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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) беше приета през 2001 г. и имаше за 
цел регулирането на цигарите и другите тютюневи изделия, както и допринасянето за 
намаляване броя на пушачите в Европейския съюз. Основните регулирани области са 
предупрежденията относно здравето, мерките относно съставките и описанията на 
тютюневите изделия, максималното съдържание на катран, никотин и въглероден 
оксид в емисиите от цигарите. Обаче наблюдаваното развитие в науката и на пазара 
през изминалите десет години след приемането на настоящата директива налага 
нейното актуализиране. Още повече, предвид различните равнища на прилагане на 
настоящата директива в държавите членки, от съществено значение е настоящата 
директива да бъде актуализирана, за да се гарантира плавното функциониране на 
вътрешния пазар.

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия и подкрепя 
цялостните му цели, т.е. сближаването на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки в области като етикетиране и 
опаковани, съставки и т.н., за да се улесни функционирането на вътрешния пазар на 
тютюневите и свързаните с тях изделия, като за основа бъде взето високо равнище на 
защита на здравето.

Във връзка с това докладчикът подкрепя хармонизирането на опаковането на 
вътрешния пазар, тъй като понастоящем държавите членки не могат ефективно да 
адаптират своите законодателства към новите развития. Следователно следва да бъдат 
предвидени по-големи предупреждения за здравето в сравнение с тези от настоящата 
директива.

Докладчикът изразява категорична подкрепа за една от целите на предложението на 
Комисията, което се състои в гарантиране на защитата на здравето, като същевременно 
предлага известен брой изменения с оглед подобряване функционирането на 
вътрешния пазар. Докладчикът въвежда понятието „съществена добавка” и разяснява 
разпоредбата относно възможността тези добавки да бъдат използвани, в случай че са 
необходими за процеса на производство. Без това пояснение на европейските 
производители може да бъде попречено да произвеждат тютюневи изделия като такива, 
предвид факта, че Комисията предвиди цялостна забрана за добавки с характерни 
вкусово-ароматни качества, дори ако тези добавки са необходими за процеса на 
производство. Освен това, докладчикът счита, че не следва да съществува 
освобождаване от регулирането на съставките на някои тютюневи изделия. За да се 
гарантира еднакво третиране на всички тютюневи изделия и за да се избегне 
раздробяването на пазара, някои тютюневи изделия не следва да се ползват с 
преференции пред други.

Не съществува убедително доказателство за това, че диаметърът на цигарата сам по 
себе си, независимо от конкретната реклама за цигари с определен диаметър, е 
решаващ фактор за започване на тютюнопушене в ранна възраст. Ето защо 
докладчикът предлага минималният размер на цигарите да не бъда регулиран. 
Докладчикът е на мнение, че потребителите следва да имат възможността да извършват 
информиран избор. Поради тази причина, независимо от размера на цигарите, 



PE508.048v03-00 4/72 AD\940929BG.doc

BG

продуктът следва да бъде пакетиран по хармонизиран начин, с предупрежденията под 
формата на текст и изображения, изцяло информиращи относно отрицателните 
последици за здравето от използването на тютюневи изделия. Докладчикът счита, че 
мярката за въвеждане на ограничения по отношение на диаметъра на цигарите не е 
пропорционална, както и че целта за избягване възникването на заблуждаващи 
представи ще бъде постигната по-добре посредством подходяща информация, 
включваща предупреждения под формата на текст и изображения върху опаковките.

Тъй като 70% от пушачите започват преди 18-годишна възраст, основният акцент на 
предложението е да бъде ограничен достъпът на децата и младежите до тютюневи 
изделия. Докладчикът е на мнение, че трансграничните продажби на тютюневи изделия 
от разстояние не бива да са разрешени, тъй като няма възможност за ефективно 
удостоверяване възрастта на евентуалния купувач. Така съществува постоянна 
опасност тютюневото изделие да бъде закупено от малолетно лице.

Съдържащите никотин продукти, като например електронните цигари, съдържат 
токсични химикали и специфични за тютюна съставки, за които се подозира, че са 
опасни за потребителите. Освен това изследванията в тази област сочат, че пълнителите 
на електронните цигари, етикетирани като несъдържащи никотин, в много случаи 
съдържат ниски количества никотин. Поради тази причина всички съдържащи никотин 
продукти следва да подлежат на контрол. В противен случай продукти с равнища на 
никотин малко под предложените граници биха могли да достигнат до пазара без 
каквото и да било разрешение. Както беше посочено по-горе, значение има не само 
концентрацията на никотин, но също и сместа от всички вещества сама по себе си. 
Потребителите посочват също така, че използват електронните цигари основно за да се 
откажат от тютюнопушенето, което сочи, че на електронните цигари се гледа като на 
медицински продукт. Ето защо докладчикът предлага всички съдържащи никотин 
продукти да получават разрешение в съответствие с Директивата за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (2001/83/ЕО).

Тъй като е възможно предложената директива да има по-силно отражение върху някои 
пазари, в сравнение с други, докладчикът счита, че е необходимо въвеждането на по-
дълъг преходен период за тютюневите изделия, изделията, съдържащи никотин, и 
растителните изделия за пушене.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Целите, свързани с предотвратяването и намаляването на употребата на тютюн, не 
могат да бъдат постигнати без провеждане на образователни кампании, 
предоставяне на информация и съдействие за гражданите.  Разпоредбите на 
настоящата директива представляват допълващ инструмент.
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

От голямо значение е задълженията за докладване да бъдат засилени, но те не 
трябва само да предоставят на държавите членки и на Комисията изчерпателна 
информация, и също така не следва да създават излишна тежест за предприятията, 
и по-специално за МСП.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Общите електронни формати, валидни за всички държави членки, ще улеснят 
задълженията за докладване. Това следва да бъде предимство за МСП.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС. Някои държави 
членки са приели законодателни актове 
или са сключили обвързващи 
споразумения с промишлеността, с 
които се разрешават или забраняват 
определени съставки. В резултат на това 
определени съставки в някои държави 
членки са регламентирани, а в други не 
са. Държавите членки също така 
предприемат различни подходи по 
отношение на добавките, интегрирани 
във филтъра на цигарите, както и по 
отношение на добавките, оцветяващи 
тютюневия дим. Без хармонизиране 
пречките пред вътрешния пазар се 
очаква да се увеличат през идните 
години, като се има предвид 
прилагането на РККТ и насоките за 
нейното прилагане и предвид 
придобития опит в други юрисдикции 
извън Съюза. В насоките относно 
членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-
специално за премахване на съставките, 
които подобряват вкусовите качества, 
създават впечатлението, че тютюневите 
изделия са полезни за здравето, и се 
свързват с идеята за енергия и 
жизненост, или тези, които имат 
оцветяващи свойства. Съставките, 
които увеличават опасността от 
пристрастяване и токсичността, 
следва също да бъдат премахнати.
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн и ментол, което би 
могло да улесни започването на 
употреба на тютюневи изделия или да 
окаже влияние върху моделите на 
тяхната употреба. От Комисията се 
изисква да извърши научно изследване 
за реалното влияние на тези 
продукти върху привличането към 
тютюнопушенето.

Обосновка

Ментолът се използва в традиционните тютюневи изделия от двадесетте години на 
миналия век. Няма достатъчно доказателства, че ментолът оказва отрицателно 
въздействие върху поведението на младите по отношение на пушенето.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, които са от съществено 
значение за производството на 
тютюневи изделия, е разрешено.
Комисията следва да гарантира еднакви
условия за прилагането на разпоредбата 
относно характерните вкусово-ароматни 
качества. Следва да бъде направено 
изключение по отношение на 
ментоловите цигари, тъй като те се 
считат за тютюневи изделия с 
традиционни вкусово-ароматни 
качества и не следва да бъдат 
поставяни в една група с другите 
тютюневи изделия с вкусово-
ароматни добавки. Държавите членки 
и Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Изменение 9

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 

заличава се
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на цигари и бездимните тютюневи 
изделия, които основно се 
употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания
по отношение на съставките, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата по 
отношение на обема на продажбите 
или моделите на употреба от страна 
на младите хора.

Обосновка

От гледна точка на вътрешния пазар някои тютюневи изделия не следва да се 
ползват с преференции пред други.

Изменение 10

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 

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането е необходимо да бъдат 
адаптирани, така че да не подвеждат 
потребителите. Посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари може да бъде 
разбрано погрешно от 
потребителите, тъй като то често ги
кара 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 
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минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

В съответствие с изменението на член 12 от предложената директива.

Изменение 12

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.
Последователното прилагане на 
митническото законодателство ще 
подкрепи митническите органи в 
тяхната борба срещу контрабандата, 
по-специално посредством 
изграждане на технически 
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капацитет.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се гарантира независимост и 
прозрачност, производителите на 
тютюневи изделия следва да сключат 
договори за съхранение на данни с 
независими трети страни под контрола 
на външен одитор. Данните, свързани 
със системата за следене и обратно 
проследяване, следва да бъдат 
съхранявани отделно от другите 
свързани с дружествата данни, и следва 
да бъдат под контрола на компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията, които да имат достъп до тях 
по всяко време.

(28) За да се гарантира ефикасност,
независимост и прозрачност, 
производителите на тютюневи изделия 
следва да сключат договори за 
съхранение на данни с независими трети 
страни под контрола на външен одитор. 
Данните, свързани със системата за 
следене и обратно проследяване, следва 
да бъдат съхранявани отделно от 
другите свързани с дружествата данни, 
и следва да бъдат под контрола на 
компетентните органи на държавите 
членки и Комисията, които да имат 
достъп до тях по всяко време.

Изменение 14

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 

(30) Трансграничните продажби от 
разстояние, както и практиките за 
безплатно разпространение или 
размяна на тютюневи изделия с 
рекламна цел на обществени места
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. Поради това същите
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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.

следва да бъдат забранени.

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 15

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 
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 

(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 
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 
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им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след датата на транспониране 
на настоящата директива, за да се 
прецени дали са необходими изменения 
на настоящата директива.

им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след датата на транспониране 
на настоящата директива, за да се 
прецени дали са необходими изменения 
на настоящата директива. Децата и 
младите хора трябва да бъдат 
образовани, тъй като това е най-
простият и ефективен начин да 
бъдат отклонени от 
тютюнопушенето.  Следва също 
така да се обмисли създаването на 
фонд, финансиран от 
производителите на тютюневи 
изделия, който да се използва за 
финансиране на компании срещу 
тютюнопушенето. Държавите 
членки следва да хармонизират 
законната възраст за закупуване на 
тютюневи изделия на 18 години.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие.
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие.
Прилагането на една и съща правна 
уредба позволява правното положение 
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съдържащи никотин, чието 
съдържание на никотин е равно или 
надвишава съдържанието му в 
изделие, съдържащо никотин, което 
преди това е било разрешено съгласно 
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

да бъде по-ясно, изглажда различията 
между националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъдат въведени 
разпоредби относно етикетирането 
на изделия, съдържащи никотин под 
определения в настоящата директива 
праг, за да бъде привлечено 
вниманието на потребителите към 
потенциалните рискове за здравето.

заличава се

Обосновка

В съответствие с изменението на съответния член 18 от предложената директива.
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Изменение 18

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 и 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.

Обосновка

В съответствие с изменението на съответния член от предложената директива.

Изменение 19

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 

(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 
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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 
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.

и адаптирането на методите за 
измерване на съдържание, на 
определянето на единни правила за 
процедурите за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, 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, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и тютюн за водна 
лула, адаптиране на веществата и 
граничните стойности на 
бездимните тютюневи изделия и 
определяне на правила относно 
различните аспекти на новите 
тютюневи изделия, които са 
значително по-безвредни от 
традиционните тютюневи изделия.
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.

Обосновка

В съответствие с изменението на съответния член 3 от предложената директива.
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Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад
5 години след датата на транспониране 
на настоящата директива, за да се 
прецени дали са необходими изменения 
на настоящата директива.

(39) Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад
3 години след датата на транспониране 
на настоящата директива, за да се 
прецени дали са необходими изменения 
на настоящата директива, особено по 
отношение на пакетирането.

Изменение 21

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 
настоящата директива. 
Предварително уведомление се 
изисква за технически разпоредби 
съгласно Директива 98/34/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 

(41) Държавите членки следва да могат 
да приемат по-строги правила по 
отношение на тютюневите изделия, 
ако считат това за необходимо с цел 
защита на общественото здраве, 
доколкото тези правила попадат извън
приложното поле на разпоредбите на
настоящата директива. Ако 
тютюневите или свързаните изделия 
отговарят на изискванията на 
настоящата директива, държавите 
членки не забраняват, нито 
ограничават вноса, продажбата или 
консумацията на тези изделия.
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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.

Обосновка

Вътрешният пазар няма да спечели, ако държавите членки имат възможност да 
предприемат допълнителни стъпки по отношение на аспектите, попадащи в 
приложното поле на настоящата директива. Това ще доведе до различия в 
националните разпоредби, което не е в интерес на вътрешния пазар.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Предложението засяга няколко от 
основните права, установени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанската инициатива (член 16) и
правото на собственост (член 17).
Задълженията, налагани на 
производителите, вносителите и 
дистрибуторите на тютюневи изделия, 
са необходими за подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на здравето и 
потребителите съгласно членове 35 и 38 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
зачита правото на ЕС и съответните 
международни задължения.

(45) Предложението засяга няколко от 
основните права, установени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанската инициатива (член 16),
правото на собственост (член 17) и 
правото на чист въздух по смисъла на 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права (член 7, буква б) и член 12).
Задълженията, налагани на
производителите, вносителите и 
дистрибуторите на тютюневи изделия, 
са необходими за подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на здравето и 
потребителите съгласно членове 35 и 38 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 



PE508.048v03-00 22/72 AD\940929BG.doc

BG

зачита правото на ЕС и съответните 
международни задължения.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1 – параграф 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;

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 от предложената директива.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „система за проверка на 
възрастта“ означава компютърна 
система, която потвърждава 
еднозначно възрастта на 
потребителя по електронен път в 
съответствие с националните 
изисквания;

заличава се

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 от предложената директива.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4



AD\940929BG.doc 23/72 PE508.048v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие. Традиционните 
за тютюневите изделия вкусово-
ароматни качества, като например 
ментола, не се считат за характерни 
вкусово-ароматни качества.

Обосновка

Ментолът се използва в традиционните тютюневи изделия от двадесетте години на 
миналия век. Няма достатъчно доказателства, че ментолът оказва отрицателно 
въздействие върху поведението на младите по отношение на пушенето.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „пурета“ означава вид малка пура с 
диаметър, който не надхвърля 8 mm;

заличава се

Обосновка

Пуретата е вид пура, подобно на много други. Не се налага отделно определение.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 
емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие, включително равно на нула,
измерено в грамове;

(19) „максимално равнище“ или
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 
емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие, измерено в грамове;

Изменение 28

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „нова категория тютюнево изделие“ 
означава тютюнево изделие, което е 
различно от цигара, тютюн за ръчно 
свиване на цигари, тютюн за лула, 
тютюн за водна лула, пура, пурета, 
тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане 
или тютюневи изделия за орална 
употреба, и е пуснато на пазара след 
влизането в сила на настоящата 
директива;

Не се отнася до българския текст.

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „пускане на пазара“ означава
предоставянето на изделия на 
потребителите в Съюза срещу 
заплащане или безплатно, включително 
чрез продажба от разстояние; в случай 
на трансгранични продажби от 

(25) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка на продукти за 
разпространение, потребление или 
употреба в Съюза срещу заплащане или 
безплатно, включително чрез продажба 
от разстояние;
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разстояние изделието се счита за 
пуснато на пазара в държавата 
членка, в която се намира 
потребителят;

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 от предложената директива.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) „тютюн за лула“ означава тютюн,
чиято консумация се извършва чрез 
процес на горене, и който е
предназначен изключително за 
употреба в лула;

(26) „тютюн за лула“ означава нарязан 
или раздробен по друг начин насипен 
или пресован тютюн, който може де 
бъде използван без допълнителна 
промишлена обработка и който е
обект на по-прецизно определение в 
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 
21 юни 2011 г.;

Изменение 31

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ означава тютюн, който
потребителите или търговските 
обекти за продажба на дребно могат 
да използват за направата на цигари;

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ или „тютюн за ръчно 
пълнене“ означава нарязан или 
раздробен по друг начин насипен или 
пресован тютюн, който можа де бъде 
използван без допълнителна 
промишлена обработка и който е 
обект на по-прецизно определение в 
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 
21 юни 2011 г.;
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Изменение 32

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 20 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

Обосновка

Годишната консумация на пури и тютюн за лула в повечето държави членки е много 
ниска. В тези държави членки 10-процентно отклонение в обемите на продажбите би 
могло да се случи твърде лесно.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 35 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) „традиционно за тютюневите 
изделия вкусово-ароматно качество“ 
означава тютюнева вкусово-
ароматна характеристика, която се е 
използвала без прекъсване в дадена 
държава членка или в част от нея 
поне от 1980 година насам и е 
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определена като такава в 
националното законодателство на 
държавата членка;

Обосновка

С цел изясняване на член 6 от предложената директива е необходимо да се осигури 
определение за „традиционно за тютюневите изделия вкусово-ароматно качество”.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 36 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) „изделие с намален риск“ 
означава изделие със съдържание на 
тютюн, което при продажба 
значително намалява риска от 
свързаните с консумацията на 
обикновените тютюневи продукти 
заболявания; изделие, използвано за 
лечение на пристрастяването към 
тютюнопушене, включително 
преустановяване, не е изделие с 
намален риск, ако е получило 
одобрение за лекарствен продукт. 

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3
Максимално съдържание на катран, 
никотин, въглероден оксид и други 
вещества в емисиите

Максимално съдържание на катран, 
никотин, въглероден оксид и други 
вещества в емисиите

1. Съдържанието в емисиите от цигари, 
пуснати на пазара или произведени в 
държавите членки, не надвишава:

1. Съдържанието в емисиите от цигари, 
пуснати на пазара или произведени в 
държавите членки, не надвишава:
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a) за катран — 10 mg в цигара; a) за катран — 10 mg в цигара;
б) за никотин — 1 mg в цигара; б) за никотин — 1 mg в цигара;

в) за въглероден оксид — 10 mg в 
цигара.

в) за въглероден оксид — 10 mg в 
цигара.

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

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4



AD\940929BG.doc 29/72 PE508.048v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
Методи на измерване Методи на измерване

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.

2. Измерванията, посочени в параграф 1, 
се извършват или проверяват от 
изпитвателни лаборатории, които са 
одобрени и контролирани от 
компетентните органи на държавите 
членки.

2. Измерванията, посочени в параграф 1, 
се извършват или проверяват от 
изпитвателни лаборатории, които са 
одобрени и контролирани от 
компетентните органи на държавите 
членки.

Държавите членки изпращат на 
Комисията списък на одобрените 
лаборатории, като посочват прилаганите 
критерии за одобряване и методи за 
контрол, като актуализират този списък 
при всяка промяна. Комисията прави 
обществено достояние изпратения от 
държавите членки списък на одобрените 
лаборатории.

Държавите членки изпращат на 
Комисията списък на одобрените 
лаборатории, като посочват прилаганите 
критерии за одобряване и методи за 
контрол, като актуализират този списък 
при всяка промяна. Комисията прави 
обществено достояние изпратения от 
държавите членки списък на одобрените 
лаборатории.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира методите за 
измерване на максималното съдържание 
на катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите с оглед на научното и 
техническото развитие и международно 
приетите стандарти.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира методите за 
измерване на максималното съдържание 
на катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите с оглед на научното и 
техническото развитие и като използва
международно приетите стандарти, 
създадени с конкретна цел и одобрени 
от Международната организация по 
стандартизация.

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от тютюневите 

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от тютюневите 
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изделия, различни от цигарите. Въз 
основа на тези методи и предвид 
научното и техническото развитие и 
международно приетите стандарти, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и адаптира 
методите за измерване.

изделия, различни от цигарите. Подобно 
измерване се основава на конкретни 
доказателства. Въз основа на тези
измервания и предвид научното и 
техническото развитие и използването 
на международно приетите стандарти,
създадени с конкретна цел и одобрени 
от Международната организация по 
стандартизация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
приема и адаптира методите за 
измерване.

4a. Точността на показателите за 
останалите емисии от тютюневите 
изделия, предназначени да бъдат 
запалвани, се проверява в 
съответствие със стандарт ISO 8243.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи на 
съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е променен 
по начин, който оказва отражение върху 
предоставяната съгласно настоящия 
член информация. Информацията, 
изисквана съгласно настоящия член, се 
предоставя преди пускането на пазара 
на ново или изменено тютюнево 

Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия, на изделия, 
съдържащи никотин, и растителни 
изделия за пушене да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите, ако тези 
данни са налични. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи на 
съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е променен 
по начин, който оказва отражение върху 
предоставяната съгласно настоящия 
член информация. Информацията, 
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изделие. изисквана съгласно настоящия член, се 
предоставя преди пускането на пазара 
на ново или изменено тютюнево 
изделие.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, са изключени от данните 
относно емисиите и стойностите, 
докато не бъдат разработени 
измервателни методи на общностно 
равнище.

Обосновка

В съответствие със съображение 31 от Директива 2001/37/ЕО стандартите и 
измервателните методи за тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, трябва да бъдат разработени на общностно равнище. 
Комисията беше приканена да представи подходящи предложения. Досега такива 
методи не са разработени.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6

Регламентиране на съставките Регламентиране на съставките
1. Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 151 от Акта за присъединяване 
на Австрия, Финландия и Швеция,
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества.
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По отношение на някои традиционни 
за тютюневите изделия вкусово-
ароматни качества, които не могат 
да бъдат поставяни в една група с 
други тютюневи вкусово-ароматни 
качества, е възможно да се прилага 
изключение. Ментолът се счита за 
традиционно тютюнево вкусово-
ароматно качество.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки не ограничават или
забраняват употребата на добавки, 
които са от основно значение за 
производството на тютюневи изделия,
дори ако тези съществени добавки 
водят до създаването на изделие с 
характерни вкусово-ароматни качества.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

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 
и по собствена инициатива. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

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 
и по собствена инициатива. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

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.

2a. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с разпоредбите на член 
22, за да определи хармонизирани 
правила относно процедурите за 
определяне на това дали дадено 
тютюнево изделие попада в обхвата на 
параграф 1.

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, покаже, 
че дадена добавка или комбинация от 
добавки обикновено придава 
характерни вкусово-ароматни качества, 
когато надвиши определено равнище на 
наличие или концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, покаже, 
че дадена добавка или комбинация от 
добавки обикновено придава 
характерни вкусово-ароматни качества, 
когато надвиши определено равнище на 
наличие или концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
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определя максималните равнища за тези 
добавки или комбинация от добавки, 
които придават характерните вкусово-
ароматни качества.

определя максималните равнища за тези 
добавки или комбинация от добавки, 
които придават характерните вкусово-
ароматни качества.

4. Държавите членки забраняват 
употребата на следните добавки в 
тютюневите изделия:

4. Държавите членки забраняват 
употребата на следните добавки в 
тютюневите изделия:

a) витамини и други добавки, създаващи 
впечатлението, че тютюневото изделие 
е полезно за здравето или представлява 
намалена опасност за здравето, или

a) витамини и други добавки, създаващи 
впечатлението, че тютюневото изделие 
е полезно за здравето или представлява 
намалена опасност за здравето, или

б) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и 
жизненост, или

б) б) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, за които е 
научно доказано, че повишават 
равнището на енергията и 
жизнеността, или

в) добавки с оцветяващи свойства за 
емисиите.

в) добавки с оцветяващи свойства за 
емисиите.

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.

Това не засяга техническите мерки, 
които имат за цел намаляване на 
някои вредни съставки на тютюневия 
дим или увеличаване на 
биоразградимостта на тютюневите 
изделия.

6. Държавите членки следят за това 
разпоредбите или условията, установени 
в Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се 
прилагат за тютюневите изделия, ако е 
целесъобразно.

6. Държавите членки следят за това 
разпоредбите или условията, установени 
в Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се 
прилагат за тютюневите изделия, ако е 
целесъобразно.

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 

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 
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пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

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. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства.

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 
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.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи 
изделия, се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и тютюн за водна лула, се 
освобождават от забраните, установени 
в параграфи 1 и 5. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
отменя това освобождаване, ако е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 Член 7
Общи разпоредби Общи разпоредби 

1. На всяка потребителска опаковка на 
тютюневите изделия и на всяка външна 
опаковка се поставят предупреждения 
относно здравето на официалния език
(официалните езици) на държавата 
членка, където изделието се пуска на 
пазара.

1. На всяка потребителска опаковка на 
тютюневите изделия и на всяка външна 
опаковка се поставят предупреждения 
относно здравето на официалния език
(официалните езици) на държавата 
членка, където изделието се пуска на 
пазара, без да се засягат разпоредбите 
на член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

2. Предупрежденията относно здравето 
заемат цялата повърхност, която е 
предназначена за тях, не са предмет на 
коментари, не се преформулират, нито 
се прави препращане към тях под 
каквато и да е форма.

2. Предупрежденията относно здравето 
заемат цялата повърхност, която е 
предназначена за тях, не са предмет на 
коментари, не се преформулират, нито 
се прави препращане към тях под 
каквато и да е форма.

3. За да се осигури тяхната 
графичната цялост и видимост, 
предупрежденията относно здравето 
са отпечатани по начин, който не 
позволява те да бъдат отстранени; че да 
не могат да бъдат отстранени; те са 
незаличими и по никакъв начин не се 
скриват, нито прекъсват, включително 
чрез бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
чрез какъвто и да е вид обвивка, 
торбичка, обложка, кутия или друго 
средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

3. Предупрежденията относно 
здравето са отпечатани и видими по 
начин, , който не позволява те да бъдат 
отстранени; че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 
бандероли, които се поставят на 
мястото за отваряне на опаковката 
на тютюневите изделия, етикети с 
цената, маркировки за следене и 
обратно проследяване, защитни 
елементи или чрез какъвто и да е вид 
обвивка, торбичка, обложка, кутия или 
друго средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

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, 
включително да не се скриват или 
прекъсват частично или изцяло от 
обвивки, торбички, обложки, кутии или 
други средства, когато тютюневите 
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изделия се пускат на пазара. изделия се пускат на пазара.
5. По никакъв начин предупрежденията 
относно здравето не скриват или 
прекъсват бандеролите, етикетите с 
цената, маркировките за следене и 
обратно проследяване, нито защитните 
елементи върху потребителските 
опаковки.

5. По никакъв начин предупрежденията 
относно здравето не скриват или 
прекъсват бандеролите, които се 
поставят на мястото за отваряне на 
опаковката на тютюневите изделия,
етикетите с цената, маркировките за 
следене и обратно проследяване, нито 
защитните елементи върху 
потребителските опаковки.

6. Държавите членки не увеличават 
размера на предупрежденията 
относно здравето, включително чрез 
въвеждането на задължение за 
ограждането им с линия.
Действителният размер на 
предупрежденията относно здравето се 
изчислява спрямо повърхността, на 
която се поставят, преди 
потребителската опаковка да се отвори.

6. Действителният размер на 
предупрежденията относно здравето се 
изчислява спрямо повърхността, на 
която се поставят, преди 
потребителската опаковка да се отвори.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да определя мястото, формàта, 
оформлението и дизайна на 
предупрежденията относно здравето, 
определени в настоящия член, 
включително вида на шрифта и 
цвета на фона.

заличава се

Изменение 42

Предложение за директива
Член 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 Член 9
Комбинирани предупреждения относно 
здравето за тютюна за пушене

Комбинирани предупреждения относно 
здравето за тютюна за пушене

1. На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на тютюн за 
пушене се поставят комбинирани 
предупреждения относно здравето, 
които:

1. На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на тютюн за 
пушене се поставят комбинирани 
предупреждения относно здравето. 
Комбинираните предупреждения 
относно здравето:

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

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

б) включват информация за 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, като телефонни 
номера, електронни адреси и/или 
интернет сайтове за информиране на 
потребителите за съществуващите 
програми за подпомагане на лицата, 
които желаят да се откажат от 
тютюнопушенето;

б) включват информация за 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, като телефонни 
номера, електронни адреси и/или 
интернет сайтове за информиране на 
потребителите за съществуващите 
програми за подпомагане на лицата, 
които желаят да се откажат от 
тютюнопушенето;

в) покриват 75 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

в) покриват 70 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

г) се състоят от едно и също текстово 
предупреждение и съответстваща 
цветна снимка на двете страни на 
потребителските опаковки и на всяка 
външна опаковка;

г) се състоят от едно и също текстово 
предупреждение и съответстваща 
цветна снимка на двете страни на 
потребителските опаковки и на всяка 
външна опаковка;

д) се разполагат в горния край на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка и са ориентирани по 
същия начин, както всяка друга 
информация върху опаковката;

д) се разполагат в долния край на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка и са ориентирани по 
същия начин, както всяка друга 
информация върху опаковката;

е) се възпроизвеждат според 
формàта, оформлението, дизайна и 
пропорциите, определени от 
Комисията в съответствие с 
параграф 3;
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ж) при потребителските опаковки на 
цигари са съобразени със следните 
размери:

ж) при потребителските опаковки на 
цигари са съобразени със следните 
размери:

(i) височина: не по-малко от 64 mm; (i) височина: не по-малко от 60 mm;

(ii) широчина: не по-малко от 55 mm. (ii) широчина: не по-малко от 51 mm.
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 да се появява, доколкото е 
възможно, еднакъв брой пъти за всяка 
марка.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22 с цел:

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22 с цел:

a) да адаптира текстовите 
предупреждения от списъка в 
приложение І към настоящата директива 
с оглед на научното и техническото 
развитие;

a) да адаптира текстовите 
предупреждения от списъка в 
приложение І към настоящата директива 
с оглед на научното и техническото 
развитие;

б) да установява и адаптира галерията 
с изображения, посочена в параграф 1, 
буква а) от настоящия член, с оглед на 
научното и пазарното развитие;

б) да установи в срок до ...* и ако е 
необходимо да адаптира галерията с 
изображения, посочена в параграф 1, 
буква а) от настоящия член, с оглед на 
научното и пазарното развитие;

в) да определя мястото, формàта,
оформлението, дизайна, редуването и 
пропорциите на предупрежденията 
относно здравето;

в) да определя оформлението, дизайна и
редуването на предупрежденията 
относно здравето, като отчита 
езиковите особености на всяка 
държава членка;

г) чрез дерогация от член 7, параграф 3, 
да определя условията, при които 
предупрежденията относно здравето 
могат да се прекъсват при отваряне на 
потребителската опаковка, така че да се 
осигури графичната цялост и 
видимостта на текста, снимките и 
информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

г) чрез дерогация от член 7, параграф 3, 
да определя условията, при които 
предупрежденията относно здравето 
могат да се прекъсват при отваряне на 
потребителската опаковка, така че да се 
осигури графичната цялост и 
видимостта на текста, снимките и 
информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

_____________

* ОВ: да се попълни датата: шест 
месеца след влизането в сила на 
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настоящата директива.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 Член 10
Етикетиране на тютюна за пушене, 
различен от цигарите и тютюна за ръчно 
свиване на цигари

Етикетиране на тютюна за пушене, 
различен от цигарите и тютюна за ръчно 
свиване на цигари

1. Тютюнът за пушене, различен от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, се освобождава от задълженията 
за поставяне на информационното 
съобщение, определено в член 8, 
параграф 2, и на комбинираните 
предупреждения относно здравето по 
член 9. В допълнение към общото 
предупреждение по член 8, параграф 1 
на всяка потребителска опаковка и всяка 
външна опаковка на тези изделия се 
поставя текстово предупреждение от 
списъка в приложение І. Общите 
предупреждения по член 8, параграф 1 
включват препратка към услугите за 
оказване на съдействие за 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия в съответствие с 
член 9, параграф 1, буква б).

1. Тютюнът за пушене, различен от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, се освобождава от задълженията 
за поставяне на информационното 
съобщение, определено в член 8, 
параграф 2, и на комбинираните 
предупреждения относно здравето по 
член 9. В допълнение към общото 
предупреждение по член 8, параграф 1 
на всяка потребителска опаковка и всяка 
външна опаковка на тези изделия се 
поставя текстово предупреждение от 
списъка в приложение І. Общите 
предупреждения по член 8, параграф 1 
включват препратка към услугите за 
оказване на съдействие за 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия в съответствие с 
член 9, параграф 1, буква б).

Общото предупреждение се отпечатва 
върху най-видимата повърхност на 
потребителската опаковка и всички 
външни опаковки. Посочените в 
приложение І текстови предупреждения 
се редуват по такъв начин, че да се 
гарантира редовното им появяване. Този 
предупреждения се отпечатват върху 
другата най-видима повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка.

Общото предупреждение се отпечатва 
или прикрепя чрез неотстраними 
стикери върху най-видимата 
повърхност на потребителската 
опаковка и всички външни опаковки. 
Посочените в приложение І текстови 
предупреждения се редуват по такъв 
начин, че да се гарантира редовното им 
появяване. Тези предупреждения се 
появяват върху другата най-видима 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка.
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2. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива 30 % от външната 
площ на съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

2. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива 30 % от външната 
площ на съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка, с изключение на 
прозрачното фолио, което обикновено 
се използва в търговията на дребно, 
при положение че позволява да се види 
ясно предупреждението върху 
опаковката отдолу. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите членки 
с два официални езика и на 35 % за 
държавите членки с повече от два
официални езика.

3. Текстовото предупреждение, 
посочено в параграф 1, покрива 40 % от 
външната площ на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 45 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 50 % за държавите членки с 
три официални езика.

3. Текстовото предупреждение, 
посочено в параграф 1, покрива 40 % от 
външната площ на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 45 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 50 % за държавите членки с 
повече от два официални езика.

3a. На потребителските опаковки, 
чиято видима повърхност надвишава 
75 cm2, предупрежденията, посочени 
в параграфи 2 и 3, покриват площ от 
най-малко 22,5 cm2 на всяка 
повърхност. Тази площ се увеличава 
на 24 cm² за държавите членки с два 
официални езика и на 26,25 cm² за 
държавите членки с повече от два 
официални езика.

4. Общото предупреждение и 
текстовото предупреждение, посочени в 
параграф 1:

4. Общото предупреждение и 
текстовото предупреждение, посочени в 
параграф 1:

a) се отпечатват в черен цвят, шрифт 
хелветика, получер, на бял фон. С оглед 
на езиковите особености държавите 
членки могат да изберат размера на 
шрифта, при условие че размерът на 
шрифта съгласно законодателството им 
е такъв, че надписът да заеме възможно 
най-голяма част от площта, 
предназначена за изисквания текст;

a) се появяват в черен цвят, шрифт 
„Хелветика”, получер, на бял фон. 
Предупрежденията могат да бъдат 
прикрепени чрез стикери, при условие 
че тези стикери не могат да бъдат 
отстранени. С оглед на езиковите 
особености държавите членки могат да 
изберат размера на шрифта, при условие 
че размерът на шрифта съгласно 
законодателството им е такъв, че 
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надписът да заеме възможно най-голяма 
част от площта, предназначена за 
изисквания текст;

б) са центрирани в площта, на която се 
изисква да бъдат отпечатани, 
успоредно на горния ръб на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

б) са центрирани в площта, на която се 
изисква да се появят, успоредно на 
горния ръб на потребителската опаковка 
и на всяка външна опаковка;

в) са оградени с черна линия, широка не 
по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, 
в рамките на повърхността, 
предназначена за текста на 
предупреждението.

в) са оградени с черна линия, широка не 
по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, 
в рамките на повърхността, 
предназначена за текста на 
предупреждението.

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 Член 11

Етикетиране на бездимните тютюневи 
изделия

Етикетиране на бездимните тютюневи 
изделия

1. На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на бездимните 
тютюневи изделия се поставя следното 
предупреждение относно здравето:

1. На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на бездимните 
тютюневи изделия се поставя следното 
предупреждение относно здравето:

Това тютюнево изделие може да 
увреди Вашето здраве и води до 
пристрастяване

Това тютюнево изделие уврежда
Вашето здраве и води до 
пристрастяване.

2. Предупреждението относно здравето, 
определено в параграф 1, отговаря на 
изискванията по член 10, параграф 4. 
Освен това то:

2. Предупреждението относно здравето, 
определено в параграф 1, отговаря на 
изискванията по член 10, параграф 4. 
Освен това то:
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a) е отпечатано върху двете най-големи 
повърхности на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

a) е отпечатано върху двете най-големи 
повърхности на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с повече от два
официални езика.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира изискванията по 
параграфи 1 и 2 с оглед на научното и 
пазарното развитие.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира изискванията по 
параграфи 1 и 2 с оглед на научното и 
пазарното развитие.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12

Описание на изделието Описание на изделието
1. Етикетите на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка, 
както и самото тютюнево изделие не 
включват никакви елементи или 
отличителни обозначения, които:

1. Етикетите на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка, 
както и самото тютюнево изделие не 
включват никакви елементи или 
отличителни обозначения, които:

a) рекламират тютюневото изделие по 
начин, който е неверен, подвеждащ, 
заблуждаващ или е вероятно да създаде 
погрешно впечатление относно 
характеристиките му, последиците от 
него за здравето, опасностите, които 
представлява, или емисиите му;

а) рекламират тютюневото изделие по 
начин, който е неверен, подвеждащ, 
заблуждаващ или е вероятно да създаде 
погрешно впечатление относно 
характеристиките му, последиците от 
него за здравето, опасностите, които 
представлява, или емисиите му;

б) внушават, че дадено тютюнево 
изделие е по-малко вредно от други, че 
подобрява жизнеността и 
енергичността, че има лечебно, 
подмладяващо, природно, биологично 

б) внушават, че дадено тютюнево 
изделие е по-малко вредно от други, че 
подобрява жизнеността и 
енергичността, че има лечебно, 
подмладяващо, природно, биологично 
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или друго положително здравно или 
социално въздействие;

или друго положително въздействие
върху здравето;

в) насочват към аромат, вкус, всякакви 
овкусители или други добавки или 
тяхната липса;

в) насочват към аромат, вкус, всякакви 
овкусители или други добавки или 
тяхната липса;

г) приличат на хранителен продукт. г) приличат на хранителен продукт.

га) които имат за цел намаляване 
въздействието на някои вредни 
съставки на тютюневия дим или 
увеличаване на биоразградимостта на 
тютюневите изделия.

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

2. Текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, които могат да 
внушат, че дадено тютюнево изделие 
е по-малко вредно от друго, или да 
въведат в заблуждение потребителя 
относно вредата от тютюневите 
изделия, не се използват върху 
опаковките на тютюневите изделия.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 Член 13
Външен вид и съдържание на 
потребителските опаковки

Външен вид и съдържание на 
потребителските опаковки

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед или подобна на 
правоъгълник форма със скосени 
ръбове. Потребителската опаковка на 
тютюна за ръчно свиване или пълнене 
на цигари е правоъгълна или 
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покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

цилиндрична метална кутия или с
форма на калъф, т.е. правоъгълна 
опаковка с капаче, което покрива 
отвора. Капачето на калъфа покрива 
най-малко 70 % от предната страна на 
потребителската опаковка. Една 
потребителска опаковка цигари съдържа 
най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

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

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

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

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да направи формата на 
паралелепипед или цилиндър 
задължителна за потребителските 
опаковки на тютюневите изделия, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.
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Изменение 47

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 Член 14

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

1. С цел да бъде възможно 
ефективното следене и проследяване, 
държавите членки изискват върху 
всички потребителски опаковки и 
пакети и всички външни опаковки 
цигари да бъдат нанесени уникални 
трайни, невъзможни за копиране и 
неотстраними идентификационни 
маркировки (наричани по-долу 
„уникален идентификатор“), като 
например кодове или отличителни 
знаци, или те да бъдат част от 
опаковката. 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. В 
държавите членки, в които се 
поставят бандероли върху 
тютюневите изделия, уникалните 
идентификатори могат да бъдат 
отпечатани върху тях или да бъдат 
използвани заедно с цифров бандерол с 
невидимо мастило.

2. Уникалният идентификатор дава 
възможност за определяне на:

2. Уникалният идентификатор дава 
възможност за определяне на:

a) датата и мястото на производство; а) датата и мястото на производство;

б) производствения обект; б) производствения обект;
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в) машината, използвана за 
производство на изделията;

в) машината, използвана за 
производство на изделията;

г) производствената смяна или часа на 
производство;

г) производствената смяна или часа на 
производство;

д) наименованието на изделието; д) описанието на изделието;
е) целевия пазар за продажба на дребно; е) целевия пазар за продажба на дребно;

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;
з) ако е приложимо, вносителя в Съюза; з) ако е приложимо, вносителя в Съюза;
и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 
всички използвани складове;

и) предвидения и действителния 
маршрут, датата на транспортиране, 
получателя, отправната точка на 
транспортиране от производствения 
обект до първия клиент, който не е 
свързан с производителя или 
вносителя, включително неговите 
складове и всички използвани складове;

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия 
търговски обект за продажба на дребно;

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия 
търговски обект за продажба на дребно;

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия търговски обект за продажба на 
дребно.

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за всички 
купувачи от производствения обект до 
първия търговски обект за продажба на 
дребно.

2a. Държавите членки гарантират, 
че уникалните идентификатори на 
потребителските опаковки са 
свързани с уникалния идентификатор 
на външната опаковка. Всяка промяна 
във връзката между 
потребителските опаковки и 
външната опаковка ще трябва да се 
регистрира в базата данни, посочена в 
параграф 6.

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 

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 
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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.

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.

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди 
първия търговски обект за продажба на 
дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества —
необходимото оборудване, даващо 
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

4. Държавите членки следят за това 
производителите на тютюневи изделия 
да осигуряват на всички стопански 
субекти, които участват в търговията с 
тютюневи изделия — от производителя 
до последния стопански субект преди 
първия търговски обект за продажба на 
дребно, включително вносители, 
складове и транспортни дружества —
необходимото оборудване, определено 
от държавите членки, даващо
възможност за записване на тютюневите 
изделия, които са закупени, продадени, 
съхранявани, транспортирани или са 
предмет на друг вид операции. 
Оборудването има възможност да чете и 
предава данните по електронен път до 
съоръжение за съхранение на данни в 
съответствие с параграф 6.

5. Записаните данни не могат да се 
променят или заличават от никой 
стопански субект, участващ в 
търговията с тютюневи изделия, но 
стопанският субект, въвел данните, и 
останалите стопански субекти, пряко 
засегнати от трансакцията, като 
например доставчикът или получателят, 
могат да правят коментари по вече 
въведените данни. Съответните 
стопански субекти добавят верните 
данни и препратка към предходния 
запис, за който според тях се изисква 
поправка. При извънредни 
обстоятелства и при представяне на 
подходящи доказателства 
компетентният орган на държавата 
членка, където е извършено записването 
на данните (или компетентният орган на 

5. Записаните данни трябва 
своевременно да се предават в база 
данни. Данните не могат да се 
променят или заличават от никой 
стопански субект, участващ в 
търговията с тютюневи изделия, но 
стопанският субект, въвел данните, и 
останалите стопански субекти, пряко 
засегнати от трансакцията, като 
например доставчикът или получателят, 
могат да правят коментари по вече 
въведените данни. Съответните 
стопански субекти добавят верните 
данни и препратка към предходния 
запис, за който според тях се изисква 
поправка. При извънредни 
обстоятелства и при представяне на 
подходящи доказателства 
компетентният орган на държавата 
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държавата членка на внос, ако 
записването на данните е извършено 
извън Съюза) може да разреши 
промяната или заличаването на вече 
регистрираните данни.

членка, където е извършено записването 
на данните (или компетентният орган на 
държавата членка на внос, ако 
записването на данните е извършено 
извън Съюза) може да разреши 
промяната или заличаването на вече 
регистрираните данни. Записаните 
данни трябва да се съхраняват за срок 
от четири години от датата на 
производството, освен ако някоя 
държава членка или Комисията не 
поиска удължаването му поради 
течащо разследване.

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 вносителите 
достъп до тази информация, при 
условие че чувствителната търговска 
информация остава подходящо 
защитена съгласно съответните 
разпоредби на националното 

6. Държавите членки проверяват дали
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия сключват 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 
назначава от Комисията. Разходите, 
възникнали при сключването на 
договор с одитора и предоставянето 
на услуги за управление на базата 
данни, трябва да бъдат покрити от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия. Държавите членки 
следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен онлайн 
достъп до необходимите съоръжения
за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. Държавите членки или 
Комисията предоставят на 
производителите или вносителите 
достъп до информацията, при условие 
че (не засяга българската езикова 
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законодателство и законодателството на 
Съюза.

редакция) чувствителната търговска 
информация остава подходящо 
защитена съгласно съответните 
разпоредби на националното 
законодателство и законодателството на 
Съюза. Държавите членки следят за 
това достъпът до базата данни да се 
осъществява само при необходимост 
за целите на установяването или 
разследването на незаконна търговия 
и при условие че информацията в 
базата данни е защитена и се 
третира като поверителна. По-
специално, данните не могат да 
бъдат обменяни с други лица или 
организации, които не участват в 
разследването или в последващи 
процесуални действия.

7. Държавите членки следят за това 
личните данни да се обработват 
единствено в съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в 
Директива 95/46/ЕО.

7. Държавите членки следят за това 
личните данни да се обработват 
единствено в съответствие с правилата и 
гаранциите, определени в 
Директива 95/46/ЕО.

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, който е защитен и не 
може да бъде копиран, 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.

9. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22:

9. Като взема предвид 
съществуващите практики, 
технологии и практическа 
приложимост в търговията, както и 
международните стандарти за 
следене, проследяване и установяване 
на автентичността на 
бързооборотните потребителски 
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стоки и съответните изисквания 
съгласно Протокола за премахване на 
незаконната търговия с тютюневи 
изделия към Рамковата конвенция на 
СЗО за контрол на тютюна,
Комисията е оправомощена до…*да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22:

a) за определяне на основните елементи 
(като например продължителност, 
възможност за подновяване, изискван 
опит, поверителност) на договора, 
посочен в параграф 6, в т.ч. редовната 
му проверка и оценяване;

a) за определяне на основните елементи 
(като например продължителност, 
възможност за подновяване, изискван 
опит, поверителност) на договора, 
посочен в параграф 6, в т.ч. редовната 
му проверка и оценяване;

б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните функции 
са напълно съвместими помежду си в 
целия ЕС, и

б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните функции 
са напълно съвместими помежду си в 
целия ЕС, и

в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за тяхното 
адаптиране към научното, пазарното 
и техническото развитие.

в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване.

9a. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира техническите стандарти 
за защитния елемент към научното, 
пазарното и техническото развитие.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от прилагането 
на параграфи 1—8 за срок от 5 години 
след датата, посочена в член 25, 
параграф 1.

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и ситно нарязан тютюн за 
ръчно свиване на цигари, се 
освобождават от прилагането на 
параграфи 1—8 за срок от 10 години 
след датата, посочена в член 25, 
параграф 1.

___________

* ОВ: да се попълни датата: 
дванадесет месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.
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Изменение 48

Предложение за директива
Заглавие 2 – глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тютюневи изделия за орална 
употреба

Бездимни тютюневи изделия

Обосновка

Тютюневите изделия за орална употреба принадлежат към категорията на 
бездимните тютюневи изделия; следователно, за да бъде отразено това отношение 
между двата термина, заглавието на главата следва да бъде променено.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
максимални стойности за наличните 
токсични и канцерогенни вещества в 
бездимните тютюневи изделия, 
които са пуснати на пазара. 
Веществата и изискваните пределни 
стойности са определени подробно в 
приложение ІІа. 

Обосновка

Заменя се забраната на тютюна за орална употреба с продуктов стандарт за 
качество на всички бездимни тютюневи изделия. Вместо да се забраняват най-малко 
опасните бездимни тютюневи изделия, това ще доведе до отстраняване от пазара на 
най-опасните такива изделия и следователно е в съзвучие със здравните цели на 
вътрешния пазар. „Доклад относно научната основа на регламентирането на 
тютюневите изделия” (Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation), 
WHO Technical Report Series, № 955. (2010)
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22 с цел адаптиране на 
веществата и пределните 
стойности, посочени в параграф 1а и 
определени в приложение ІІа, като 
взема предвид научното развитие и 
международно приетите стандарти, 
принципите на пропорционалност и 
недискриминация, както и 
обективното развитие на вътрешния 
пазар с високо равнище на защита на 
здравето.

Обосновка

Комисията е оправомощена да адаптира регулаторната рамка, например да включва
тежки метали или други канцерогенни вещества, когато е налице обоснована причина 
за това.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 Член 16

Трансгранични продажби на тютюнени 
изделия от разстояние

Трансгранични продажби на тютюнени 
изделия от разстояние

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 

1. Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби от 
разстояние на тютюневи изделия на 
потребители в Съюза.



AD\940929BG.doc 53/72 PE508.048v03-00

BG

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:
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 
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.

1a. Държавите членки забраняват да 
се разпространяват на тяхна 
територия безплатно или на 
намалени цени тютюневи изделия, 
както и да се заменят нови и 
запечатани опаковки с тютюневи 
изделия с отворени такива, по 
какъвто и да било начин.

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 
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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.
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 
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.
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.
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 
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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.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия и предварително 
разрешение за пускане на пазара на 
тютюневи изделия с намален риск

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с промените в член 2, параграф 1, точка 36a. След 
като компетентните органи установят научно, че някои нови категории тютюневи 
изделия притежават намаляващи вредите характеристики, следва да се предвидят 
ефективни регулаторни инструменти, както и да се осигури възможност за точна 
информация за потребителя. В противен случай това би блокирало инвестициите в 
научноизследователската и развойната дейност, иновациите, производството и 
търговията с такива продукти, предназначени да предложат по-малко вредна 
алтернатива на традиционните потребители тютюн.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
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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:

да пуснат на пазара на съответните 
държави членки, и за които 
възнамеряват — въз основа на 
солидни научни доказателства — да 
претендират, че са с намалено вредно 
въздействие и риск в сравнение с 
традиционните тютюневи изделия. 
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:

Изменение 54

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) наличните научни изследвания за 
токсичността, опасността от 
пристрастяване и атрактивността на 
изделието, по-специално по отношение 
на съставките и емисиите му;

a) наличните научни изследвания за 
токсичността, въздействието върху 
пасивните пушачи, опасността от 
пристрастяване и атрактивността на 
изделието, по-специално по отношение 
на съставките и емисиите му;

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да предоставят 
на техните компетентни агенции 
информацията, която се изисква по 
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параграф 1, букви а)—в), след като 
съдържанието и заключенията са 
били проверени от независими научни 
институции.

Изменение 56

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 
член. Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса.

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 
член. За пускането на пазара на 
тютюневи изделия с намален риск 
държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса.

Държавите членки имат право да 
определят специфични правила 
относно информирането на 
потребителите, опаковането и 
етикетирането, съставките и 
емисиите, както и за методите за 
измерване на съдържанието на 
катран, никотин и въглероден оксид 
по отношение на тютюневите 
изделия с намален риск. Държавите 
членки уведомяват Комисията 
относно тези правила.
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Обосновка

Настоящото изменение е свързано с промените в член 2, параграф 1, точка 36a. След 
като компетентните органи установят научно, че някои нови категории тютюневи 
изделия притежават намаляващи вредите характеристики, следва да се предвидят 
ефективни регулаторни инструменти, както и да се осигури възможност за точна 
информация за потребителя. В противен случай това би блокирало инвестициите в 
научноизследователската и развойната дейност, иновациите, производството и 
търговията с такива продукти, предназначени да предложат по-малко вредна 
алтернатива на традиционните потребители тютюн.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Новите категории тютюневи изделия, 
пуснати на пазара, съблюдават 
изискванията по настоящата директива. 
Приложимите разпоредби зависят от 
това дали изделията попадат в категория 
бездимни тютюневи изделия по смисъла 
на определението в член 2, точка 29, или 
тютюн за пушене по смисъла на 
определението в член 2, точка 33.

3. Новите категории тютюневи изделия, 
както и тези с намален риск, пуснати 
на пазара, съблюдават изискванията по 
настоящата директива. Тютюневите 
изделия с намален риск подлежат на 
облекчения, разрешени от държавите 
членки в съответствие с параграф 2.
Приложимите разпоредби зависят от 
това дали изделията попадат в категория 
бездимни тютюневи изделия по смисъла 
на определението в член 2, точка 29, или 
тютюн за пушене по смисъла на 
определението в член 2, точка 33.

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с промените в член 2, параграф 1, точка 36a. След 
като компетентните органи установят научно, че някои нови категории тютюневи 
изделия притежават намаляващи вредите характеристики, следва да се предвидят 
ефективни регулаторни инструменти, както и да се осигури възможност за точна 
информация за потребителя. В противен случай това би блокирало инвестициите в 
научноизследователската и развойната дейност, иновациите, производството и 
търговията с такива продукти, предназначени да предложат по-малко вредна 
алтернатива на традиционните потребители тютюн.
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията трябва, въз основа на 
технически, независими, надеждни и 
подлежащи на проверка научни данни, 
в срок от две години след влизането в 
сила на настоящата директива и 
съгласно член 22, да приеме 
делегирани актове за установяване на 
правила за оценката, опаковането, 
етикетирането, състава, пускането 
на пазара, информирането на 
потребителя, представянето и 
продажбата на нови тютюневи 
изделия, за които може да се докаже, 
че са значително по-безвредни в 
сравнение с традиционните 
тютюневи изделия. 

Изменение 59

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18

Изделия, съдържащи никотин Изделия, съдържащи никотин
1. Следните изделия, съдържащи 
никотин, могат да се пускат на пазара 
само ако са разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО:

1. Следните изделия, съдържащи 
никотин, могат да се пускат на пазара 
само ако са разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО:

a) изделия с равнище на никотин над 
2 mg на единица, или

a) изделия с равнище на никотин над 
2 mg на единица, или

б) изделия с концентрация на никотин 
над 4 mg на ml, или

б) изделия с концентрация на никотин 
над 4 mg на ml, 

в) изделия, при чиято употреба по 
предназначение се достига средна 
максимална плазмена концентрация във 
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върховия момент над 4 mg никотин на 
ml.

1a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на изделия, 
съдържащи никотин, които са 
разрешени съгласно Директива 
2001/83/ЕО. Когато параграф 1 не се 
прилага, продуктите могат да се 
пускат на пазара, ако са съобразени с 
разпоредбите на настоящата 
директива.
1б. Държавите членки гарантират, 
че изделията, съдържащи никотин, 
са съобразени с действащата в Съюза 
уредба за защита на потребителите, 
безопасността и другото 
съпътстващо законодателство.
1в. Не по-късно от 12 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива всяка държава членка 
представя на Комисията доклад за 
мерките, които е предприела за 
прилагането и изпълнението на 
законодателството, посочено в 
приложение ІІб, по отношение на 
изделията, съдържащи никотин, и 
ефективността на тези мерки.
1г. Държавите членки въвеждат 
забрана за използване на съдържащи 
никотин изделия на публични места.
1д. Държавите членки въвеждат 
минимална възраст, на която може 
да се получи достъп до съдържащи 
никотин изделия.

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
актуализира количествата никотин, 
посочени в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и разрешенията 
за търговия, предоставени на 
изделията, съдържащи никотин, 
съгласно Директива 2001/83/ЕО.

2. До 1 април 2017 г. Комисията 
извършва проучване на изделията, 
съдържащи никотин, като се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни и държавите 
членки. В проучването ще бъде 
разгледана евентуалната 
необходимост от специален 
законодателен акт относно 
изделията, съдържащи никотин.

3. На всяка потребителска опаковка и 3. При спазване на разпоредбите на 
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всяка външна опаковка на изделия, 
съдържащи никотин, под праговете по 
параграф 1 се поставя следното 
предупреждение относно здравето:

членове 5, 6 и 12, на всяка 
потребителска опаковка и всяка външна 
опаковка на изделия, съдържащи 
никотин, които не са обхванати от 
Директива 2001/83/ЕО ,се поставя 
следното предупреждение относно 
здравето:

Това изделие съдържа никотин и може 
да увреди здравето Ви.

Това изделие съдържа никотин и 
уврежда здравето Ви.

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

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

a) е отпечатано върху двете най-големи 
повърхности на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

a) е отпечатано върху двете най-големи 
повърхности на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

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

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

Изменение 60

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изделие може да увреди на 
здравето Ви.

Това изделие може да увреди здравето 
Ви и води до пристрастяване.
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Обосновка

Растителните изделия трябва да се поставят в една група с тютюневите изделия и 
за тях трябва да важат същите правила.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 62

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 2а, 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 13, параграф 4, член 
14, параграфи 9 и 9а, член 15, член 17, 
параграф 3а и член 18, параграф 5, се 
предоставя на Комисията за срок от 5 
години, считано от [Служба за 
публикации, моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].
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Изменение 63

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграфи 3 и 4, 
член 6, параграфи 2а, 3, 9 и 10, член 9, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 13, параграф 4, член 14, 
параграфи 9 и 9а, член 15, член 17 
параграф3а и член 18, параграф 5,
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 2а, 3, 
9 и 10, член 9, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 13, параграф 4, 
член 14, параграфи 9 и9а, член 15, член 
17, параграф 3а и член 18, параграф 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
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Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

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

Изменение 65

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвяне на доклада научни и 
технически експерти оказват съдействие 
на Комисията, за да може тя да 
разполага с цялата налична необходима 
информация.

При изготвяне на доклада научни и 
технически експерти от държавите 
членки оказват съдействие на 
Комисията, за да може тя да разполага с 
цялата налична необходима 
информация.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
запазят или да въведат в 
съответствие с Договора по-строги 
правила за производството, вноса, 
продажбата и консумацията на 
тютюневи изделия, които те счетат 
за нужни с оглед на опазването на 
общественото здраве, при условие че 
тези правила не попадат в обхвата на 
разпоредбите на настоящата 
директива.
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тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, 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.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 68

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Държавите членки трябва да имат повече време за адаптиране към новите 
разпоредби.

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тютюневи изделия; a) цигари и ръчно свити цигари;

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) изделия, съдържащи никотин;

Обосновка

В съответствие с изменението на член 18 от предложената директива.
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Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
позволяват пускането на пазара на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, които не са в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива, до [Служба за публикации, 
моля, въведете точната дата: 
влизане в сила + 42 месеца].

Обосновка

В съответствие със съображение 18 от Директива 2001/37/ЕО следва да се предвиди 
достатъчно дълъг преходен период, за да бъде възможно да се извършат 
необходимите промени в производството и да се изчерпат запасите, по-специално от 
изделия, различни от цигарите.

Изменение 72

Предложение за директива
Приложение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIa
Максимално позволено съдържание в 
бездимен тютюн, токсини за единица 
тегло сух тютюн:
NNN (N-нитрозонорникотин) плюс 
NNK (4-(метилнитрозамино)-1-(3-
пиридил)-1-бутанон): mg/kg
B(a)P бензо[a]пирен: 5.0 µg/kg

Обосновка

Таблицата преповтаря препоръките за токсичността на проучвателната група на 
СЗО относно регламентирането на тютюневите изделия, Доклад относно научната 
основа на регламентирането на тютюневите изделия (Report on the Scientific Basis of 



PE508.048v03-00 68/72 AD\940929BG.doc

BG

Tobacco Product Regulation), WHO Technical Report Series, № 955. (2010)

Изменение 73

Предложение за директива
Приложение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Държавите членки следва да прилагат корпуса от съществуващи правни норми за 
защита на потребителите и безопасността по отношение на изделията, съдържащи 
никотин.  Изискването за докладване ще означава, че е възприет по-систематичен 
подход, и ще създаде основата за прегледа, който Комисията трябва да приключи до 
април 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ1

Организация

Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco 
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 
Mirosław Dworniczak
                                               
1 Списъкът не е изчерпателен
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starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu
Naczelna Rada Lekarska 
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris 
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes 
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU 
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL 
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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