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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

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))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0788),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0420/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, от 
Камарата на депутатите на Чешката република, Сената на Италианската република, 
Риксдага на Кралство Швеция, Камарата на депутатите на Република Гърция, 
Камарата на депутатите на Италианската република, Събранието на Португалската 
република, Камарата на депутатите на Румъния, Парламента на Кралство Дания, в 
които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на 
субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както 
и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

                                               
1 ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0. /Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0. /Все още непубликувано в Официален вестник.
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Законодателните действия на 
равнището на Съюза са необходими и за 
прилагането на Рамковата конвенция 
на СЗО за контрол на тютюна (наричана 
по-нататък „РККТ“) от май 2003 г., по 
която Европейският съюз и неговите 
държави членки са страни. От 
значение по-специално са член 9
(Регулиране на съдържанието на 
тютюневите изделия), член 10
(Регулиране разкриването на 
съдържанието на тютюневите изделия), 
член 11 (Опаковка и етикетиране на 
тютюневите изделия), член 13 (Реклама) 
и член 15 (Незаконна търговия с 
тютюневи изделия) от нея. По време на 
различни конференции на страните по 
РККТ с подкрепата на Съюза и 
държавите членки бе приет с консенсус 
набор от насоки за прилагането на 
разпоредбите на РККТ.

(7) Законодателните действия на 
равнището на Съюза са необходими и за 
прилагането на ключовата Рамкова
конвенция на СЗО за контрол на 
тютюна (наричана по-нататък „РККТ“) 
от май 2003 г. Всички държави членки 
и Европейският съюз са подписали и
ратифицирали конвенцията и в 
резултат, съгласно международното 
право, са обвързани с разпоредбите на 
РККТ. От особено значение са член 9
(Регулиране на съдържанието на 
тютюневите изделия), член 10
(Регулиране разкриването на 
съдържанието на тютюневите изделия), 
член 11 (Опаковка и етикетиране на 
тютюневите изделия), член 13 (Реклама) 
и член 15 (Незаконна търговия с 
тютюневи изделия) от нея. По време на 
различни конференции на страните по 
РККТ с подкрепата на Съюза и 
държавите членки бе приет с консенсус 
набор от насоки за прилагането на 
разпоредбите на РККТ.

Or. en

Обосновка

РККТ на СЗО е първият международен договор, посветен на здравето. Нейните 
разпоредби имат правнообвързващ характер за държавите членки по същия начин, 
както например правилата на СТО.
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Изменение 2

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 намалено или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 
се вземе предвид тяхната токсичност 
или предизвикваната опасност от 
пристрастяване.

Or. en

Обосновка

В бъдеще Комисията е необходимо само да намали максималното съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид (КНВО) в емисиите, и всички други равнища, 
определени за токсичните или предизвикващите пристрастяване емисии, в 
съответствие с посоченото в международните стандарти. 

Изменение 3

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 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 
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младите хора. младите хора. Комисията следва 
внимателно да следи употребата на 
тютюн за водна лула от страна на 
младите хора, тъй като има все 
повече доказателства за неговата 
употреба извън традиционния, стар 
пазар;

Or. en

Обосновка

Използването на наргиле в барове и нощни клубове става все по-популярно и 
използващите го не винаги са осведомени, че тези водни лули обикновено съдържат 
тютюн. Евробарометър показва, че при младите хора и студентите се наблюдава по-
голяма употреба на водни лули, отколкото при другите групи. 

Изменение 4

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, 
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 

(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, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето, 
които съдържат изображение и 
текст, 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.
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предупреждения относно здравето, за 
да се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Разбира се от само себе си. 

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Когато се използват 
комбинирани предупреждения 
относно здравето, останалата част 
от опаковката на тютюневото 
изделие следва да бъде 
стандартизирана и без да се посочва 
марка, за да се постигне максимално 
въздействие на предупреждението 
относно здравето. Фактите сочат, 
че стандартизираната опаковка е 
особено ефективна по отношение на 
разубеждаването на младите хора да 
започнат да пушат.  

Or. en

Обосновка

Стандартизираната опростена опаковка е всичко, но не и опростена - по-голяма част 
от пакета е покрит с големи графични предупреждения относно здравето, а в 
Австралия фонът е тъмно,сиво кафяво. Четири държави членки са на различни етапи 
от разглеждането на стандартни опаковки (Обединеното кралство, Белгия, 
Финландия и Франция). Изцяло стандартизираната опаковка е най-ефективният 
начин за премахване на пречките пред търговията на единния пазар. Тя също така е 
най-добрата възможност от гледна точка на защита на здравето:  тя увеличава 
въздействието на предупрежденията относно здравето сред тези, които все още не 
са започнали да пушат и има доказано ефективно разубеждаващо въздействие върху 
младите хора, така че да не започват да пушат. 
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Изменение 6

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) Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за 
да се осигури тяхната видимост и 
ефективност, като механизмът за 
отваряне на опаковката не следва по 
никакъв начин да накърнява
предупрежденията относно здравето.  
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.

Or. en



PR\932973BG.doc 11/51 PE508.085v03-00

BG

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
от законодателството за контрол на 
тютюна. Освен това РККТ задължава 
Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки на тютюневите изделия да 
бъдат маркирани по уникален и сигурен 
начин и тяхното движение да бъде
записвано, така че да бъде възможно 
следенето и обратното проследяване на 
тези изделия в Съюза, а също така да се 
контролира и подобрява съответствието 
им с настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна проверката 
на автентичността на изделията.

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
от законодателството за контрол на 
тютюна. Освен това РККТ задължава 
Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки и всички външни опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани по уникален и сигурен начин 
и тяхното движение да бъде записвано, 
така че да бъде възможно следенето и 
обратното проследяване на тези изделия 
в Съюза, а също така да се контролира и 
подобрява съответствието им с 
настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна проверката 
на автентичността на изделията.

Or. en

Обосновка

Съгласно изискванията на Протокола на СТО за премахване на незаконната търговия 
с тютюневи изделия следва да има уникални идентификатори на всички външни 
опаковки (т.е. палети, кашони и картони и т.н.). Уникалните идентификатори на 
външните опаковки и на съдържащите се в тях потребителски опаковки следва да 
бъдат свързани, така че органите да знаят какво има в дадена палета, кашон или 
картон.
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от
настоящата директива. Необходими са 
общи правила относно система за 
уведомяване, за да се гарантира, че 
настоящата директива ще реализира 
напълно потенциала си. Разпоредбите 
за уведомяването относно 
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние в 
настоящата директива следва да се 
прилагат независимо от процедурата 
за уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 
2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество. Продажбата на 
тютюневи изделия от разстояние от 
търговец на потребител е 
допълнително регламентирана в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние, която от 
13 юни 2014 г. ще бъде заменена от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата 
на потребителите. 

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние следва 
да бъдат забранени, тъй като
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск
от накърняване на съответствието с 
изискванията на настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Оценката на въздействието на Комисията установи, че трансграничните продажби 
по интернет са преди всичко мотивирани от: 1) предлагането на по-ниски цени за 
незаконни/фалшиви продукти или 2) незаконно използване на разликите в 
националните данъчни режими. Това води до нарушаване на конкуренцията, като 
традиционните търговци на дребно - особено установените в държави членки с 
високо данъчно облагане - се налага да се конкурират с по-ниските цени на (предимно) 
незаконни търговци на дребно по интернет.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Безплатно разпространяване на 
тютюневи изделия продължава да се 
извършва в няколко държави членки 
чрез онлайн магазини за търговия на 
дребно и на публични места. Като се 
вземе предвид, че тази практика е 
насочена към младите хора и предвид 
потенциала й да създава нови пушачи, 
тя следва да бъде забранена.  

Or. en

Обосновка

Безплатното промоционално разпространение на цигари в нощни клубове и на 
плажове и т.н. е насочено към младите хора и е неоправдано.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана.
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана.
Поради това е важно да се даде 
предварително разрешение за всички 
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категории тютюневи изделия.
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки 
да им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да 
следи развитието и да представи 
доклад 5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на 
настоящата директива. 

нови категории тютюневи изделия.
Задължение за подаване на заявление 
за разрешение за търговия за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите. 

Or. en

Обосновка

Тютюневите изделия са изключително вредни за общественото здраве и не следва да 
бъдат допускани на пазара без предварително разрешение от обществените органи.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
характерни вкусово-ароматни качества 
или с повишено равнище на токсичност 
и опасност от пристрастяване, както и
на методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия.
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент
(ЕС) № 182/2011.

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
характерни вкусово-ароматни качества 
или с повишено равнище на токсичност 
и опасност от пристрастяване, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en
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Обосновка

По-подходящо е решението относно подробностите дали и как да се определят 
независими панели за изпитване, чрез които да се определя дали дадено тютюнево 
изделие има характерни вкусово-ароматни качества, да бъде взето чрез делегирани 
актове, отколкото чрез актове за изпълнение.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на методологията 
за определяне дали дадено тютюнево 
изделие има характерни вкусово-
ароматни качества, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
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никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския
парламент и на Съвета.

тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 37.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за национални и вносни
изделия поради съображения с 
императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве.
Държавите членки следва да имат и 
правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за
национални и вносни изделия поради 
съображения, свързани с конкретното 
положение в съответната държава 
членка и при условие че разпоредбите 
са обосновани с необходимостта от 
опазване на общественото здраве. По-
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необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна страна, 
като се взема предвид високото равнище 
на защита на здравето, постигнато с 
настоящата директива.

строгите национални разпоредби следва 
да бъдат необходими и пропорционални 
и да не представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При по-
стриктни национални разпоредби се 
изисква предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна страна, 
като се взема предвид високото равнище 
на защита на здравето, постигнато с 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

С цел да се изясни, че държавите членки имат свободата да запазят или да въведат 
по-строги национални правила за областите, които попадат в обхвата на 
настоящата директива, доколкото те са надлежно обосновани и одобрени. Тези по-
строги правила следва също да се прилагат за вносни изделия.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с които 
се предвижда стандартизиране на 
опаковките на тютюневите изделия, при 
условие че посочените разпоредби са 
съвместими с Договора и със 
задълженията в рамките на СТО и не 
засягат пълното прилагане на 

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за национални 
и вносни изделия по отношение на 
аспекти, които не попадат в приложното 
поле на настоящата директива, при 
условие че те са съвместими с Договора 
и не възпрепятстват пълното прилагане 
на настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с които 
се предвижда стандартизиране на 
опаковките на тютюневите изделия,
различни от цигари и от тютюна за 
ръчно свиване на цигари, при условие 
че посочените разпоредби са 
съвместими с Договора и със 
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настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.

задълженията в рамките на СТО и не 
засягат пълното прилагане на 
настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.

Or. en

Обосновка

С цел да се изясни, че държавите членки имат свободата да запазят или да въведат 
по-строги национални правила също за областите, които не попадат в обхвата на 
настоящата директива, доколкото те са надлежно обосновани. Тези по-строги 
правила следва също да се прилагат за вносни изделия.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на трансграничните 
продажби на тютюневи изделия от 
разстояние;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за член 16.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) задължението за уведомяване за нови д) задължението за предварително 
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категории тютюневи изделия; разрешение за търговия за нови 
категории тютюневи изделия;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за член 17.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

за да се улесни функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи и 
свързани с тях изделия, като основното 
съображение е осигуряването на високо 
равнище на защита на общественото 
здраве.

за да се изпълняват задълженията 
съгласно Рамковата конвенция на СЗО 
за контрол на тютюна и с цел да се
улесни функционирането на вътрешния 
пазар на тютюневи и свързани с тях 
изделия, като основното съображение е 
осигуряването на високо равнище на 
защита на общественото здраве, особено 
по отношение на младите хора,

Or. en

Обосновка

Целта на директивата е да се хармонизира законодателството, за да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар. Но при избора на посока на хармонизиране, 
решаващ фактор е гарантирането на високо равнище на защита на общественото 
здраве, особено по отношение на младите хора, и прилагането на международно 
признати стандарти. 

Изменение 18

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира максималното 
съдържание в емисиите, определено в 

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да намали максималното 
съдържание в емисиите, определено в 
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параграф 1, с оглед на научното 
развитие и международно приетите 
стандарти.

параграф 1, с оглед на научното 
развитие и международно приетите 
стандарти.

Or. en

Обосновка

В бъдеще Комисията е необходимо само да намалява максималното съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид (КНВО) в емисиите в съответствие с посоченото 
в международните стандарти. 

Изменение 19

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и адаптира
максималното съдържание в емисиите 
за други емисии от цигари и за емисии 
от тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневите 
изделия над прага на токсичност и 
опасност от пристрастяване, 
произтичащ от съдържанието на катран, 
никотин и въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите.  Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и намалява
максималното съдържание в емисиите 
за други емисии от цигари и за емисии 
от тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневите 
изделия над прага на токсичност и 
опасност от пристрастяване, 
произтичащ от съдържанието на катран, 
никотин и въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. en
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Обосновка

В бъдеще Комисията е необходимо само да намалява всички други равнища, 
определени за токсичните или предизвикващите пристрастяване емисии, в 
съответствие с посоченото в международните стандарти. 

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите от 
цигарите се измерва въз основа на 
стандарта ISO 4387 за катрана, 
ISO 10315 за никотина и ISO 8454 за 
въглеродния оксид.

1. Съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите от 
цигарите се измерва въз основа на 
стандарта ISO 4387 за катрана, 
ISO 10315 за никотина и ISO 8454 за 
въглеродния оксид.

Точността на посоченото съдържание на 
катран и никотин в емисиите се 
проверява в съответствие със стандарт 
ISO 8243.

Точността на посоченото съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите се проверява в съответствие 
със стандарт ISO 8243.

Or. en

Обосновка

Този международен стандарт вече се използва, за да се измерва точността на 
посоченото съдържание на въглероден оксид.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на специален уебсайт, 
който е достъпен за широката 
общественост. Във връзка с това 
държавите членки надлежно отчитат 
необходимостта от защита на 

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на уебсайт, който е 
достъпен за широката общественост.
Във връзка с това държавите членки 
надлежно отчитат необходимостта от 
защита на информацията, 
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информацията, представляваща 
търговска тайна.

представляваща търговска тайна.

Or. en

Обосновка

Някои държави членки вече разполагат със специални уебсайтове за контрол на 
тютюна. Това изменение пояснява, че те не е необходимо да създават изцяло нов 
уебсайт.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят разходите си за реклама, 
промоции и спонсорство по държава 
членка на годишна база, като 
започнат от пълната календарна 
година след годината на влизане в 
сила на настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

Съгласно изискванията на член 13 от РККТ на СЗО. Тази цифра понастоящем не е 
достъпна за ЕС.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията анализира цялата 
информация, предоставена съгласно 
настоящия член (по-специално 
информацията относно съставките –
равнище на токсичност и опасност 
от пристрастяване, пазарни 
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проучвания и данни за продажбите) и 
представя редовен доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в който са обобщени основните 
констатации.

Or. en

Обосновка

Така за първи път голяма част от тази информация ще бъде предоставена на 
регулаторните органи. Би било полезно да се направи анализ, в случай че могат да се 
извлекат поуки във връзка с бъдещите политики за контрол на тютюна.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако държавите членки събират 
такси за получаването, съхранението, 
обработката, анализа и публикуването 
на информацията, която им е 
предоставена съгласно настоящия член, 
тези такси не надвишават разходите, 
свързани с посочените дейности.

6. Пропорционални такси могат да 
бъдат събирани от държавите членки 
за получаването, съхранението, 
обработката, анализа и публикуването 
на информацията, която им е 
предоставена съгласно настоящия член.

Or. en

Обосновка

Изискването за такси следва да бъде в съответствие с изискванията по член 17.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава членка 
Комисията определя с актове за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 1, 
като може да извърши това определяне 

2. По искане на държава членка 
Комисията определя с актове за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 1, 
като може да извърши това определяне 
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и по собствена инициатива. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

и по собствена инициатива, и 
съответно дали тютюневото изделие 
следва да бъде забранено на единния 
пазар. Посочените актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 21.

Or. en

Обосновка

С цел изясняване, че приемайки акт за изпълнение Комисията разширява забраната на 
даден продукт до останалата част от единния пазар. 

Изменение 26

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема хармонизирани правила 
относно процедурите за определяне на 
това дали дадено тютюнево изделие 
попада в обхвата на параграф 1.
Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата
по разглеждане, посочена в член 21.

Чрез делегирани актове Комисията 
приема подробни критерии и 
процедури за определяне на това дали 
дадено тютюнево изделие попада в 
обхвата на параграф 1. Тези делегирани
актове се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 22.

Or. en

Обосновка

По-подходящо е решението относно подробностите дали и как да се създават 
независими панели за изпитване, чрез които да се определя дали дадено тютюнево 
изделие има характерни вкусово-ароматни качества, да бъде взето чрез делегирани 
актове, отколкото чрез актове за изпълнение.
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

7. Въз основа на научни доказателства
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават токсичния 
ефект или водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневото изделие.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за изпълнение 
дали дадено тютюнево изделие попада в 
обхвата на параграф 7, като може да 
извърши това определяне и по 
собствена инициатива. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства.

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за изпълнение 
дали дадено тютюнево изделие попада в 
обхвата на параграф 7, като може да 
извърши това определяне и по 
собствена инициатива, и следователно 
това изделие да бъде забранено на 
територията на единния пазар. 
Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 21, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства.

Or. en
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Обосновка

С цел да се изясни, че чрез приемането на акт за изпълнение Комисията разширява 
обхвата на забраната на определено изделие до останалата част от единния пазар. 

Изменение 29

Предложение за директива
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случай че научните доказателства и 
опитът, натрупан при прилагането на 
параграфи 7 и 8, покажат, че дадена 
добавка или определено количество от 
нея при консумацията увеличава 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюнево изделие, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
определя максималните равнища за тези 
добавки.

9. В случай че научните доказателства и 
опитът, натрупан при прилагането на 
параграфи 7 и 8, покажат, че дадена 
добавка или определено количество от 
нея при консумацията увеличава 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюнево 
изделие, Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да определя 
максималните равнища за тези добавки.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят за това 
предупрежденията относно здравето 
върху основната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка да са изцяло видими, 
включително да не се скриват или 
прекъсват частично или изцяло от 
обвивки, торбички, обложки, кутии или 
други средства, когато тютюневите 

4. Държавите членки следят за това,
предупрежденията относно здравето 
върху основната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка да са изцяло видими, и 
приемат необходимите правила за 
предотвратяване на пускането на 
пазара на всякакъв вид обвивки, 
торбички, обложки, кутии или други 



PR\932973BG.doc 27/51 PE508.085v03-00

BG

изделия се пускат на пазара. средства, които отчасти или изцяло 
скриват или прекъсват целостта на 
предупрежденията относно здравето.

Or. en

Обосновка

Следва да се предприемат мерки с цел да се гарантира, че предупрежденията относно 
здравето са ясно видими за обществеността.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) включват текстово предупреждение 
от списъка в приложение І и 
съответстваща цветна снимка от 
галерията с изображения;  

a) включват текстово предупреждение 
от списъка в приложение І и 
съответстваща цветна снимка от 
галерията с изображения в приложение 
І а; 

Or. en

Обосновка

С цел поправка на пропуск при изготвянето.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комбинираните предупреждения 
относно здравето се разделят на три 
групи, които се редуват ежегодно. 
Държавите членки следят за това всяко 
комбинирано предупреждение относно 
здравето да се появява, доколкото е 
възможно, еднакъв брой пъти за всяка 
марка. 

2. Комбинираните предупреждения 
относно здравето се разделят на три 
групи, които се редуват ежегодно. 
Държавите членки следят за това всяко 
комбинирано предупреждение относно 
здравето, което съществува за всяка 
една година, да се появява, доколкото е 
възможно, еднакъв брой пъти за всяка 
марка. 
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Or. en

Обосновка

С цел да се изясни, че всяко едно от 14-те комбинирани предупреждения относно 
здравето, съществуващи за използване в рамките на конкретна година, следва да се 
появяват, доколкото е възможно, еднакво на всяка марка цигарени изделия и тютюн 
за ръчно свиване на цигари. 

Изменение 33

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всички външни повърхности на 
потребителската опаковка и всички 
външни опаковки на цигари и тютюн 
за ръчно свиване на цигари, които не 
се уреждат от разпоредбите на 
настоящата директива, се 
стандартизират по следния начин:
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a) не съдържат никакви търговски 
марки или други маркировки, освен 
търговската марка и всеки вариант 
на търговска марка на тютюневото 
изделие;
б) търговската марка и всеки вариант 
на търговска марка:
i) не се появяват повече от веднъж 
върху дадена повърхност; 
ii) се появяват хоризонтално под и в 
същата посока като комбинираното 
предупреждение относно здравето, в 
централната част на оставащото 
пространство на предната и задната 
повърхност на потребителската 
опаковка и всяка външна опаковка;
iii) спазват всички по-подробни 
правила, изброени в параграф 3;

Or. en

Обосновка

Стандартизираната опаковка „без шарки“ е всичко друго, но не и без шарки – по-
голямата част от опаковката е покрита с огромни графични предупреждения 
относно здравето, а в Австралия фонът е тъмен, сиво-кафяв фон. Четири държави 
членки са на различен етап от разглеждането на възможността за въвеждане на 
стандартни опаковки (Обединеното кралство, Белгия, Финландия и Франция). 
Напълно стандартизираното опаковане е най-ефективният начин за премахване на 
пречките пред търговията. Това е също и най-добрият вариант за защита на 
здравето:  то увеличава въздействието на предупрежденията относно здравето сред 
тези, които още не са започнали да пушат, и е с доказана ефективност за това да не 
насърчава младите хора, по-специално, да започват да пушат.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Никакви търговски марки или 
всякакви други маркировки не може да 
се появяват на самото тютюнево 
изделие. 
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Or. en

Обосновка

Обозначаването на търговската марка или други видове дизайн (напр. цветна украса) 
върху отделните късове цигари не следва да се разрешават.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да определя по-подробни 
правила за формата, размера и цвета на 
фона на потребителските опаковки, 
както и вида и размера на шрифта, 
който ще се използва за търговската 
марка и всеки вариант на търговска 
марка..

Or. en

Обосновка

Стандартизираната опаковка „без шарки“ е всичко друго, но не и без шарки – по-
голямата част от опаковката е покрита с огромни графични предупреждения 
относно здравето, а в Австралия фонът е тъмен, сиво-кафяв фон. Четири държави 
членки са на различен етап от разглеждането на възможността за въвеждане на 
стандартни опаковки (Обединеното кралство, Белгия, Финландия и Франция). 
Напълно стандартизираното опаковане е най-ефективният начин за премахване на 
пречките пред търговията. Това е също и най-добрият вариант за защита на 
здравето:  то увеличава въздействието на предупрежденията относно здравето сред 
тези, които още не са започнали да пушат, и е с доказана ефективност за това да не 
насърчава младите хора, по-специално, да започват да пушат. 
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 38

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че уникалните идентификатори на 



PE508.085v03-00 32/51 PR\932973BG.doc

BG

потребителските опаковки са 
свързани с уникалния идентификатор 
върху външната опаковка. Всяка 
промяна във връзките между 
потребителските опаковки и 
външната опаковка се регистрира в 
базата данни, посочена в параграф 6.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 39

Предложение за директива
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект за 
продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки, както и всяко 
тяхно междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно. 

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до последния стопански 
субект преди първия търговски обект за 
продажба на дребно — да записват 
постъпването при тях на всички 
потребителски опаковки и външни 
опаковки, както и всяко тяхно 
междинно движение и окончателното 
им предаване или продажба, и да 
предават данните по електронен път 
в съоръжение за съхранение на данни 
съгласно параграф 6. Това задължение 
може да се изпълни чрез записването на 
по-големи единици, например външните 
опаковки, при условие че следенето и 
обратното проследяване на 
потребителските опаковки остава 
възможно.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 40

Предложение за директива
Член 14 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат договори 
за съхраняване на данни с независима
трета страна, в която ще бъде 
разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител. 
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който 
се предлага и получава 
възнаграждение от производителя на 
тютюневи изделия и се одобрява от
Комисията. Държавите членки следят за 
пълната прозрачност и осигуряването на 
постоянен достъп до съоръженията за 
съхранение на данни за компетентните 
органи на държавите членки, Комисията 
и независимата трета страна. В 
надлежно обосновани случаи държавите 
членки или Комисията могат да 
предоставят на производителите или 

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат договори 
за съхраняване на данни с независима 
трета страна, в която ще бъде 
разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител. 
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Независимата трета страна 
не е обвързана с търговски или други 
икономически интереси на 
тютюневата промишленост и други 
свързани отрасли. Доколко третата 
страна е подходяща, по-специално от 
гледна точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от Комисията, 
подпомагана от външен одитор, 
който получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия 
и се одобрява от Комисията. 
Държавите членки следят за пълната 
прозрачност и осигуряването на 
постоянен достъп до съоръженията за 
съхранение на данни за компетентните 
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вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

органи на държавите членки, Комисията 
и независимата трета страна. В 
надлежно обосновани случаи държавите 
членки или Комисията могат да 
предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури защитна стена между организацията за съхранение на данни и 
тютюневата промишленост и да се гарантира пълната независимост на въпросната 
организация, следва да бъдат приложени допълнителни предпазни мерки.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 14 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството. 

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, както и невидим, неподлежащ 
на фалшифициране защитен елемент с 
размер най-малко 1 cm², който е 
отпечатан или нанесен така, че да не 
може да бъде отстранен; той е 
незаличим и по никакъв начин не се 
скрива, нито прекъсва, включително 
чрез бандероли и етикети с цената или 
други елементи, изисквани съгласно 
законодателството. 

Or. en
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Обосновка

Невидимите елементи за защита биха направили по-трудно фалшифицирането на 
продукти. При все това, като се има предвид, че невидимите елементи могат да 
бъдат проверявани единствено от длъжностни лица, елементът за защита следва да 
има както видими, така и невидими части, подобно на системите, използвани при 
цигарите в Обединеното кралство, Турция, Бразилия и Малайзия.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в 
Съюза, да се регистрират пред 
компетентните органи в държавата 
членка, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно, и в държавата членка, където 
се намира действителният или 
потенциалният потребител.
Търговските обекти за продажба на 
дребно извън Съюза трябва да се 
регистрират пред компетентните 
органи в държавата членка, където се 
намира действителният или 
потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

1. Държавите членки забраняват на 
търговските обекти за продажба на 
дребно, установени на тяхната 
територия, да участват в 
трансгранични продажби от 
разстояние.

a) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия; 
б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 



PE508.085v03-00 36/51 PR\932973BG.doc

BG

разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество; 
в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

Or. en

Обосновка

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Безплатното промоционално разпространение на цигари в нощни клубове, по 
плажовете и т.н. е насочено към младите хора и е непростимо.
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Изменение 44

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 

заличава се
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продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

Or. en

Обосновка

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 16 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.
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Изменение 48

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Разрешаване преди пускане на пазара
за нови категории тютюневи изделия

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи следва да могат да предотвратяват търговията с нови 
категории тютюневи изделия, когато това е необходимо.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 17 - параграф -1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Държавите членки 
предварително разрешават пускането 
на пазара на всяка нова категория 
тютюневи изделия. За тази цел 
държавите членки въвеждат 
система за разрешаване и налагат 
съразмерна такса. 

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи следва да могат да предотвратяват търговията с нови 
категории тютюневи изделия, когато това е необходимо.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 1. Държавите членки изискват 



PR\932973BG.doc 41/51 PE508.085v03-00

BG

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

производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да подават 
заявление пред компетентните органи 
на държавите членки за всяка нова 
категория тютюневи изделия, която 
възнамеряват да пуснат на пазара на 
съответните държави членки. 
Заявлението се представя в електронен 
вид шест месеца и съдържа подробно 
описание на съответното изделие, както 
и от информация за съставките и 
емисиите в съответствие с член 5. Също 
така производителите и вносителите, 
които подават заявление за 
разрешаване на търговия с нова 
категория тютюневи изделия, 
предоставят на съответните 
компетентни органи: 

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи следва да могат да предотвратяват търговията с нови 
категории тютюневи изделия, когато това е необходимо.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

настоящия член. 

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи следва да могат да предотвратяват търговията с нови 
категории тютюневи изделия, когато това е необходимо.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки определят 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушения на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата директива, и 
предприемат всички необходими мерки 
за осигуряване на тяхното прилагане. 
Предвидените санкции са ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

3. Държавите членки определят 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушения на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата директива, и 
предприемат всички необходими мерки 
за осигуряване на тяхното прилагане. 
Предвидените санкции са ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Всички 
финансови санкции, приложими в 
случаите на международни 
нарушения, неутрализират 
търсената чрез нарушението 
икономическа полза.

Or. en

Обосновка

Финансовите санкции следва да бъдат най-малкото равностойни на реализираните 
печалби. Този принцип беше включен в законодателните предложения в други области, 
например рециклирането на кораби и преразглеждането на официалното 
законодателство за контрол в контекста на скандала с конското месо.
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Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за член 17.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE508.085v03-00 44/51 PR\932973BG.doc

BG

Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени. 

въвеждане. В срок до шест месеца от 
датата на получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели и дали не представляват 
средство за произволна дискриминация 
или прикрито ограничение на 
търговията между държавите членки. 
При липса на решение от страна на 
Комисията в този срок се счита, че 
националните разпоредби са одобрени. 

Or. en

Обосновка

С цел изясняване на това, че когато държавите членки решат да запазят или въведат 
по-строго национални правила, тези правила се прилагат и за внесените изделия.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С цел изясняване на това, че когато държавите членки решат да запазят или въведат 
по-строго национални правила, тези правила се прилагат и за внесените изделия.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 26 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тютюневи изделия; заличава се

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изминаха почти дванадесет години откакто ЕС прие действащата Директива за 
тютюневите изделия. Тази директива въведе набор от мерки за контрол на тютюна, 
включително:

 забрана на понятията „мек“ или „лек“, които могат да подведат пушачите да 
считат, че едно изделие е по-малко вредно от другите

 максимални равнища на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид 
(КНВО)

 изисквания за посочване на съставките
 минимален размер на предупрежденията относно здравето за всички тютюневи 

изделия с изключение на бездимните тютюневи изделия, на които трябва да 
бъде поставено общо предупреждение относно здравето

 общ набор от предупреждения под формата на изображения, които държавите 
членки могат да решат да използват на опаковките.

Действащата директива беше оспорвана по правен път от дружества, развиващи 
дейност в тютюневия сектор, но съдилищата потвърдиха нейната валидност.

Тютюнопушене и здраве: предизвикателство да се откажат младите пушачи

Вече дванадесет години тютюнопушенето продължава да бъде водеща причина за 
предотвратими смъртни случаи в ЕС и убива 700 000 души годишно.   Мерките, 
предприети през годините за намаляване на тютюнопушенето, оказаха въздействие: 
през изминалото десетилетие броят на пушачите в ЕС намаля от почти 40% в ЕС 15 
през 2002 г. на 28% в ЕС 27 през 2012 г.

Процентът сред младите хора (15-25 годишни) обаче е 29%, което е повече отколкото 
при населението като цяло.  Знаем, че децата, а не възрастните, започват да пушат: 70% 
от пушачите започват преди да са навършили 18 години, а много още по-млади. 
Скорошно проучване на СЗО на тенденциите в тютюнопушенето сред 15-годишните 
показва още по-притеснителна тенденция: докато през периода 2001-2005 г. 
тенденциите в тютюнопушенето бяха намаляващи в по-голяма част от страните, през 
последния период на проучване - 2005-2010 г. разпространението на тютюнопушенето 
сред момчетата се е увеличило в 14 държави и в 9 държави при момичетата. 
Европейската комисия съответно има право да насочи голяма част от вниманието си в 
новата проектодиректива за тютюневите изделия към мерки, които отказват младите 
хора от тютюнопушене, като по-сериозни предупреждения относно здравето и забрани 
на опаковки и овкусители, които могат да бъдат особено привлекателни за младите 
хора.

Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна - нова международна среда

Ключово международно събитие след приемането на последната Директива за 
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тютюневите изделия беше, че ЕС като цяло и всичките му държави членки поотделно 
приеха Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на 
тютюна (РККТ). Тази правнообвързваща конвенция, която влезе в сила през 2005 г., е 
подписана от 176 държави и задължава страните по нея да намалят търсенето и 
предлагането на тютюневи изделия и да защитават от въздействието на 
промишлеността политиките за контрол на тютюна. Тя предлага набор от мерки, 
включително насоки относно минималния размер на предупрежденията относно 
здравето, задължителните предупреждения под формата на изображения и 
ограниченията за опаковките, които засилват привлекателността на тютюневите 
изделия. Различните държави членки са отговорили със собствени предложения за 
изпълнението на РККТ: 14 държави членки са въвели минимален размер на опаковката 
– 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), в десет държави членки 
се използват предупреждения под формата на изображения (BE, RO,UK, LV, FR, MT, 
ES, DK, IE, HU), в 4 държави членки са задължителни посланията за отказване от 
тютюнопушенето (BE, FR, NL, SI), а в други девет те имат незадължителен характер 
(AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK).   Тези възникващи разлики в нормативната 
уредба и необходимостта от прилагане на РККТ, накараха Парламента и Съвета да 
призоват неколкократно Комисията да преразгледа действащата Директива за 
тютюневите изделия. 

РККТ накара други трети държави да затегнат нормативната си уредба в областта на 
тютюна.  Добре известен е случаят с Австралия, която въведе изцяло стандартизирана 
(„опростена“) опаковка през ноември 2011 г. и през август 2012 г. спечели съдебното 
дело срещу дружествата, развиващи дейност в сектора на тютюна.   Нова Зеландия 
обяви, че ще последва този пример, а правителството на Обединеното кралство е в 
процес на разглеждане на мярката.   Но редица други държави са изпреварили ЕС, от 
гледна точка на законодателство в областта на контрола на тютюна. Шестдесет и три 
държави изискват предупреждения под формата на изображения. Бразил въведе 
забрана за всички овкусители и добавки, както и Канада с изключение на ментола. 
САЩ забрани всички характерни вкусово-ароматни качества с изключение на ментола. 
Процентът на пушачите в Бразилия е малко под 15%, което е наполовина средното за 
ЕС. Процентите в Канада (17%) и САЩ (18,9%) също са много под тези в ЕС.

Основни промени, предложени в проектодирективата

Съставки:  Ключ за концепцията, която е в основата на преразглеждането на 
Директивата за тютюневите изделия, е идеята, че тютюневите изделия следва да 
изглеждат и да имат вкус на тютюн.  Предложението следователно забранява всичко, 
което се нарича „характерни вкусово-ароматни качества“ в цигарите, тютюна за ръчно 
свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия. Примери за овкусители включват 
шоколад, аромат на плодове и ментол. Също така се въвежда забрана за други добавки 
като витамини, които могат да създадат впечатлението, че дадено изделие е полезно за 
здравето или представлява намалена опасност за здравето.  Предложението не 
забранява добавки, считани за същностни за производството на тютюн, и изключва 
пурите, пуретите, тютюна за лула и тютюна за водна лула от забраната за овкусителите, 
доколкото тези изделия продължават да се използват преди всичко от по-възрастни 
пушачи. Докладчикът подкрепя всички тези мерки, но изразява загриженост във връзка 
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с последните тенденции в използването на водни лули от страна на младите хора и иска 
Комисията внимателно да следи този въпрос.

Етикетиране и опаковане: Проектозаконодателството въвежда изискване за 
комбинирани предупреждения, включващи изображение и текст, заемащи 75 % от 
повърхността, от двете страни на опаковките с цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари.     Комисията не предлага напълно стандартизирано опаковане, както в 
Австралия, а оставя избор на държавите членки да въведат пълно стандартизиране в 
националното законодателство за тези части от опаковките, които не се уреждат от 
директивата.    Предложението също така забранява редица елементи, които биха могли 
да подведат хората във връзка с продуктите: тънки цигари, описания като  „натурални“, 
„биологични“, както и подвеждащите цветове. Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари.  Тези мерки ще наложат забрана върху опаковките 
цигари тип червило/парфюм. За торбичките с тютюн за ръчно свиване на цигари се 
предлага минимален размер 40 г. Докладчикът подкрепя всички тези мерки, но 
предлага допълнителни мерки относно цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари 
посредством форма на стандартизация, която премахва явното присъствие на 
търговската марка от опаковките. Тази мярка не е толкова крайна като австралийското 
законодателство, което е стандартизирало опаковките за всички тютюневи изделия, тъй 
като се обхващат единствено цигарите и тютюнът за ръчно свиване на цигари –
продуктите, най-често използвани за привличане на нови млади пушачи.

Тази глава също така включва редица засилени разпоредби относно проследимостта и 
сигурността с цел борба с незаконната търговия с цигари. Мерките включват уникален 
идентификатор върху всяка опаковка и система за следене и обратно проследяване на 
всички продажби на цигари. Докладчикът подкрепя всички тези мерки и е добавил 
изменения с цел да се засили защитата срещу фалшификация и да се гарантира, че 
елементите за обратно проследяване върху самостоятелните опаковки фигурират също 
и върху груповите опаковки.

Тютюневи изделия за орална употреба
В новото законодателство се запазват ограниченията върху продажбата на тютюневи 
изделия за орална употреба (снус). Докладчикът подкрепя тази позиция.

Трансгранични продажби на тютюнени изделия от разстояние
Продажбите на тютюневи изделия по интернет са ново явление и поради тази причина 
не са обхванати от съществуващата ДТИ. Изглежда, че няма много стимули за 
установяването на законни продажби на цигари по интернет, тъй като данъците трябва 
да се плащат от продавачите в държавата на продажбата. Купувачите не могат да 
извлекат полза от разликите в данъчното облагане. Това кара Комисията да направи 
извод в нейната оценка на въздействието, че „обичайно тютюневите изделия, 
продавани по интернет, не се съобразяват с разпоредбите на ДТИ (например 
предупрежденията относно здравето и съставките)“. Освен това са налице проблеми 
със системите за проверка на възрастта и незаконните реклами по интернет. РККТ 
призовава за забрана на продажбите на тютюневи изделия по интернет и девет държави 
членки вече прилагат такава забрана. Комисията предлага нова нормативна рамка, но 
докладчикът счита, че забрана на тази стопанска дейност ще бъде най-добрият и най-
ясният политически вариант.  Докладчикът също е обезпокоен във връзка с 
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дружествата, раздаващи цигари като безплатни мостри по интернет и други канали, и 
предлага забрана на тези дейности.

Нови категории тютюневи изделия
Комисията предлага система за уведомление за всяка нова категория тютюневи 
изделия, за да гарантира, че всички нови продукти изцяло спазват директивата, но 
предоставя на държавите членки възможността да въведат система за разрешаване.   
Докладчикът счита, че разрешаването следва да бъде правило за всички нови тютюневи 
изделия и внася съответните изменения.

Електронни цигари
Съществуващата ДТИ не обхваща изделията, съдържащи никотин, но сега се предлага 
те да бъдат включени в обхвата на новата директива. Основното събитие от 2001 г. 
насам е въвеждането на пазара на електронните цигари, които се радват на нарастващ 
пазар. На равнище ЕС не съществува общ подход относно регулирането на 
електронните цигари. Понастоящем само две държави членки имат конкретни закони,
но в повече от половината държави членки никотинът се счита за лекарствен продукт 
по начин на действие, така че в технически аспект електронните цигари не могат да 
бъдат продавани, без да бъдат одобрени като продукти за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия с подобно на лекарствен продукт действие. В други 
държави членки няма специфични нормативни уредби, което означава, че електронните 
цигари са в обхвата на Директивата относно общата безопасност на продуктите. През 
изминалата година са били подадени девет предупреждения в рамките на RAPEX 
относно проблеми с електронните цигари. За електронните цигари, за които няма 
издадено разрешение за употребата им като лекарствен продукт, не може да се правят 
твърдения, че помагат за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.  В 
момента САЩ изготвя собствено законодателство за регулиране на електронните 
цигари в рамките на законодателството за контрол върху тютюневите изделия.

Комисията предлага двупистов подход към регулирането на електронните цигари и 
други изделия, съдържащи никотин. Продуктите със съдържание на никотин над 
определено равнище, включително повечето видове електронни изделия, които се 
предлагат сега на пазара, ще трябва да получат разрешение за лекарствени продукти. 
Изделията, съдържащи никотин под прага, ще бъдат разрешени за пускане на пазара 
без предупреждение относно здравето.

Мненията на специалистите в областта на контрола върху тютюневите изделия са 
различни по отношение на електронните цигари. Налице е общ консенсус относно
необходимостта от по-добро регулиране, но възникват въпроси относно това дали 
електронните цигари са полезен заместващ продукт за пушачите, който помага за 
намаляване на вредите, или са просто начин да се позволи на пушачите да останат 
пушачи, като приемат никотин в зони без тютюнев дим, и/или са свързващ продукт за 
привличане на нови потребители към никотиновата зависимост и потенциално към 
тютюневите изделия. Съществуват също и опасения, че електронните цигари биха 
могли повторно да нормализират пушаческия навик. Докладчикът е поискал проучване 
от службите на Парламента с цел анализ на фактите относно електронните цигари и ще 
направи предложения в тази област, веднага щом проучването бъде на разположение и 
след консултации с колеги и специалисти.
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Растителни изделия за пушене
Тези продукти не са обхванати от настоящата ДТИ и се подчиняват на различни 
регулаторни режими в различни държави. Растителните цигарени изделия често се 
възприемат като безвредни или по-малко вредни от тютюневите изделия. Фактите 
сочат обаче, че тяхната употреба не е безопасна и затова Комисията предлага система 
за етикетиране на тези продукти, която докладчикът подкрепя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-

battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN
.pdf

3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  

4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN
.pdf  

5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone


