителна трансгранична търговия с 
тютюневи и свързани с тях изделия 
налага предприемането на 

(6) Размерът на вътрешния пазар на 
тютюневи и свързани с тях изделия, 
нарастващата тенденция 
производителите на тютюневи изделия 
да съсредоточават производството за 
целия Съюз само в малък брой 
производствени обекти в държавите 
членки и произтичащата от това 
значителна трансгранична търговия с 
тютюневи и свързани с тях изделия, 
включително продажби по интернет,
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законодателни действия на равнището 
по-скоро на Съюза, отколкото на 
национално равнище, за да се 
осъществи безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

налага предприемането на 
законодателни действия на равнището 
по-скоро на Съюза, отколкото на 
национално равнище, за да се 
осъществи безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и за 
хармонизиране на общи за Съюза 
гаранции по отношение на човешкото 
здраве.

Or. en

Обосновка

Продажбите в интернет, както и трансграничната търговия с тютюневи и свързани 
с тях изделия от разстояние бележат ръст при отсъствие на подходящи разпоредби 
на Съюза за регламентирането на този вид търговия; с цел гладкото прилагане на 
вътрешния пазар трябва да се предвиди също и общ подход за определяне на 
приоритети и гаранции за здравето на гражданите на Съюза.

Изменение 65
Мария ду Сеу Патран Невеш, Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Тютюнопроизводството в 
необлагодетелстваните райони, и по-
специално в най-отдалечените 
региони, където то често е свързано 
със специфични екологични, 
географски и културни условия, както 
и с използваните екологично чисти 
производствени методи, основани на 
занаятчийството, следва да получи 
специално внимание от страна на ЕС, 
който следва да предостави на 
държавите членки възможността да 
прилагат конкретни мерки за 
запазване на производството в тези 
региони.

Or. pt
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Изменение 66
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Същевременно е от 
изключително значение принципите, 
респективно насоките, на Small 
Business Act да бъдат взети предвид и 
в настоящата директива.

Or. de

Изменение 67
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) При предприемане на 
законодателно действие обаче е 
необходимо да се вземат под внимание 
резултатите от направените 
наскоро проучвания, които сочат, че 
незаконната търговия в ЕС води до 
загуби под формата на невнесени 
данъчни приходи в размер на 
12 милиарда евро и че обемът на 
законната търговия с цигари 
намалява, като същевременно 
понастоящем незаконната търговия 
съставлява около 10 % от европейския 
пазар за тютюневи изделия, а в някои 
държави членки — 30 %, и този 
процент неизменно нараства.
Въвеждането на допълнителни 
ограничения може да доведе до ново 
увеличение на тези цифри.
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Or. lt

Изменение 68
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер, Рихард Зебер, Естер де Ланге, Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора. Ето защо, в 
съответствие с принципа за 
отговорност на производителите, от 
производителите на тютюневи 
изделия следва да се търси
отговорност за всички разходи за 
здравеопазване, свързани с 
последиците от употребата на 
тютюн.

Or. de

Обосновка

Както вече Европейският парламент призова в Резолюцията си относно Зелената 
книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ 
(2007/2105(INI)), следва да се прилага отговорността на производителя и да се въведе 
отговорност на производителите за финансиране на всички разходи при увреждане на 
здравето в резултат на потребление на тютюневи изделия.
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Изменение 69
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора и за 
предотвратяване на вредните 
последици както върху уязвимите 
групи, така и върху всички граждани, 
чрез премахване на пасивното пушене, 
където това е възможно.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива се фокусира основно върху намаляването на броя на 
младежите, които посягат към тютюнопушенето, но следва също така да 
разглежда възможностите за засилване на съществуващите забрани за пасивното
пушене.

Изменение 70
Марио Пирило

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора. За тази цел, и 
особено в основните училища, в 
държавите членки следва да се 
организират кампании по превенция 
на тютюнопушенето, както и 
информационни програми относно 
вредното въздействие на 
тютюнопушенето върху здравето на 
човека.

Or. it

Изменение 71
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
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научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора.

научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора, като се обърне 
особено внимание на 80-те милиона 
млади европейци, които никога не са 
пушили.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се уточни, че основен приоритет на директивата е по-добрата превенция 
и защита от тютюневия дим (активно и пасивно пушене) на 80-те милиона млади 
европейци, които никога не са посягали към цигара.

Изменение 72
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора. Следва да се 
насърчават обществените 
образователни и информационни 
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кампании чрез периодични 
консултации в основните и средните 
училища.

Or. es

Обосновка

Обществените образователни и информационни кампании ще имат по-голямо 
въздействие по отношение на общественото здраве, отколкото налагането на 
забрана без за това да има научни основания.

Изменение 73
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора. За тази цел от 
първостепенно значение е да 
продължи провеждането на 
образователни, информационни и 
превантивни кампании и програми, за 
да бъде оказвана помощ на 
гражданите, пожелали да се 
откажат от тютюнопушенето.

Or. it
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Обосновка

Целите за спиране или намаляване на тютюнопушенето могат да бъдат постигнати 
само чрез образователни информационни кампании и действия с цел да се окаже 
помощ на хората, пожелали да се откажат от тютюнопушенето. Настоящата 
директива предоставя ново средство за постигане на тези цели.

Изменение 74
Рика Манер

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Договорът“) като 
основа следва да бъде взето високо 
равнище на защита на здравето, като се 
взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на 
научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора. За да се защитят 
потребителите и да се насърчи 
общественото здраве, основна цел на 
преразглеждането на настоящата 
директива и на нейния мониторинг 
следва да бъде преустановяването на 
потреблението на тютюневи 
изделия, като за да бъде постигната, 
следва да продължат мерките по 
затягане на законодателството.

Or. fi
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Изменение 75
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Тютюневите изделия съдържат 
канцерогени. От съществено значение 
е тютюневата промишленост да 
положи усилия в посока намаляване 
на канцерогенните нива във всички 
видове тютюн.

Or. da

Изменение 76
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Като имат предвид, с цел 
опазване на здравето на 
работниците, които евентуално са 
изложени на пасивно тютюнопушене, 
че е целесъобразно да се забрани 
консумацията на тютюн в местата 
за продажба.

Or. fr

Изменение 77
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Като има предвид, с цел 
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предотвратяване на 
тютюнопушенето сред младите хора, 
че е целесъобразно е да се забрани 
достъпът на непълнолетни до 
местата за продажба.

Or. fr

Изменение 78
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Съображение 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Предвид факта, че в много 
държави членки процентът на 
пушачите е висок, а голяма част от 
тях едва ли ще спрат да пушат, 
законодателството следва да отчита 
тяхното право да получават 
обективна информация относно 
последици върху здравето им, 
свързани с възможната употреба на 
тютюневи изделия, информация, 
която достига до тях също и 
посредством опаковката на 
продуктите, които евентуално ще 
използват.

Or. el

Обосновка

Тъй като в ЕС все още съществува голям процент пушачи, директивата трябва да си 
поставя за цел също и подобряването на здравословното състояние на хората, които 
вече пушат и които желаят да продължат да употребяват изделия, съдържащи 
тютюн или никотин, без значение от причината за това.

Изменение 79
Ренате Зомер
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Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За измерването на съдържанието на 
катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите от цигарите следва да се прави 
позоваване на стандарти ISO 4387, 
ISO 10315 и ISO 8454, които са 
международно признати. За другите 
емисии не съществуват международно 
приети стандарти или тестове за 
количествено определяне на 
съдържанието в емисиите, но усилията 
за тяхното разработване 
продължават.

(10) За измерването на съдържанието на 
катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите от цигарите следва да се прави 
позоваване на стандарти ISO 4387, 
ISO 10315 и ISO 8454, които са 
международно признати. За другите 
емисии не съществуват международно 
приети стандарти или тестове за 
количествено определяне на 
съдържанието в емисиите, поради 
което понастоящем не могат да 
бъдат приети разпоредби относно 
измерването на другите емисии при 
цигарите, както и като цяло при 
другите тютюневи изделия, различни 
от цигари.

Or. de

Изменение 80
Карл Шлютер, Сату Хаси

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Беше доказано, че полоний 210 е 
сериозен канцероген в тютюна.
Неговото наличие в цигарите би 
могло да бъде премахнато почти 
напълно чрез комбинация от прости 
мерки. Във връзка с това е уместно да 
се определи максимално съдържание в 
емисиите на полоний 210, което би 
довело до намаляване с 95 % на 
настоящото средно съдържание на 
полоний 210 в цигарите. Следва да 
бъде разработен ISO стандарт за 
измерване на съдържанието на 
полоний 210 в тютюна.
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Or. en

Обосновка

Полоний 210 е продукт, който се получава при разпада на урана и се съдържа в 
торове, произведени на базата на богати на уран фосфатни скали. Той замърсява 
листата на тютюна по въздуха чрез радон 222 и през корените чрез олово 210. При 
изгаряне полоний 210 се изпарява и по този начин пушачите го вдишват. При разпад 
той излъчва алфа частици. Алфа радиацията е безвредна извън тялото, но веднъж 
попаднала в човешкото тяло, тя представлява „най-опасната форма на радиация“.
(The Polonium Brief (Накратко за полония), Brianna Rego, Isis, 2009).

Изменение 81
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 
на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно
определеното съдържание в емисиите
да бъде адаптирано или да се 
определят максимални прагове за 
емисиите, като се вземе предвид тяхната 
токсичност или предизвикваната
опасност от пристрастяване.

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 
на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно да се
намерят начини за измерване на
емисиите, като същевременно се 
отчитат научните познания и 
международно приетите стандарти 
за определяне на тяхната токсичност 
или опасност от пристрастяване.

Or. cs

Изменение 82
Сергей Козлик

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 
на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно 

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 
на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно 
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определеното съдържание в емисиите да 
бъде адаптирано или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 
се вземе предвид тяхната токсичност 
или предизвикваната опасност от 
пристрастяване.

определеното съдържание в емисиите да 
бъде адаптирано или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 
се вземат предвид развитието на 
науката и международно приетите 
стандарти за оценка на тяхната 
токсичност или предизвикваната 
опасност от пристрастяване.

Or. en

Изменение 83
Елени Теохарус

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 
на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно 
определеното съдържание в емисиите да 
бъде адаптирано или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 
се вземе предвид тяхната токсичност 
или предизвикваната опасност от 
пристрастяване.

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 
на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно 
определеното съдържание в емисиите да 
бъде адаптирано или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 
се вземат предвид развитието на 
науката и международно приетите 
стандарти за оценка на тяхната 
токсичност или предизвикваната 
опасност от пристрастяване.

Or. en

Изменение 84
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите, 
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на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно 
определеното съдържание в емисиите да 
бъде адаптирано или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 
се вземе предвид тяхната токсичност 
или предизвикваната опасност от 
пристрастяване.

на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно 
определеното съдържание в емисиите да 
бъде адаптирано или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 
се вземат предвид развитието на 
науката и международно приетите 
стандарти за оценка на тяхната 
токсичност или предизвикваната 
опасност от пристрастяване.

Or. en

Обосновка

Фиксираното съдържание в емисиите и максималните прагове на емисиите 
представляват съществена част на законодателния акт и по принцип не следва да 
бъдат предмет на делегирани актове. Ако въпреки това делегираните актове бъдат 
запазени, те трябва да отчитат развитието на науката и международно приетите 
стандарти за оценка на токсичността и опасността от пристрастяване.

Изменение 85
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед упражняването на своите 
регулаторни функции държавите членки 
и Комисията изискват подробна 
информация за съставките и емисиите с 
цел извършване на оценка на 
привлекателността, опасността от 
пристрастяване и токсичността на 
тютюневите изделия и рисковете за 
здравето, свързани с употребата на 
такива изделия. За тази цел 
съществуващите задължения за 
уведомяване по отношение на 
съставките и емисиите следва да бъдат 
засилени. Това е в съответствие със 
задължението на Съюза да осигурява 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве.

(12) С оглед упражняването на своите 
регулаторни функции държавите членки 
и Комисията изискват подробна 
информация за съставките и емисиите с 
цел извършване на оценка на опасността 
от пристрастяване и токсичността на 
тютюневите изделия и рисковете за 
здравето, свързани с употребата на 
такива изделия. За тази цел 
съществуващите задължения за 
уведомяване по отношение на 
съставките и емисиите следва да бъдат 
засилени. Това е в съответствие със 
задължението на Съюза да осигурява 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве.
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Or. cs

Изменение 86
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед упражняването на своите 
регулаторни функции държавите членки 
и Комисията изискват подробна 
информация за съставките и емисиите с 
цел извършване на оценка на 
привлекателността, опасността от 
пристрастяване и токсичността на 
тютюневите изделия и рисковете за 
здравето, свързани с употребата на 
такива изделия. За тази цел 
съществуващите задължения за 
уведомяване по отношение на 
съставките и емисиите следва да бъдат 
засилени. Това е в съответствие със 
задължението на Съюза да осигурява 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве.

(12) С оглед упражняването на своите 
регулаторни функции държавите членки 
и Комисията изискват подробна 
информация за съставките и емисиите с 
цел извършване на оценка на 
привлекателността, опасността от 
пристрастяване и токсичността на 
тютюневите изделия и рисковете за 
здравето, свързани с употребата на 
такива изделия. За тази цел 
съществуващите задължения за 
уведомяване по отношение на 
съставките и емисиите следва да бъдат 
засилени, без обаче да създават 
прекомерно и непропорционално 
излишна тежест за малките и 
средните предприятия. Това е в 
съответствие със задължението на 
Съюза да осигурява високо равнище на 
защита на човешкото здраве.

Or. el

Обосновка

Важно е да се засилят съществуващите задължения за уведомяване по отношение на 
съставките и емисиите, като наред с това трябва да се гарантира, че 
предприятията, по-специално малките и средни такива, няма да бъдат обременени 
прекомерно и непропорционално с излишна тежест.

Изменение 87
Фредерик Рийс, Корин Льопаж
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 
и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация.
Ето защо следва да има общ 
задължителен формат за уведомяване 
относно съставките и емисиите. На 
широката общественост следва да се 
осигури възможно най-голяма
прозрачност на информацията относно 
тези изделия, като се следи за 
спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия.

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 
и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация.
Задължението за изготвяне на списък 
със съставките ще предостави на 
широката общественост по-голяма
прозрачност относно състава на 
тютюневите изделия, като се следи за 
спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия.

Списъкът задължително съдържа 
справка за най-опасните съставки по 
модела на това, което се прави в 
Съединените щати след приемането 
на Закона за превенция на 
тютюнопушенето и контрол на 
тютюневите изделия през 2009 г., 
който задължава производителите да 
декларират съставките на цигарения 
дим, които американският орган за 
санитарен контрол е идентифицирал 
като „опасни или потенциално 
опасни“ за човешкото здраве. С оглед 
на това са изготвени приложение Іа и 
приложение Іб.

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба е необходима, за да се обяви създаването на две нови 
приложения — едното ограничено, а другото по-изчерпателно — съдържащи списъка 



PE510.711v02-00 24/82 AM\937809BG.doc

BG

на най-опасните съставки, в повечето случаи канцерогенни, които влизат в състава 
на тютюневите изделия.

Изменение 88
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 
и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация.
Ето защо следва да има общ 
задължителен формат за уведомяване 
относно съставките и емисиите. На 
широката общественост следва да се 
осигури възможно най-голяма 
прозрачност на информацията относно 
тези изделия, като се следи за 
спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия.

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 
и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация.
Ето защо следва да има общ 
задължителен формат за уведомяване 
относно съставките и емисиите. На 
широката общественост следва да се 
осигури възможно най-голяма 
прозрачност на информацията относно 
тези изделия, като се следи за 
спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия 
и за съответствие със 
споразуменията в рамките на СТО.

Or. es

Обосновка

На международно равнище Комисията трябваше официално да информира Комитета 
по техническите пречки пред търговията (ТПТ) относно директивата, тъй като 
някои от предоставените мерки могат да засегнат правилата за международна 
търговия.
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Изменение 89
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 
и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация.
Ето защо следва да има общ 
задължителен формат за уведомяване 
относно съставките и емисиите. На 
широката общественост следва да се 
осигури възможно най-голяма 
прозрачност на информацията относно 
тези изделия, като се следи за 
спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия.

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 
и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация.
Ето защо следва да има общ 
задължителен формат за уведомяване 
относно съставките и емисиите. На 
широката общественост следва да се 
осигури възможно най-голяма 
прозрачност на информацията относно 
тези изделия, като се предостави 
достатъчно място за нея върху 
потребителските опаковки и се следи 
за спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия.

Or. el

Обосновка

За предоставяне на обективна информация на потребителите на тютюневи изделия 
трябва да се осигури достатъчно място за характеристиките на всеки отделен 
продукт.

Изменение 90
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 13а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Като се има предвид, че 
въвеждането на задължителен 
списък със съставките и емисиите 
изглежда все по-необходимо, предвид 
факта, че съгласно доклада, 
публикуван през 2010 г. от Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове (НКВИНЗР) към 
Европейската комисия1, през 
последните години броят на 
добавките расте постоянно, за да 
достигне средно 10 % от теглото на 
цигарите, като единствената цел е 
промяна на характеристиките на 
дима, като цвят, острота, мирис и 
аромат.
__________________
1Идентифицирани са повече от 600 
различни добавки.

Or. fr

Изменение 91
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС. Някои държави 
членки са приели законодателни актове 
или са сключили обвързващи 
споразумения с промишлеността, с 
които се разрешават или забраняват 
определени съставки. В резултат на това 

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС, и 
възпрепятства провеждането на 
ефективно хармонизирано проучване 
на равнището на ЕС относно 
въздействието върху здравето и 
привлекателността на тютюневите 
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определени съставки в някои държави 
членки са регламентирани, а в други не 
са. Държавите членки също така 
предприемат различни подходи по 
отношение на добавките, интегрирани 
във филтъра на цигарите, както и по 
отношение на добавките, оцветяващи 
тютюневия дим. Без хармонизиране 
пречките пред вътрешния пазар се 
очаква да се увеличат през идните 
години, като се има предвид 
прилагането на РККТ и насоките за 
нейното прилагане и предвид 
придобития опит в други юрисдикции 
извън Съюза. В насоките относно 
членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-
специално за премахване на съставките, 
които подобряват вкусовите качества, 
създават впечатлението, че тютюневите 
изделия са полезни за здравето, и се 
свързват с идеята за енергия и 
жизненост, или тези, които имат 
оцветяващи свойства.

изделия. Някои държави членки са 
приели законодателни актове или са 
сключили обвързващи споразумения с 
промишлеността, с които се разрешават 
или забраняват определени съставки 
или тяхната комбинация. В резултат 
на това определени съставки в някои 
държави членки са регламентирани, а в 
други не са. Държавите членки също 
така предприемат различни подходи по 
отношение на добавките, интегрирани 
във филтъра на цигарите, както и по 
отношение на добавките, оцветяващи 
тютюневия дим. Без хармонизиране 
пречките както пред опазването на 
здравето на гражданите, така и пред 
вътрешния пазар, се очаква да се 
увеличат през идните години, като се 
има предвид прилагането на РККТ и 
насоките за нейното прилагане и 
предвид придобития опит в други 
юрисдикции извън Съюза. В насоките 
относно членове 9 и 10 от РККТ се 
призовава по-специално за премахване 
на съставките, които подобряват 
вкусовите качества, създават 
впечатлението, че тютюневите изделия 
са полезни за здравето, и се свързват с 
идеята за енергия и жизненост, или тези, 
които имат оцветяващи свойства.

Or. en

Обосновка

Хармонизиран подход на равнището на ЕС по отношение на съставките и 
комбинациите от съставки ще осигури функционирането на вътрешния пазар, като в 
същото време гарантира ефективна и надеждна оценка на последиците от тяхното 
въздействие, включително на привлекателността за увеличаване на 
тютюнопушенето.

Изменение 92
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС. Някои държави 
членки са приели законодателни актове 
или са сключили обвързващи 
споразумения с промишлеността, с 
които се разрешават или забраняват 
определени съставки. В резултат на това 
определени съставки в някои държави 
членки са регламентирани, а в други не 
са. Държавите членки също така 
предприемат различни подходи по 
отношение на добавките, интегрирани 
във филтъра на цигарите, както и по 
отношение на добавките, оцветяващи 
тютюневия дим. Без хармонизиране 
пречките пред вътрешния пазар се 
очаква да се увеличат през идните 
години, като се има предвид 
прилагането на РККТ и насоките за 
нейното прилагане и предвид 
придобития опит в други юрисдикции 
извън Съюза. В насоките относно 
членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-
специално за премахване на съставките, 
които подобряват вкусовите качества, 
създават впечатлението, че тютюневите 
изделия са полезни за здравето, и се 
свързват с идеята за енергия и 
жизненост, или тези, които имат
оцветяващи свойства.

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС. Някои държави 
членки са приели законодателни актове 
или са сключили обвързващи 
споразумения с промишлеността, с 
които се разрешават или забраняват 
определени съставки. В резултат на това 
определени съставки в някои държави 
членки са регламентирани, а в други не 
са. Държавите членки също така 
предприемат различни подходи по 
отношение на съставките, 
интегрирани във филтъра на цигарите, 
както и по отношение на съставките, 
оцветяващи тютюневия дим. Без 
хармонизиране пречките пред 
вътрешния пазар се очаква да се 
увеличат през идните години, като се 
има предвид прилагането на РККТ и 
насоките за нейното прилагане и 
предвид придобития опит в други 
юрисдикции извън Съюза. В насоките 
относно членове 9 и 10 от РККТ се 
призовава по-специално за премахване 
на съставките, които подобряват 
вкусовите качества, създават 
впечатлението, че тютюневите изделия 
са полезни за здравето, и се свързват с 
идеята за енергия и жизненост, или тези, 
които имат оцветяващи свойства.

Or. de

Обосновка

Тъй като определението за „добавка“ (2) отпада, тук трябва да се използва 
определението за „съставка“ (18).
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Изменение 93
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС. Някои държави 
членки са приели законодателни актове 
или са сключили обвързващи 
споразумения с промишлеността, с 
които се разрешават или забраняват 
определени съставки. В резултат на това 
определени съставки в някои държави 
членки са регламентирани, а в други не 
са. Държавите членки също така 
предприемат различни подходи по 
отношение на добавките, интегрирани 
във филтъра на цигарите, както и по 
отношение на добавките, оцветяващи 
тютюневия дим. Без хармонизиране 
пречките пред вътрешния пазар се 
очаква да се увеличат през идните 
години, като се има предвид 
прилагането на РККТ и насоките за 
нейното прилагане и предвид 
придобития опит в други юрисдикции 
извън Съюза. В насоките относно 
членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-
специално за премахване на съставките, 
които подобряват вкусовите качества, 
създават впечатлението, че тютюневите 
изделия са полезни за здравето, и се 
свързват с идеята за енергия и 
жизненост, или тези, които имат 
оцветяващи свойства.

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС. Някои държави 
членки са приели законодателни актове 
или са сключили обвързващи 
споразумения с промишлеността, с 
които се разрешават или забраняват 
определени съставки. В резултат на това 
определени съставки в някои държави 
членки са регламентирани, а в други не 
са. Държавите членки също така 
предприемат различни подходи по 
отношение на добавките, интегрирани 
във филтъра на цигарите, както и по 
отношение на добавките, оцветяващи 
тютюневия дим. Без хармонизиране 
пречките пред вътрешния пазар се 
очаква да се увеличат през идните 
години, като се има предвид 
прилагането на РККТ и насоките за 
нейното прилагане и предвид 
придобития опит в други юрисдикции 
извън Съюза. Във връзка с това е 
целесъобразно да се въведе позитивен 
списък на добавките, които могат да 
се използват в тютюневите изделия.
В насоките относно членове 9 и 10 от 
РККТ се призовава по-специално за 
премахване на съставките, които 
подобряват вкусовите качества, 
създават впечатлението, че тютюневите 
изделия са полезни за здравето, и се 
свързват с идеята за енергия и 
жизненост, или тези, които имат 
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оцветяващи свойства.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не въвежда правилно хармонизиране на съставките.
Това зависи в голяма степен от прилагането на общите разпоредби на национално 
равнище, което може да подлежи на различни тълкувания в различните държави 
членки. По-подходящо е да се създаде позитивен списък с разрешени съставки на 
равнището на ЕС, с цел постигане на правилно хармонизиране.

Изменение 94
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Рихард Зебер, Ренате Зомер, 
Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) С цел защита на човешкото 
здраве преди пускането им на пазара в 
Общността добавките за използване 
в тютюневи изделия следва да бъдат 
подложени на оценка за 
безопасността (оценка на риска) и да 
бъдат разрешени от Европейската 
комисия. В тютюневи изделия следва 
да могат да се използват само 
добавки, които са включени в списък 
на Съюза на одобрените добавки.

Or. de

Обосновка

Още в своята резолюция (2007/2105(INI)) Парламентът призова за разработване на 
процедура за разрешаване на добавки. Наличието на общ позитивен списък на добавки 
внася правна яснота по въпроса кои субстанции могат да се използват в тютюневите 
изделия. Списъкът на Съюза може да се актуализира по инициатива на Комисията 
или по искане на държава членка.
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Изменение 95
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Важно е да се отчитат не само 
свойствата на добавките като 
такива, но също и на продуктите, 
получени при тяхното горене.
Добавките, както и продуктите, 
получени при тяхното горене, не бива 
да отговарят на критериите за 
класифицирането им като опасни в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси1.
_____________
1ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Само съставки, които не са опасни — сами по себе си или след изгаряне — следва да 
бъдат разрешени.

Изменение 96
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 

заличава се
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увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни 
от аромата на тютюн, което би 
могло да улесни започването на 
употреба на тютюневи изделия или 
да окаже влияние върху моделите на 
тяхната употреба. Така например в 
много държави продажбите на 
изделия с ментолов вкус постепенно 
се увеличават, макар и 
тютюнопушенето като цяло да 
намалява. Според редица проучвания 
тютюневите изделия с ментолов вкус 
могат да улеснят вдишването на 
дима, както и да привлекат младите 
хора към тютюнопушенето.
Мерките, въвеждащи неоправдани 
различия в третирането сред 
ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с 
карамфил), следва да бъдат избягвани.

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 такова изобщо не съществува. 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 несъразмерни и следователно следва да бъдат заличени.

Изменение 97
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни 
от аромата на тютюн, което би 
могло да улесни започването на 
употреба на тютюневи изделия или да 
окаже влияние върху моделите на 
тяхната употреба. Така например в 
много държави продажбите на 
изделия с ментолов вкус постепенно 
се увеличават, макар и 
тютюнопушенето като цяло да 
намалява. Според редица проучвания 
тютюневите изделия с ментолов вкус 
могат да улеснят вдишването на 
дима, както и да привлекат младите 
хора към тютюнопушенето.
Мерките, въвеждащи неоправдани 
различия в третирането сред 
ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с 
карамфил), следва да бъдат избягвани.

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, което би могло да улесни 
започването на употреба на тютюневи 
изделия.

Or. cs

Изменение 98
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
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вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Така например в много 
държави продажбите на изделия с 
ментолов вкус постепенно се 
увеличават, макар и 
тютюнопушенето като цяло да 
намалява. Според редица проучвания 
тютюневите изделия с ментолов вкус 
могат да улеснят вдишването на 
дима, както и да привлекат младите 
хора към тютюнопушенето.
Мерките, въвеждащи неоправдани 
различия в третирането сред 
ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с 
карамфил), следва да бъдат избягвани.

вкусово-ароматни качества, различни от
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Комисията се приканва да 
извърши научно изследване за 
реалното влияние на тези продукти 
върху започването на употреба на 
тютюневи изделия.

Or. pt

Изменение 99
Гастон Франко, Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Елизабета Гардини

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Така например в много 
държави продажбите на изделия с 
ментолов вкус постепенно се 
увеличават, макар и 

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн и ментол, което би 
могло да улесни започването на 
употреба на тютюневи изделия или да 
окаже влияние върху моделите на 
тяхната употреба.
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тютюнопушенето като цяло да 
намалява. Според редица проучвания 
тютюневите изделия с ментолов вкус 
могат да улеснят вдишването на 
дима, както и да привлекат младите 
хора към тютюнопушенето.
Мерките, въвеждащи неоправдани 
различия в третирането сред 
ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с 
карамфил), следва да бъдат избягвани.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да се основава на доказани факти, а не само на страх от правна 
несигурност. Включен в настоящата директива, ментолът ще попадне в нейния 
обхват по същия начин като традиционните цигари. В различните държави членки 
законодателството по отношение на цигарите с характерни вкусово-ароматни 
качества е различно, но това не важи за ментола, който е разрешен в целия 
Европейски съюз. Евентуална забрана следва да се основава на научни доказателства, 
потвърждаващи промяна в поведението на младите хора спрямо ментоловите 
изделия.

Изменение 100
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Така например в много 
държави продажбите на изделия с 

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба.
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ментолов вкус постепенно се 
увеличават, макар и 
тютюнопушенето като цяло да 
намалява. Според редица проучвания 
тютюневите изделия с ментолов вкус 
могат да улеснят вдишването на 
дима, както и да привлекат младите 
хора към тютюнопушенето.
Мерките, въвеждащи неоправдани 
различия в третирането сред 
ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с 
карамфил), следва да бъдат избягвани.

Or. de

Обосновка

Посочените проучвания не са достатъчни, за да бъде оправдано законовото 
дискредитиране на ментоловите цигари.

Изменение 101
Карл Шлютер

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Така например в много 
държави продажбите на изделия с 
ментолов вкус постепенно се 
увеличават, макар и тютюнопушенето 
като цяло да намалява. Според редица 
проучвания тютюневите изделия с 

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
притежаващи вкусово-ароматни 
качества, различни от аромата на 
тютюн, което би могло да улесни 
започването на употреба на тютюневи 
изделия или да окаже влияние върху 
моделите на тяхната употреба. Така 
например в много държави продажбите 
на изделия с ментолов вкус постепенно 
се увеличават, макар и 
тютюнопушенето като цяло да 
намалява. Според редица проучвания 
тютюневите изделия с ментолов вкус 
могат да улеснят вдишването на дима, 
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ментолов вкус могат да улеснят 
вдишването на дима, както и да 
привлекат младите хора към 
тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи 
неоправдани различия в третирането 
сред ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с карамфил), 
следва да бъдат избягвани.

както и да привлекат младите хора към 
тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи 
неоправдани различия в третирането 
сред ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с карамфил), 
следва да бъдат избягвани. Швеция 
следва да получи разрешение да 
регламентира вкусово-ароматните 
качества в снуса на национално 
равнище. Ако Швеция не направи 
това в рамките на определен период 
от време, следва да бъдат приложени 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Прекалено ограничаващо е да се разглеждат само „характерните вкусово-ароматни 
качества“. Следва да се разглеждат всички вкусово-ароматни качества. Швеция 
следва да разполага с четири години от влизането в сила на настоящата директива, 
за да регламентира вкусово-ароматните качества в снуса на национално равнище —
ако не успее да го направи, следва да се приложат разпоредбите на настоящата 
директива.

Изменение 102
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Така например в много 

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Така например в много 
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държави продажбите на изделия с 
ментолов вкус постепенно се 
увеличават, макар и тютюнопушенето 
като цяло да намалява. Според редица 
проучвания тютюневите изделия с 
ментолов вкус могат да улеснят 
вдишването на дима, както и да 
привлекат младите хора към 
тютюнопушенето. Мерките, 
въвеждащи неоправдани различия в 
третирането сред ароматизираните 
цигари (например цигари с ментол и 
цигари с карамфил), следва да бъдат 
избягвани.

държави продажбите на изделия с 
ментолов вкус постепенно се 
увеличават, макар и тютюнопушенето 
като цяло да намалява. Мерките, 
въвеждащи неоправдани различия в 
третирането сред ароматизираните 
цигари (например цигари с ментол и 
цигари с карамфил), следва да бъдат 
избягвани.

Or. de

Обосновка

Наличните научни данни не доказват хипотезата, че ментолът допринася за по-
интензивно вдишване на тютюневия дим. Освен това няма никакви индикации в 
подкрепа на предположението, че ментоловите цигари имат връзка с пропушването 
на по-ранна възраст.

Изменение 103
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 15 – бележка под линия 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36. Апелативен орган на СТО, AB-
2012-1, САЩ — Measures Affecting the 
Production and Sale of Clove Cigarettes 
(Мерки, засягащи производството и 
продажбата на цигари с карамфил) 
(DS406).

заличава се

Or. cs

Изменение 104
Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия 
с характерни вкусово-ароматни 
качества не означава пълна забрана на 
използването на добавките 
поотделно, а задължава 
производителите да намалят 
добавката или комбинацията от 
добавки до такава степен, че те да не 
водят до получаването на характерни 
вкусово-ароматни качества.
Използването на добавки, необходими 
за производството на тютюневи 
изделия, следва да бъде разрешено, 
стига те да не водят до получаването 
на характерни вкусово-ароматни 
качества. Комисията следва да 
гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата 
относно характерните вкусово-
ароматни качества. Държавите 
членки и Комисията следва да 
използват независими експертни 
групи, които да оказват съдействие в 
процеса на вземане на решения. При 
прилагането на настоящата 
директива не следва да се прави 
разлика между различните сортове 
тютюн.

заличава се

Or. cs

Изменение 105
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия 
с характерни вкусово-ароматни 

(16) Използването на добавки като 
захарта, необходими за производството 
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качества не означава пълна забрана на 
използването на добавките 
поотделно, а задължава 
производителите да намалят 
добавката или комбинацията от
добавки до такава степен, че те да не 
водят до получаването на характерни 
вкусово-ароматни качества.
Използването на добавки, необходими 
за производството на тютюневи 
изделия, следва да бъде разрешено, 
стига те да не водят до получаването 
на характерни вкусово-ароматни 
качества. Комисията следва да 
гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата 
относно характерните вкусово-
ароматни качества. Държавите членки 
и Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

на тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не повишават 
риска за здравето на потребителите.
Държавите членки и Комисията следва 
да използват независими експертни 
групи, които да оказват съдействие в 
процеса на вземане на решения. При 
прилагането на настоящата директива 
не следва да се прави разлика между 
различните сортове тютюн.

Or. pl

Обосновка

Изричното споменаване на „захарта“ като пример за основна добавка, използвана в 
производството на тютюневи изделия ще хвърли светлина върху ситуацията и ще 
даде гаранции на производителите на тютюневи изделия. С това изменение става 
ясно, че все още съществува възможността в процеса на производство да бъде 
добавяна захар, а това е необходимо за някои сортове тютюн, като например 
„Бърли“. Това се прави, тъй като тези сортове губят своето съдържание на захар по 
време на процеса на сушене, докато други сортове, като например Вирджиния, го 
запазват.

Изменение 106
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, необходими за производството 
на тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Комисията следва 
да гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата 
относно характерните вкусово-
ароматни качества. Държавите 
членки и Комисията следва да 
използват независими експертни 
групи, които да оказват съдействие в 
процеса на вземане на решения. При 
прилагането на настоящата директива 
не следва да се прави разлика между 
различните сортове тютюн.

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
вкусово-ароматни качества не означава 
пълна забрана на използването на 
добавките поотделно, а задължава 
производителите да намалят добавката 
или комбинацията от добавки до такава 
степен, че те да не водят до 
получаването на вкусово-ароматни 
качества. Използването на добавки, 
необходими за производството на 
тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на вкусово-ароматни 
качества и да не са свързани с 
атрактивност. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба следва да се прилага по отношение на всички вкусово-
ароматни качества. Това би направило излишно също така споменаването на групите 
за тестване. Разпоредбите относно добавките, необходими за производството, 
следва да бъдат съобразени с насоките на СЗО относно съставките.

Изменение 107
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, 
а задължава производителите да 
намалят добавката или комбинацията 
от добавки до такава степен, че те да не 
водят до получаването на характерни 
вкусово-ароматни качества.
Използването на добавки, необходими 
за производството на тютюневи 
изделия, следва да бъде разрешено, 
стига те да не водят до получаването на 
характерни вкусово-ароматни качества.
Комисията следва да гарантира еднакви 
условия за прилагането на разпоредбата 
относно характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на съставките
поотделно, а задължава 
производителите да намалят 
съставката или комбинацията от 
съставки до такава степен, че те да не 
водят до получаването на характерни 
вкусово-ароматни качества.
Използването на съставки, необходими 
за производството на тютюневи 
изделия, следва да бъде разрешено, 
стига те да не водят до получаването на 
характерни вкусово-ароматни качества.
Комисията следва да гарантира еднакви 
условия за прилагането на разпоредбата 
относно характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Or. de

Обосновка

Тъй като определението за „добавка“ (2) отпада, тук трябва да се използва 
определението за „съставка“ (18).

Изменение 108
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия с (16) Забраната на тютюневи изделия с 
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характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, необходими за производството 
на тютюневи изделия, следва да бъде
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Комисията следва 
да гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата относно 
характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, необходими за производството 
на тютюневи изделия, е разрешено.
Комисията следва да гарантира еднакви 
условия за прилагането на разпоредбата 
относно характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Or. pl

Изменение 109
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, необходими за производството 

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, които са от съществено 
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на тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Комисията следва да 
гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата относно 
характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

значение за производството на 
тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Комисията следва да 
гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата относно 
характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Or. it

Обосновка

В съответствие с промените в член 6, параграф 2, алинея 2.

Изменение 110
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) С цел да се посочи къде е 
границата, Комисията следва да 
изготви списък, който ясно посочва 
забранените и позволените съставки, 
и по-конкретно добавките, като 
отделно следва да бъдат указани 
позволените вкусове и аромати.
Списъкът следва също така да поясни 
в какъв обем могат да се използват 
разрешените добавки, вкусове и 
аромати.

Or. fi
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Изменение 111
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Богуслав Соник, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за директива
Съображение 16б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Една от целите на настоящата 
директива е намаляване на 
консумацията на тютюневи изделия, 
особено сред младите и уязвимите 
потребители, което ще доведе до 
намаляване на производството на 
тютюн в Съюза и може да причини 
загуба на работни места, 
преместване на предприятията извън 
пределите на Съюза и необходимост 
от преструктуриране на 
стопанствата, които традиционно 
се занимават с отглеждане на 
тютюн. Следователно трябва да се 
предвидят подходящи мерки и 
финансова подкрепа в рамките на 
бюджета на Съюза, с цел справяне с 
икономическите и социалните 
последици от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 112
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Съображение 16в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) Прилагането на разпоредбите 
от настоящата директива може да 
доведе до спад в търсенето на суров 
тютюн с произход от държавите —
членки на ЕС. Следователно следва да 
се създаде фонд за подпомагане на 
тютюнопроизводителите в 
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регионите на тютюнопроизводство, 
който да компенсира загубите, които 
тютюнопроизводителите понасят 
вследствие на прилагането на 
директивата.

Or. pl

Обосновка

Прилагането на разпоредбите на директивата ще доведе до намаляване на търсенето 
на суров тютюн от ЕС и, вероятно, до неговата замяна със суров тютюн от трети 
държави, което би намалило доходите на тютюнопроизводителите и би повишило 
нивата на безработица. В тази връзка следва да се създаде фонд за подпомагане на 
тютюнопроизводители за такива, които ще бъдат засегнати от спада в търсенето 
на суров тютюн, както и на тютюнопроизводители, които желаят да преустановят 
производството на тютюн и да сменят производствения си профил.

Изменение 113
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои добавки се използват за 
създаване на впечатлението, че 
тютюневите изделия са полезни за 
здравето, че са опасни за здравето в 
по-малка степен или че увеличават 
умствената активност и 
физическите постижения. Тези 
добавки следва да бъдат забранени, за 
да се гарантира наличието на еднакви 
правила и високо равнище на защита 
на здравето.

заличава се

Or. de

Обосновка

Няма никакви сигурни научни доказателства дали определени/отделни добавки 
създават впечатлението, че тютюневото изделие е по-малко вредно, и с това 
изглеждат по-атрактивни за определени групи потребители. Всяко решение за 
забрана или регулация на дадена съставка следва да бъде подкрепено от неоспорими 
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научни изследвания по ясни, съгласувани в Общността критерии, приложими спрямо 
тютюневите изделия.

Изменение 114
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои добавки се използват за 
създаване на впечатлението, че 
тютюневите изделия са полезни за 
здравето, че са опасни за здравето в по-
малка степен или че увеличават 
умствената активност и физическите 
постижения. Тези добавки следва да 
бъдат забранени, за да се гарантира 
наличието на еднакви правила и високо 
равнище на защита на здравето.

(17) Някои добавки се използват за 
създаване на впечатлението, че 
тютюневите изделия са полезни за 
здравето, че са опасни за здравето в по-
малка степен или че увеличават 
умствената активност и физическите 
постижения. Действието на ментола 
например създава проблеми.
Локалното упойващо действие на 
ментола позволява по-дълбоко 
вдишване на дразнещия тютюнев 
дим. По този начин може да се 
стигне до поемане на повече дим и по-
дълбоки вдишвания, причиняващи 
увеличаване на никотиновата доза.
Тези добавки, които увеличават 
привлекателността на тютюневите 
изделия, следва да бъдат забранени, за 
да се гарантира наличието на еднакви 
правила и високо равнище на защита на 
здравето.

Or. en

Обосновка

В своето становище, публикувано на 12 ноември 2010 г. и озаглавено „Пристрастяващ 
ефект и привлекателност на тютюневите добавки“, Научният комитет по 
възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) стига до извода, че 
ментолът създава много проблеми като добавка, защото увеличава 
привлекателността на тютюневите изделия, правейки първоначалното посягане към 
тях по-лесно.
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Изменение 115
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои добавки се използват за 
създаване на впечатлението, че 
тютюневите изделия са полезни за 
здравето, че са опасни за здравето в по-
малка степен или че увеличават 
умствената активност и физическите 
постижения. Тези добавки следва да 
бъдат забранени, за да се гарантира 
наличието на еднакви правила и високо 
равнище на защита на здравето.

(17) Някои добавки се използват за 
създаване на впечатлението, че 
тютюневите изделия са полезни за 
здравето, че са опасни за здравето в по-
малка степен или че увеличават 
умствената активност и физическите 
постижения. Други добавки, като 
например захар, се използват за 
смекчаване или подобряване на 
аромата и вкуса на тютюневите 
изделия с цел по-лесната им 
консумация. Тези добавки следва да 
бъдат забранени, за да се гарантира 
наличието на еднакви правила и високо 
равнище на защита на здравето.

Or. en

Обосновка

Захарта е добавка, която подобрява вкусовите качества на тютюневите изделия, 
като по този начин помага за смекчаването на неприятния вкус на неподправения 
тютюн, за да го направи по-привлекателен, особено за хората, които започват да 
пушат.

Изменение 116
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Все по-голям брой хора, повечето 
от които деца, страдат от астма и 
различни алергии. Както отбелязва 
СЗО, не всички причини за появата на 
астма са известни, но рисковите 
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фактори, включително алергени, 
тютюн и химически дразнители, 
следва да бъдат обект на 
превантивни мерки, за да могат 
хората да се наслаждават на добро 
качество на живот.

Or. en

Изменение 117
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Комисията следва внимателно 
да следи добавянето на захари, които 
представляват повече от 10 % от 
общия обем на добавките в цигарите.
Комисията следва по-специално да 
изиска от предприятията в сектора 
да променят формулата на 
тютюневите изделия, с цел 
производството на нови продукти без 
съдържание на инвертна захар 
(фруктоза и гликоза), които имат 
вредно въздействие върху здравето.

Or. en

Обосновка

Захарите не са опасни за здравето, когато се приемат през устата, но под 
въздействие на топлина те се трансформират в известен брой токсични елементи, 
като най-опасните от тях са инвертните захари, отговорни за голяма част от 
формалдехида в дима, класифициран като канцерогенен за хората (Международната 
агенция за изследване на рака, 2009 г.).

Изменение 118
Сари Есаях
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, които основно се 
употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите 
или моделите на употреба от страна 
на младите хора.

заличава се

Or. fi

Изменение 119
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюнът за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, които основно се 
употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите 
или моделите на употреба от страна 
на младите хора.

заличава се
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Or. fr

Изменение 120
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, които основно се 
употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите 
или моделите на употреба от страна 
на младите хора.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 121
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване 
на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, които основно се 
употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите 
или моделите на употреба от страна 
на младите хора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да третираме всички тютюневи изделия, разрешени за продажба в рамките 
на Съюза, по еднакъв начин, а не да създаваме „вратички“.

Изменение 122
Аня Вайсбергер, Карл-Хайнц Флоренц, Моника Холмайер, Ренате Зомер, Холгер 
Крамер

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи
изделия, които основно се употребяват 
от по-възрастни потребители, следва да 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на съставките, 
при положение че не е налице 
съществена промяна в 

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и тютюневите изделия за 
орална употреба, които основно се 
употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките.
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обстоятелствата по отношение на 
обема на продажбите или моделите 
на употреба от страна на младите 
хора.

Or. de

Обосновка

Традиционен тютюн за смъркане и тютюн за дъвчене се употребява ограничено в 
много малко региони на Европа като част от съхранените обичаи. Освен това 
тютюнът за смъркане и тютюнът за дъвчене се употребяват предимно от по-
възрастни лица. Поради това следва да се прилага същото освобождаване, както по 
отношение на пурите, пуретите и тютюна за лула.

Изменение 123
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
които основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите 
или моделите на употреба от страна 
на младите хора.

(18) Предвид факта, че директивата е 
насочена към младите хора, а също 
така и към защита на здравето на 
всички потребители, тютюневите 
изделия, различни от цигарите, тютюна 
за ръчно свиване на цигари и 
бездимните тютюневи изделия, които 
основно се употребяват от по-възрастни 
потребители, не следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките.

Or. el

Обосновка

Настоящата директива предлага равна защита на всички потребители на тютюневи 
изделия.
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Изменение 124
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
които основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 
младите хора.

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
които основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 
младите хора. Комисията следва 
внимателно да следи употребата на 
тютюн за наргилета от млади хора, 
тъй като има все повече 
доказателства за неговата употреба 
извън традиционния, по-стар пазар. С 
оглед на това по отношение на тези 
изделия следва да се прилагат 
членове 6 и 10, като върху опаковките 
на тютюна за наргилета, които 
често не отговарят на европейското 
законодателство, се поставят 
предупреждения относно здравето.

Or. en

Обосновка

В допълнение към изменение 3, предложено от докладчика, относно тютюна за 
наргилета, използван от младежите, и с цел да се подчертае, че заради своята висока 
токсичност изделията от рода на тютюна за наргилета попадат в обхвата на 
основните разпоредби на директивата.

Изменение 125
Фредерик Рийс
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
които основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 
младите хора.

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари, тютюна за наргиле и 
бездимните тютюневи изделия, които 
основно се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 
младите хора.

Or. fr

Изменение 126
Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
които основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари, тютюна за наргиле, и 
бездимните тютюневи изделия, които 
основно се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 



PE510.711v02-00 56/82 AM\937809BG.doc

BG

младите хора. моделите на употреба от страна на 
младите хора.

Or. it

(Вж. изменение на член 6, параграф 10)

Изменение 127
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
които основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 
младите хора.

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари, тютюна за наргиле, и 
бездимните тютюневи изделия, които 
основно се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 
младите хора.

Or. ro

Изменение 128
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите членки следва да 
бъдат насърчавани, ако вече не са го 
направили, да променят по такъв 
начин националните си закони, че да 
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бъде забранена продажбата на 
тютюневи изделия за пушене, както 
и употребата на такива продукти, за 
младежи под 18-годишна възраст, 
като същевременно държавите 
членки следва да гарантират 
спазването на тези забрани.

Or. de

Изменение 129
Естер де Ланге

Предложение за директива
Съображение 18б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Член 16 от РККТ посочва 
отговорността на страните по 
конвенцията по отношение на 
продукти, предназначени за 
малолетни и непълнолетни 
потребители, като хранителни 
изделия и играчки под формата на 
тютюневи изделия, които могат да 
бъдат привлекателни за 
малолетните. В последните години 
на пазара се появиха няколко 
продукта от рода на електронните 
цигари; без да съдържат никотин, те 
имат формата на цигари и се 
опитват да имитират процеса на 
пушене, използвайки изпаряващи се 
вещества, чиято безвредност все още 
не е научно доказана, и електрическа 
светлина, за да наподобят изгарянето 
на цигарата. Тези продукти съвсем 
очевидно са създадени, за да 
привличат младите и малолетните 
потребители, и стават все по-
популярни сред непълнолетните лица 
в редица държави членки. Навикът, 
който употребата на тези 
имитиращи цигарите изделия 
създават у младите потребители и 
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непълнолетните, предизвиква 
нарастваща загриженост.
Следователно тези изделия следва да 
бъдат забранени с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 130
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Все още съществуват различия 
между националните разпоредби 
относно етикетирането на тютюневите 
изделия, по-специално по отношение на 
използването на комбинирани 
предупреждения относно здравето, 
които се състоят от изображение и 
текст, на информация за услугите за 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия и рекламните 
елементи в потребителските опаковки и 
върху тях.

(19) Все още съществуват различия 
между националните разпоредби 
относно етикетирането на тютюневите 
изделия, по-специално по отношение на 
използването на комбинирани 
предупреждения относно здравето, 
които се състоят от изображение и 
текст, въведени през 2013 г. само от 
10 държави членки, на информация за 
услугите за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия и 
рекламните елементи в потребителските 
опаковки и върху тях.

Or. fr

Изменение 131
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Следва да се положат усилия за 
ефективно преодоляване на пречките 
и с всички възможни средства да се 
позволи използването на опростени 
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опаковки, които следва да бъдат 
въведени на територията на ЕС в 
най-кратки срокове.

Or. fi

Изменение 132
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Адаптирането на разпоредбите 
относно етикетирането е необходимо и 
за да бъдат приведени правилата на 
равнището на Съюза в съответствие с 
развитието в международен план.
Например в насоките относно член 11 
от РККТ се призовава за поставянето 
на големи предупреждения под 
формата на изображения на двете 
основни повърхности на опаковката, 
задължителното представяне на 
информация за преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия и 
строги правила по отношение на 
подвеждащата информация.
Разпоредбите относно подвеждащата 
информация ще допълнят общата 
забрана на подвеждащи търговски 
практики от страна на търговци към 
потребители, определени в 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 май 2005 г.
относно нелоялни търговски практики 
от страна на търговци към потребители 
на вътрешния пазар.

(21) Адаптирането на разпоредбите 
относно етикетирането е необходимо и 
за да бъдат приведени правилата на 
равнището на Съюза в съответствие с 
развитието в международен план.
Разпоредбите относно подвеждащата 
информация ще допълнят вече 
съществуващите съответни и 
всеобхватни разпоредби за 
предотвратяване на подвеждащи 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители, определени 
в Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 май 2005 г.
относно нелоялни търговски практики 
от страна на търговци към потребители 
на вътрешния пазар.

Or. de

Изменение 133
Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Адаптирането на разпоредбите 
относно етикетирането е необходимо и 
за да бъдат приведени правилата на 
равнището на Съюза в съответствие с 
развитието в международен план.
Например в насоките относно член 11 от 
РККТ се призовава за поставянето на 
големи предупреждения под формата на 
изображения на двете основни 
повърхности на опаковката, 
задължителното представяне на 
информация за преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия и 
строги правила по отношение на 
подвеждащата информация.
Разпоредбите относно подвеждащата 
информация ще допълнят общата 
забрана на подвеждащи търговски 
практики от страна на търговци към 
потребители, определени в 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 май 2005 г.
относно нелоялни търговски практики 
от страна на търговци към потребители 
на вътрешния пазар.

(21) Адаптирането на разпоредбите 
относно етикетирането е необходимо и 
за да бъдат приведени правилата на 
равнището на Съюза в съответствие с 
развитието в международен план.
Например в насоките относно член 11 от 
РККТ се призовава за поставянето на 
предупреждения под формата на 
изображения на двете основни 
повърхности на опаковката, които 
следва да заемат не повече от 50 % и 
не по-малко от 30 % от 
повърхността на опаковката, 
задължителното представяне на 
информация за преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия и 
строги правила по отношение на 
подвеждащата информация.
Разпоредбите относно подвеждащата 
информация ще допълнят общата 
забрана на подвеждащи търговски 
практики от страна на търговци към 
потребители, определени в 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 май 2005 г.
относно нелоялни търговски практики 
от страна на търговци към потребители 
на вътрешния пазар.

Or. cs

Изменение 134
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Разпоредбите относно (22) Разпоредбите относно 
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етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите 
комбинирани предупреждения 
относно здравето са по-ефективни, 
отколкото предупрежденията, 
състоящи се само от текст. Поради 
това комбинираните предупреждения 
относно здравето следва да станат 
задължителни в рамките на Съюза и 
да покриват значителни и видими 
части от повърхността на 
потребителската опаковка. Следва да 
бъде определен минимален размер за 
всички предупреждения относно 
здравето, за да се гарантира тяхната 
видимост и ефективност.

етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други.

Or. de

Обосновка

Няма никакви сигурни научни доказателства, че предупреждения с много голям 
размер, подкрепени от изображения, водят до намаляване на пушенето. В 
действителност има данни, че правилата за опаковките, като увеличени 
предупреждения с изображения, нямат никакво въздействие върху решението на 
хората дали да пушат или не.

Изменение 135
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането също е необходимо да 

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането също е необходимо да 
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бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите 
комбинирани предупреждения 
относно здравето са по-ефективни, 
отколкото предупрежденията, 
състоящи се само от текст. Поради 
това комбинираните предупреждения 
относно здравето следва да станат 
задължителни в рамките на Съюза и 
да покриват значителни и видими 
части от повърхността на 
потребителската опаковка. Следва да 
бъде определен минимален размер за 
всички предупреждения относно 
здравето, за да се гарантира тяхната 
видимост и ефективност.

бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Следва да бъде 
определен процент от външната 
повърхност за всички предупреждения 
относно здравето, за да се гарантира 
тяхната видимост и ефективност.

Or. el

Обосновка

Решението дали да бъдат въведени цветни снимки следва да остане в правомощията 
на държавите членки. Също така, разпоредбата за минимален размер на 
предупрежденията относно здравето следва да се замени с процент на покритие на 
външната повърхност. Прилагането на тази разпоредба би довело до уеднаквяване на 
размера, формата и представянето на опаковките, тъй като предложените размери 
не могат да се приложат спрямо всички видове опаковки.

Изменение 136
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Разпоредбите относно (22) Разпоредбите относно 
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етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 
текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за 
да се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 
текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и за да имат ефект,
да покриват значителни и видими части 
от повърхността на потребителската 
опаковка.

Or. it

Изменение 137
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
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отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 
текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето, с 
ясни визуални и текстови послания,
са по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 
текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Предупреждение с ясно изображение и кратко текстово съобщение върху 
стандартизирана опростена опаковка би могло да бъде по-ефективно и забележимо 
за всички.

Изменение 138
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Лоренцо Фонтана, Матео Салвини, Франческо 
Енрико Сперони, Клаудио Морганти

Предложение за директива
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Освен това няколко научни 
изследвания сочат, че словесното 
насърчаване към спиране на 
тютюнопушенето има ефект, когато 
е насочено към егото на пушачите, 
когато то непряко засяга 
достойнството им и предизвиква 
емоционална реакция. Следователно 
текстови предупреждения, като 
„Пушенето уврежда кожата Ви и 
ускорява образуването на бръчки“, 
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„Пушенето Ви прави по-
непривлекателни“, „Никой не харесва 
целувка с аромат на цигара“, „Със 
спирането на тютюнопушенето 
няма да надебелеете: с това ще 
направите живота си по-добър“ или 
„Само помислете: паузата за цигара 
вреди повече отколкото стреса, 
който се опитвате да овладеете“, 
могат да се комбинират с 
използваните понастоящем текстови 
предупреждения.

Or. it

Изменение 139
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта 
и видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, 
следва да се предвидят разпоредби 
относно размерите на 
предупрежденията, както и относно 
някои аспекти на външния вид на 
опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията 
могат да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално 
младите хора, като внушават, че 
изделията са по-малко вредни.
Например такъв е случаят с някои 
текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание 
на катран“, „леки“, „ултралеки“, 
„меки“, „натурални“, „биологични“, 
„без добавки“, „без аромати“, 
„тънки“ и някои наименования, 
изображения, фигуративни или други 

заличава се
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знаци. Също така размерът и 
външният вид на отделните цигари 
може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната 
от тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Or. de

Обосновка

Предложението не допринася нито за подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, нито за постигането на целта за защита на общественото здраве.
Освен това няма никакви сигурни доказателства, че опаковката или външният вид на 
даден продукт са обуславящ фактор, който влияе върху решението за пушене.
Забраната на тънките цигари не допринася за намаляване на употребата на тютюн, 
но ще доведе до увеличаване на контрабандата с цигари и до сериозни икономически 
вреди.

Изменение 140
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията 
могат да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално 
младите хора, като внушават, че 
изделията са по-малко вредни.

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне.



AM\937809BG.doc 67/82 PE510.711v02-00

BG

Например такъв е случаят с някои 
текстове или елементи, като
наименованията „с ниско съдържание 
на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като
създава впечатление, че те са по-
малко вредни. Освен това според 
наскоро проведено проучване става 
ясно, че пушачите на тънки цигари е 
по-вероятно да смятат, че 
използваната от тях марка е по-
малко вредна. Този аспект следва да 
бъде разгледан.

Използването на някои текстове върху 
опаковки на тютюневи изделия, като 
например „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“ или
„меки“, или на някои наименования, 
изображения, фигуративни или други 
знаци, могат да бъдат подвеждащи за 
потребителите, като ги карат да 
мислят, че съответните продукти са 
по-малко вредни, с което ги 
насърчават да променят своите 
навици. Видът тютюнопушене и 
степента на зависимост, а не само 
нивата на веществата в определен 
продукт преди неговото потребление, 
също определят обема на вдишаните 
вещества. Този аспект включва нещо 
повече от употребата на 
споменатите по-горе текстове. Това 
действително би могло да окаже 
отрицателно въздействие върху 
изискванията за етикетиране, 
определени в настоящата директива.

Or. it
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Изменение 141
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията 
могат да въведат в заблуждение
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са 
по-малко вредни. Например такъв е 
случаят с някои текстове или елементи, 
като наименованията „с ниско 
съдържание на катран“, „леки“, 
„ултралеки“, „меки“, „натурални“, 
„биологични“, „без добавки“, „без 
аромати“, „тънки“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-
малко вредни. Освен това според 
наскоро проведено проучване става 
ясно, че пушачите на тънки цигари е 
по-вероятно да смятат, че 
използваната от тях марка е по-
малко вредна. Този аспект следва да 
бъде разгледан.

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията биха 
могли евентуално да създадат 
впечатлението у потребителите, по-
специално младите хора, че изделията 
са по-малко вредни. Например такъв е 
случаят с някои текстове или елементи, 
като наименованията „с ниско 
съдържание на катран“, „леки“, 
„ултралеки“, „меки“, „натурални“, 
„биологични“, „без добавки“, „без 
аромати“, „тънки“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци.

Or. de

Обосновка

Обрисуваната представа за потребителя, която се крие зад това съображение, е 
едностранчива. Липсата на просвещаване не е оправдание за ограничаването на 
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свободата на предприятията по отношение оформлението на техните продукти.

Изменение 142
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-
малко вредни. Освен това според 
наскоро проведено проучване става 
ясно, че пушачите на тънки цигари е 
по-вероятно да смятат, че 
използваната от тях марка е по-
малко вредна. Този аспект следва да 
бъде разгледан.

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Or. pl
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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 такова изобщо не съществува. 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 заличат.

Изменение 143
Кристиан Вигенин

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци.
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пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната 
от тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Също така външният вид на отделните 
цигари може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
впечатление, че те са по-малко вредни.

Or. en

Изменение 144
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията 
могат да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие.
Опаковката и изделията могат да 
въведат в заблуждение потребителите, 
по-специално младите хора, като 
внушават, че изделията са по-малко 
вредни. Например такъв е случаят с 
някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така външният вид на отделните цигари 
може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
впечатление, че те са по-малко вредни.
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проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната 
от тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Or. cs

Изменение 145
Eleni Theocharous

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната 
от тях марка е по-малко вредна. Този 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци.
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аспект следва да бъде разгледан.
Също така външният вид на отделните 
цигари би могъл да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
впечатление, че те са по-малко вредни.

Or. en

Изменение 146
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе Татарела, 
Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така външният вид на отделните цигари 
може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
впечатление, че те са по-малко вредни.
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вероятно да смятат, че използваната 
от тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Or. it

Обосновка

Няма научни доказателства за това, че тънките цигари може да са подвеждащи за 
потребителите. Тяхната забрана би довела до повече вреди, отколкото ползи, тъй 
като потребителите биха се оказали принудени да се пренасочат към черния пазар и 
следователно към купуването на контрабандни цигари, не подлежащи на здравен 
контрол, като тази ситуация очевидно би оказала пагубно въздействие върху 
общественото здраве. Забраната би имала отрицателен ефект и върху заетостта.

Изменение 147
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
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подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната 
от тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. От Комисията се изисква да 
извърши научно изследване за 
реалното влияние на тези фактори 
върху потреблението на тютюн.

Or. pt

Изменение 148
Сергей Козлик

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така външният вид на отделните цигари 
може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава
впечатление, че те са по-малко вредни.
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пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната 
от тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Or. en

Изменение 149
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан чрез 
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аспект следва да бъде разгледан. подходящо пакетиране и 
етикетиране на такива продукти, 
както и чрез информиране на 
потребителите относно вредите, 
които те причиняват, така че 
потребителят да бъде напълно 
наясно с последствията, свързани с 
използването на конкретен продукт.

Or. pl

Обосновка

„Тънките“ цигари не са по-вредни; подобен тип опаковка би била подвеждаща за 
потребителите. Ако обаче такива продукти бъдат пакетирани в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива, повече няма да съществува риск от това 
потребителите да бъдат подведени.

Изменение 150
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, които 
се появяват върху опаковките, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
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фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-
малко вредни. Освен това според 
наскоро проведено проучване става 
ясно, че пушачите на тънки цигари е 
по-вероятно да смятат, че 
използваната от тях марка е по-
малко вредна. Този аспект следва да 
бъде разгледан.

някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци.

Or. el

Обосновка

Наличните научни данни не доказват съществуването на пряка връзка между 
диаметъра на цигарата и започването на тютюнопушенето, нито по-голямата 
привлекателност на тънките цигари. Следователно, тази забрана няма да накара 
никого да спре да пуши, а просто да престане да употребява конкретната категория 
тютюневи изделия.

Изменение 151
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията 
могат да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие.
Опаковката и изделията могат да 
въведат в заблуждение потребителите, 
по-специално младите хора, като 
внушават, че изделията са по-малко 
вредни. Например такъв е случаят с 
някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
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наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Or. de

Обосновка

В съответствие с предложеното изменение на член 13, параграф 2.

Изменение 152
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както 
и относно някои аспекти на външния 
вид на опаковката на тютюневото 
изделие, включително относно 
механизма за отваряне. Опаковката и 
изделията могат да въведат в 
заблуждение потребителите, по-
специално младите хора, като внушават, 
че изделията са по-малко вредни.

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
характеристиките на дизайна на 
предупрежденията, както и относно 
някои аспекти на външния вид на 
опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
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Например такъв е случаят с някои 
текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан.

Or. it

Изменение 153
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Криста Клас, Рихард Зебер, 
Естер де Ланге, Ренате Зомер, Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Доказано е, че тютюневите 
изделия съдържат и отделят 
множество вредни вещества, както и 
известни канцерогенни агенти, които 
при изгаряне са опасни за здравето на 
човека. През последните години също 
така беше доказано, че пасивното 
тютюнопушене причинява смърт, 
болести и инвалидност, че крие 
опасности, по-специално за плода у 
бременните жени и за кърмачетата, 
и че може да предизвика или да 
усложни дихателни проблеми при 
непушачи, които вдишват дима.
Поради това предупрежденията 
относно здравето следва да насочват 
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вниманието и към риска за здравето 
от пасивното пушене.

Or. de

Обосновка

Това съображение е част от сегашната Директива 2001/37/ЕО. Следва да има 
специални предупреждения с текст и изображение, които насочват вниманието върху 
опасността от пасивното пушене.

Изменение 154
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Изследвания показват, че 
стандартизираното представяне на 
наименованието на търговската 
марка и цвета (опростена опаковка) 
прави опаковката по-малко 
привлекателна и засилва ефекта на 
предупрежденията относно здравето, 
като по този начин намалява 
привличането към тютюнопушенето 
и консумацията на тютюн. Насоките 
във връзка с членове 11 и 13 от РККТ 
призовават страните да обмислят 
въвеждането на изисквания за 
опростена опаковка.

Or. en

Обосновка

Опаковките на тютюневите изделия не трябва да бъдат привлекателни и красиви, 
тъй като съдържат смъртоносен продукт. Рекламата на тютюневите изделия е 
забранена почти на всяко друго място и самите опаковки следва също да попаднат 
под тази забрана. Мярката отговаря на препоръките на РККТ и се прилага или 
разглежда за прилагане от други държави по света.
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