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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(29/2013)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на депутатите на Румъния относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
на държавите членки относно производството, представянето и продажбата 
на тютюневи и свързани с тях изделия
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на депутатите на 
Румъния, относно горепосоченото предложение.



PE506.346v01-00 2/4 CM\930213BG.doc

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно несъответствие с принципа на субсидиарност на 

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване 
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите 
членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и 

свързани с тях изделия COM(2012)788

като взе предвид Договора от Лисабон и по-специално членове 5 и 12 от ДЕС и 
Протоколи №1 и 2 към Договора,

като взе предвид Румънската конституция, с последните изменения, и по-специално 
член 148 от нея,

като взе предвид мотивираното становище на Камарата на депутатите –  решение № 
11/2011, 

като взе предвид становището на румънското правителство в изявление от 18 февруари 
2013 г., 

като взе предвид одобрението от постоянното бюро на Камарата на депутатите от 26 
февруари 2013 г., 

В съответствие с член 40 от решение № 11/2011 от 27 април 2011 г., Камарата на 
депутатите прие следното мотивирано становище: 

Камарата на депутатите:

(1) признава значението на предложението за директива за постигането на общата цел 
на ЕС за насърчаване на благоденствието на неговите народи (член 3 от ДЕС) и за 
целите на стратегията „Европа 2020“, тъй като запазването на здравето и активността 
на хората по-дълго време и подпомагането на хората за предотвратяване на болести, 
които могат да бъдат избегнати, и преждевременна смърт ще има положителен ефект 
върху производителността и конкурентоспособността;

(2) приветства целта на разпоредбите, които предвиждат защита, по-конкретно за 
младежите и жените, представляващи уязвими групи по отношение на потреблението 
на тютюн, така че да гарантира в бъдеще високо равнище на здравеопазването в Съюза;

(3) отбелязва факта, че финансираните от Европейската комисия изследвания показаха, 
че голям дял (до 28%) от европейската общественост, и по-специално младежите, все 
още пушат;

(4) разбира необходимостта да бъде обърнато внимание на някои рекламни практики, 
които могат да бъдат определени като подвеждащи; 
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Все пак изразява сериозни възражения относно:

1. предоставянето на правомощия на Европейската комисия да приема делегирани 
актове в 16 области, тъй като по този начин се прави опит да се установят правила 
извън обхвата на предложението за директива, като по тази начин de jure се ограничава 
възможността за регулиране на равнището на държавите членки, което е най-близкото 
до гражданите равнище, на което могат да се предприемат мерки; 

2. аргументите, изложени в подкрепа на факта, че предложените нови разпоредби ще 
доведат до намаляване на потреблението на тютюн, тъй като не са били направени 
достатъчни анализи на факторите, свързани с гъвкавостта на потреблението, или с 
други думи, възможността хората, които пушат цигари, които по силата на новата 
директива се забраняват, като ароматизирани или тънки цигари, ще се насочат към 
други тютюневи изделия, някои от тях може би дори още по-вредни.  Нещо повече, 
отделните държави членки могат да забранят регистрирането на търговски марки, 
които са подвеждащи, което може да се счита за достатъчна гаранция;

3. ниските равнища на одобрение на новите ограничения от страна на европейската 
общественост, както това сочат резултатите от консултациите;

4. включването на тънките цигари в категорията продукти, чието рекламиране се счита 
за подвеждащо, защото последните, в крайна сметка, са описани като тънки;  дори да е 
налице евентуално различно въздействие върху жените, това следва да се установи въз 
основа на вида потребление на всяка държава членка, и намесата на ЕС единствено ще 
ограничи ефективността на такива мерки, предприети на национално равнище.  
Резултатите от проучванията, поръчани от Комисията с цел оценка на въздействието на 
предложението, достигнаха до едни и същи заключения по отношение на културния 
натиск за привлекателността на цигарите;

5. налагането на квадратна форма на опаковките на цигари, което е по-скоро 
стандартизиращ фактор, улесняващ производството, отколкото мярка за 
предотвратяване на подвеждаща реклама, и следователно решението следва да бъде 
оставено на производителите;

6. включването в член 16 на предложението на задължение търговците на дребно, които 
извършват продажби от разстояние, да се регистрират, както в държавата членка, в 
която са установени, така и в държавата членка, в която се намират потенциалните им 
клиенти, тъй като това ще засегне свободната конкуренция.   Предложените 
задължения надхвърлят необходимите мерки за постигане на целите на предложението.

7. Нещо повече, всяка държава членка следва да може да определи специални 
задължения за регистрация въз основа на вида и обема на всяка категория продукти, 
видовете потребление и, когато е приложимо, техните регионални варианти. 

8. Наличието на до 40 добавки в тютюневите изделия прави на практика невъзможно 
проверката на комбинираното им въздействие върху здравето, и въпросът дали дадена 
комбинация на добавки и обработения тютюн могат да окажат въздействие върху 
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здравето следва или да се оценява от отделните държави членки, като това се превърне 
в приоритет за изследванията въз основа на видовете потребление или следва да се 
установи чрез бъдещо изследване, обхващащо целия ЕС;  

9. липсата на доказателства, които да сочат, че задължението за уведомяване, 
предложено в член 17, което е от процесуален и административен характер, не може да 
бъде въведено за всяка отделна държава членка чрез мерки, взети на национално 
равнище;  директивата следва единствено да установява уведомяването като цел, 
отколкото да замества разпоредбите на национално равнище;

10. в съответствие с  румънското законодателство, уреждащо търговските марки (Закон 
№84/1998 относно търговските марки и географските указания), собственикът на 
търговска марка има изключителното право да използва защитените наименования.  
Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, по която Румъния е 
страна, също установява това право и същия принцип е посочен в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, който 
съставлява приложение 1.в. на Споразумението от Маракеш за създаване на Световната 
търговска организация, сключено на 15 април 1994 г.  Оттук следва, че Румъния и 
вероятно други държави членки ще трябва да дадат обяснения защо ограничават това 
право, което не е област, обхваната от текста на директивата. 

Въз основа на съображенията, изложени в параграфи 1 до 10, Камарата на депутатите 
реши да състави настоящето мотивирано становище в смисъл, че предложението за 
директива не съответства на принципа на субсидиарност. 

Настоящето мотивирано становище се представя на вниманието на правителството на 
Румъния и на председателите, съответно на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Валериу Щефан Зганя


