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Изменение 55
Антония Първанова

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 56
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 57
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Тютюнопроизводството в 
необлагодетелстваните райони като 
най-отдалечените региони, където 
то често е свързано с географски и 
социално-икономически условия и има 
културна стойност заради 
използваните производствени 
методи, основани на 
занаятчийството, следва да получи 
специално внимание от страна на ЕС, 
което следва да предостави на 
държавите членки възможността да 
прилагат специални мерки за
съхраняване на производството в 
тези региони. 

Or. pt

Изменение 58
Матео Салвини

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

научните факти. Тютюневите изделия 
не са обикновени стоки и с оглед на 
изключително вредните последици от 
тютюна следва да се отдаде голямо 
значение на защитата на здравето, по-
специално за намаляване на 
разпространението на тютюнопушенето 
сред младите хора. 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.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 59
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 60
Силвана Рапти

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, тяхната токсичност или 
предизвикваната опасност от 
пристрастяване.

Or. en

Изменение 61
Катрин Стайлър

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 62
Вим ван де Камп

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 

(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 
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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.

тяхната употреба.

Or. en

Обосновка

Ментолът се използва в традиционните тютюневи изделия от 1920 г. Няма 
достатъчно доказателства, че ментолът оказва отрицателно въздействие върху 
поведението на младите по отношение на тютюнопушенето.

Изменение 63
Преслав Борисов

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 

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

Or. en

Изменение 64
Франц Обермайер

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 

(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. Мерките, 
въвеждащи неоправдани различия в 
третирането сред ароматизираните 
цигари (например цигари с ментол и 
цигари с карамфил), следва да бъдат 
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цигари (например цигари с ментол и 
цигари с карамфил), следва да бъдат 
избягвани.

избягвани.

Or. de

Обосновка

Не съществуват научнообосновани доказателства, че тютюневите изделия с 
ментолов вкус склоняват повече младежите към тютюнопушене, отколкото 
обичайните тютюневи изделия.

Изменение 65
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 66
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел да се предотврати допълнителното раздробяване на пазара на добавки, всички 
добавки следва да бъдат забранени, включително всички вкусово-ароматни добавки, 
тъй като те допринасят за повишаване на привлекателността на тютюневите 
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изделия, което противоречи на същността на настоящата директива.

Изменение 67
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 68
Преслав Борисов

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, 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. 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.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 6, параграф 1 от предложената директива.

Изменение 69
Матео Салвини
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с член 6, параграф 1, алинея 2.

Изменение 70
Франц Обермайер

Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Чрез някои добавки у 
потребителя може да се създаде
впечатлението, че тютюневите изделия 
биха били полезни за здравето, че биха 
били опасни за здравето в по-малка 
степен или че биха увеличили
умствената активност и физическите 
постижения. С цел осигуряване на
високо равнище на защита на здравето
държавите членки трябва да 
гарантират, че в този смисъл 
потребителите, по-специално 
младите хора, биват информирани.

Or. de

Изменение 71
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Всички тютюневи изделия следва да попадат в обхвата на директивата предвид 
вредното им въздействие върху здравето и без оглед на възрастта на засегната група 
потребители.

Изменение 72
Нора Бера

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 73
Катрин Стайлър

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



AM\935348BG.doc 17/135 PE510.660v01-00

BG

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.

Or. en

Изменение 74
Аня Вайсгербер, Андреас Шваб, Юрген Кройцман, Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Употребата на традиционен тютюн за смъркане и тютюн за дъвчене е ограничена в 
много малко региони на Европа, като представлява част от съхраняването на 
обичаите. Освен това тютюнът за смъркане и тютюнът за дъвчене се употребяват 
предимно от по-възрастни лица. Поради това следва да се прилага същото 
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освобождаване, както по отношение на пурите, пуретите и тютюна за лула.

Изменение 75
Матео Салвини

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

(Вж. изменението на член 6, параграф 10)

Изменение 76
Констандинос Пупакис

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 

(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 
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опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само 
от текст. Поради това
комбинираните предупреждения 
относно здравето следва да станат
задължителни в рамките на Съюза и да
покриват значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Въвеждането на 
комбинирани предупреждения относно 
здравето следва да остане в 
правомощията на всяка отделна 
държава членка, а текстовите 
предупреждения са задължителни в 
рамките на Съюза и покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален процент от външната 
повърхност за всички предупреждения 
относно здравето, за да се гарантира 
тяхната видимост и ефективност.

Or. el

Обосновка

Въвеждането на изображения следва да остане в правомощията на всяка отделна 
държава членка. Освен това определянето на минимален размер/големина за всички 
предупреждения относно здравето следва да бъде заменено от минимален процент 
покритие на външната повърхност, предвид факта, че тези конкретни размери не 
могат да бъдат приложени по отношение на всички видове потребителски пакети. 
По този начин косвено се налага уеднаквяване на размера, формата и представянето 
на потребителските пакети.

Изменение 77
Матео Салвини

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 

(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 
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въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 
текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за 
да се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 
текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и, за бъдат 
ефикасни, да покриват значителни и 
видими части от повърхността на 
потребителската опаковка.

Or. it

Изменение 78
Адам Белан

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 

(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 
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текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

Or. pl

Изменение 79
Франц Обермайер

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 видими 
части от повърхността на 
потребителската опаковка. Следва да 
бъде определен минимален размер за 
всички предупреждения относно 
здравето, за да се гарантира тяхната 
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се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

видимост и ефективност, както и 
максимален размер, с цел да не се 
извършва непропорционална намеса в 
интелектуалната собственост 
(член 17, параграф 2 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз) 
и свободата на стопанската 
инициатива (член 16).

Or. de

Обосновка

Непропорционална намеса в регулаторната уредба на марките и предприемаческата 
свобода за избор на дизайн на опаковките би довела и до това, че производителите ще 
могат да разграничават своите тютюневи изделия от тези на конкурентите основно 
чрез цената, което отново би предизвикало ценови натиск; съответно това би 
направило с течение на времето тютюневите изделия икономически по-изгодни и 
следователно по-лесно достъпни особено за младежите.

Изменение 80
Констандинос Пупакис

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 

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

„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така външният вид на отделните цигари 
може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
впечатление, че те са по-малко вредни. 
Това следва да бъде разрешено, като се 
определи кои текстове могат да 
бъдат поставяни върху опаковката.

Or. el

Обосновка

Предложението за директива предвижда премахването на цигарите с диаметър под 
7,5 mm. От съответните доклади обаче не може да се заключи, че тези разпоредби ще 
обслужват целите на директивата. Напротив, те представляват намеса във 
вътрешния пазар и свободната конкуренция, тъй като е сигурно, че засегнатите 
пушачи или ще изберат изделия за пушене с по-голям диаметър, за да задоволят 
навиците си, свързани с тютюнопушенето, или ще прибегнат до контрабандни 
изделия.

Изменение 81
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

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 

(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 
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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.

хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан чрез 
подходящо пакетиране и 
етикетиране на такива продукти, 
както и чрез информиране на 
потребителите относно вредите, 
които те причиняват, така че 
потребителят да бъде напълно 
наясно с последствията, свързани с 
използването на конкретен продукт.

Or. pl

Обосновка

„Тънките“ цигари не са по-вредни. Само техният външен вид би могъл да въведе 
потребителите в заблуждение. Въпреки това, ако такъв продукт е пакетиран в 
съответствие с разпоредбите на настоящата директива, потребителите няма как 
да бъдат подведени.

Изменение 82
Силвана Рапти

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и (23) За да се осигури ненарушимостта и 
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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.

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

Or. en

Изменение 83
Преслав Борисов

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 

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 



PE510.660v01-00 26/135 AM\935348BG.doc

BG

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.

да се предвидят разпоредби относно 
предупрежденията, както и относно 
някои аспекти на външния вид на 
опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 
отваряне. Опаковката може да въведе в 
заблуждение потребителите, по-
специално младите хора, като внушава, 
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. Този 
аспект следва да бъде разгледан. 
Горепосочените текстове и елементи 
следва да бъдат отстранени и да 
бъдат заменени със следното общо 
изявление: „всички цигари са еднакво
вредни“. По този начин 
потребителят ще бъде обективно 
информиран, че тънките или 
ментовите цигари са също толкова 
опасни, колкото обикновените 
цигари.

Or. en

Изменение 84
Матео Салвини

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 

(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 
графичните характеристики на 
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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.

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.

Or. it

Изменение 85
Франц Обермайер

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 

(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 
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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.

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. Освен 
това според наскоро проведено 
проучване става ясно, че пушачите на 
тънки цигари е по-вероятно да смятат, 
че използваната от тях марка е по-малко 
вредна. Този аспект следва да бъде 
разгледан.

Or. de

Изменение 86
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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-
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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.

малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. От Комисията се изисква да 
извърши научно изследване за 
реалното влияние на тези продукти 
върху консумацията на тютюн.

Or. pt

Изменение 87
Катрин Стайлър

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“, 

(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“, 
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„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.

„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, като 
се определи кой текст може да бъде 
поставен върху опаковката, както и 
чрез използване на опростена 
опаковка. Различни изследвания 
показват, че опростените опаковки са 
по-малко привлекателни и засилват 
ефективността на 
предупрежденията относно здравето, 
като по този начин намаляват 
прибягването до тютюнопушене и 
консумацията на тютюневи изделия.

Or. en

Изменение 88
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които основно 
се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на етикетирането, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата във 
връзка с обема на продажбите или 

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които основно 
се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да подлежат на 
същите изисквания по отношение на 
етикетирането като тези, които се 
прилагат за цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари. 
Етикетирането на тези тютюневи 
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моделите на употреба от страна на 
младите хора. Етикетирането на тези 
други тютюневи изделия следва да се 
извършва съгласно специални правила. 
Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

изделия следва да се извършва съгласно 
специални правила. Необходимо е да 
бъде гарантирана видимостта на 
предупрежденията относно здравето, 
поставени върху бездимните тютюневи 
изделия. Поради това предупрежденията 
следва да се поставят върху двете 
основни повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равна защита на всички потребители в целия ЕС и високи 
равнища на здравна безопасност.

Изменение 89
Нора Бера

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

(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 
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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.

маркирани по уникален и сигурен начин 
и тяхното движение да бъде записвано, 
така че да бъде възможно следенето и 
обратното проследяване на тези изделия 
в Съюза, а също така да се контролира и 
подобрява съответствието им с 
настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна проверката 
на автентичността на изделията.

Or. fr

Изменение 90
Оле Шмид

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 

(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 
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следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна проверката 
на автентичността на изделията.

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 
капацитет.

Or. en

Изменение 91
Силвана Рапти

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 ефективност,
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.

Or. en

Изменение 92
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за директива
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на 
Съвета от 13 ноември 1989 г. за 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки 
относно етикетирането на 
тютюневите изделия и забраната на 
пускането на пазара на някои видове 
тютюн за орална употреба38 бе 
наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана 
бе потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция на Кралство 
Швеция се предоставя дерогация от 
посочената забрана39. Забраната на 
продажбата на тютюн за орална 
употреба следва да бъде запазена, за 
да се предотврати въвеждането на 
вътрешния пазар на изделие, което 
предизвиква пристрастяване, има 
отрицателни последици за здравето и 
е привлекателно за младите хора. За 
другите бездимни тютюневи изделия, 
които не се произвеждат за масовия 
пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се 
счита за достатъчно, за да 
възпрепятства разширяването на 
пазара извън рамките на 
традиционната им употреба.

заличава се

__________________
38 ОВ L 359, 8.12.1989 г., стр. 1.
39 ОВ L 241, 29.8.1994 г.

Or. en

Изменение 93
Преслав Борисов
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Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
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. Нещо повече, те могат да 
улеснят потока на фалшифицирани 
изделия на пазара. Следователно
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние следва 
да бъдат забранени.

Or. en
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Изменение 94
Нора Бера

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
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. Следователно
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние следва 
да бъдат забранени.

Or. fr
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Изменение 95
Матео Салвини

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Трансграничните продажби 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 то
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Поради това същите
следва да бъдат забранени.
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Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 96
Олга Сехналова

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние следва 
да бъдат забранени, тъй като
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията на настоящата директива.
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25 октомври 2011 г. относно правата 
на потребителите.

Or. cs

Обосновка

Експертите смятат, че гарантирането на правилното спазване на забраната за 
продажба на непълнолетни лица е превантивна мярка, която защитава децата и 
непълнолетните от въздействието на тютюнопушенето.

Изменение 97
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

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 
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.

(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 
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 да се 
обмисли създаването на фонд, 
финансиран от производителите на 
тютюневи изделия, който би могъл да 
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се използва за финансиране на 
компании срещу тютюнопушенето. 
Държавите членки следва да 
хармонизират законната възраст за 
закупуване на тютюневи изделия на 
18 години.

Or. pl

Изменение 98
Оле Шмид

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, 
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 

(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 изделия, съдържащи 
никотин и предназначени за лечение на 
хора, 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 
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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.

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. 

Or. en

Обосновка

След като съществуват немедицински изделия, съдържащи никотин и предназначени 
да бъдат използвани като алтернатива на пушенето, би било неуместно 
регламентите за лекарствените продукти да се прилагат по отношение на всички 
изделия, съдържащи никотин.

Изменение 99
Нора Бера

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 
употреба42 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 
употреба42 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.

Or. fr

Изменение 100
Нора Бера

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

Or. fr
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Изменение 101
Матео Салвини

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.

Or. it

(Вж. изменението на член 6, параграф 2, алинея 2.)

Изменение 102
Вим ван де Камп

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 

(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 
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следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за с
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.

следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането
на методите за измерване на емисиите 
и методите за тяхното измерване, на 
определянето на максималните равнища 
на съставките, които увеличават 
токсичността или опасността от 
пристрастяване, 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.

Or. en

Изменение 103
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en
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Всички тютюневи изделия следва да попадат в обхвата на директивата предвид 
вредното им въздействие върху здравето и без оглед на възрастта на засегната група 
потребители.

Изменение 104
Матео Салвини

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 
адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на методологията 
за определяне дали дадено тютюнево 
изделие притежава характерни 
вкусово-ароматни качества, на 
употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
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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.

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.

Or. it

(Вж. измененията на членове 3 и 6, параграф 2, алинея 2.)

Изменение 105
Франц Обермайер

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на
максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
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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.

предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
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.

Or. de

Изменение 106
Робер Рошфор

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.
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Изменение 107
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Настоящата директива 
хармонизира напълно някои аспекти 
на производството, представянето и 
продажбата на тютюн и свързани с 
него изделия. Държавите членки не
следва да имат възможност да 
запазват или въвеждат в 
националното си законодателство
разпоредби, които се различават от 
изискванията за етикетиране и 
опаковане, предвидени в настоящата 
директива.

Or. en
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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 108
Франц Обермайер

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки нямат обаче
правото да въвеждат различни мерки по 
отношение на външния вид и 
продажбата на тютюневи изделия. 
Това се отнася по-специално до 
разпоредбите относно етикетирането 
и опаковането.
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Обосновка

Различни разпоредби относно етикетирането и опаковането в държавите членки 
биха ограничили значително свободното движение на тютюневи изделия на 
вътрешния пазар. Освен това по-стриктни мерки по отношение на опаковките, като 
така наречените „обикновени опаковки“, не са целесъобразни, тъй като с това би се 
опростила направата на фалшификати. 

Изменение 109
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Държава членка, която счита за 
необходимо да запази и/или въведе 
национални и/или регионални мерки за 
съхраняването на традиционни 
тютюневи насаждения с 
основателния аргумент, че местното 
население е социално-икономически 
зависимо от тях, а производството 
има културна стойност, следва да 
получи разрешение да го направи.

Or. pt

Изменение 110
Вим ван де Камп

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 

(41) Държавите членки следва да могат 
да приемат по-строги правила по 
отношение на тютюневите изделия, 
ако считат това за необходимо с цел 
опазване на общественото здраве, 
доколкото тези правила не попадат в 



PE510.660v01-00 52/135 AM\935348BG.doc

BG

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 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.

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.

Or. en

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 111
Франц Обермайер

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 

(41) Държавите членки следва да бъдат 
в състояние да въвеждат по-стриктни 
разпоредби по отношение на 
тютюневите изделия, които считат 
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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 
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.

за необходими с цел защита на 
общественото здраве, доколкото тези 
разпоредби не попадат в обхвата на
разпоредбите на настоящата 
директива. Доколкото тютюневите и 
свързани с тях изделия изпълняват 
изискванията на настоящата
директива, държавите членки нямат 
правото нито да забраняват, нито да 
ограничават вноса, продажбата или 
употребата на такива продукти.

Or. de

Обосновка

Различни разпоредби относно етикетирането и опаковането в държавите членки 
биха ограничили значително свободното движение на тютюневи изделия на 
вътрешния пазар. Освен това по-стриктни мерки по отношение на опаковките, като 
така наречените „обикновени опаковки“, не са целесъобразни, тъй като с това би се 
опростила направата на фалшификати.

Изменение 112
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Съображение 43a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43а) Държавите членки следва да 
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зачитат правото на чист въздух в 
духа на член 7, буква б) и член 12 от 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права, предвиждащ правото на 
здравословни и безопасни условия на 
труд и правото на всеки да се радва на 
най-високия възможен стандарт в 
областта на физическото и 
психичното здраве. Това отговаря на 
целите на член 37 от Хартата на 
основните права, според който в 
политиките на Съюза трябва да 
бъдат включени високо равнище на 
опазване на околната среда и 
подобряване на нейното качество.

Or. en

Изменение 113
Тоан Мандерс

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 

(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 
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настоящата директива следва да се
зачита правото на ЕС и съответните 
международни задължения.

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.

Or. en

Изменение 114
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) забраната за пускане на пазара на 
тютюневи изделия за орална 
употреба;

заличава се

Or. en

Изменение 115
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) забраната за пускане на пазара на 
тютюневи изделия за орална 
употреба;

заличава се

Or. en

Изменение 116
Преслав Борисов
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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;

Or. en

Изменение 117
Нора Бера

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;

Or. fr

Изменение 118
Матео Салвини

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;

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 119
Лара Коми
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „добавка“ означава вещество, 
което се съдържа в тютюнево 
изделие, неговата потребителска 
опаковка или всяка външна опаковка с 
изключение на тютюневи листа и 
други естествени или непреработени 
части на тютюневото растение;

заличава се

Or. it

Обосновка

Това изменение има за цел да заличи определението за добавка и позоваванията на 
него в текста, тъй като веществата, съдържащи се в опаковката (с изключение на 
тези, които преминават от опаковката в крайния продукт) не следва да се регулират 
с директива. В допълнение, изглежда по-уместно да се регламентира въпросът за 
това преминаване в рамките на определението за „съставки“, което, изменено по 
този начин, обезсмисля член 2, определение 2.

Изменение 120
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „добавка“ означава вещество, което 
се съдържа в тютюнево изделие,
неговата потребителска опаковка 
или всяка външна опаковка с 
изключение на тютюневи листа и други 
естествени или непреработени части на 
тютюневото растение;

(2) „добавка“ означава всяко вещество, 
което се използва в производството на
тютюнево изделие, с изключение на 
тютюневи листа и други естествени или 
непреработени части на тютюневото 
растение, и което е предназначено да 
присъства в готовото изделие;

Or. en
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Изменение 121
Матео Салвини

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

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 122
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

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.

Or. en
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Обосновка

Ментолът се използва в традиционните тютюневи изделия от 1920 г. Няма 
достатъчно доказателства, че ментолът оказва отрицателно въздействие върху 
поведението на младите по отношение на пушенето.

Изменение 123
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

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 
или ментола, 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;

Or. pt

Изменение 124
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

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 

(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 или ванилия, 
който се усеща преди или по време на 
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време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

Or. de

Изменение 125
Вим ван де Камп

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 126
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „трансгранична продажба от 
разстояние“ означава услуга по 
продажба от разстояние, при която в 
момента, в който потребителят поръчва 
изделието, той се намира в държава 
членка, различна от държавата членка 
или третата държава, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно. Счита се, че даден търговски 
обект за продажба на дребно е 
установен в дадена държава членка:

(11) „трансгранична продажба от 
разстояние“ означава услуга по 
продажба от разстояние, при която в 
момента, в който потребителят поръчва 
изделието, той се намира в държава 
членка, различна от държавата членка 
или третата държава, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно:

Or. it
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(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 127
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случай на физическо лице — ако 
неговото място на стопанска 
дейност се намира в същата държава 
членка;

заличава се

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 128
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в останалите случаи — ако 
неговото седалище и адрес на 
управление, централно управление или 
място на стопанска дейност, 
включително клон, 
представителство или друга 
стопанска единица, се намира в 
същата държава членка;

заличава се

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 129
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18



PE510.660v01-00 62/135 AM\935348BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на тютюневото 
растение, включително раздут и 
възстановен тютюн) и всякакви 
вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

(18) “съставка” означава всяко 
вещество или компонент, което не е 
листо или друга естествена или 
необработена част на тютюневото 
растение, използвано при 
производството или приготвянето на
тютюнево изделие и което все още се 
съдържа в готовото изделие, дори в 
изменена форма, включително 
хартията, филтъра, мастилата и 
лепилата;

Or. en

Обосновка

Предложеното от Комисията определение е заменено с определението в член 2 от 
Директива 2001/37/ЕО.

Изменение 130
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн) и 
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

(18) „съставка“ означава добавка и 
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

Or. it

Обосновка

Подобно на предложението на Европейската комисия относно преразглеждането на 



AM\935348BG.doc 63/135 PE510.660v01-00

BG

Директива 2001/110/ЕО за пчелния мед, и в този случай е важно да се направи 
разграничение между съставка и естествена съставка на даден продукт. 
Следователно тютюнът следва да се разглежда като естествена съставка на 
тютюневите изделия.

Изменение 131
Лара Коми

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн) и 
всякакви вещества, които се 
съдържат в завършеното тютюнево 
изделие, включително хартията, 
филтрите, мастилата, капсулите и 
лепилата;

(18) „съставка“ означава всяко 
вещество, което се използва в 
производството или приготвянето на 
дадено тютюнево изделие или на всеки 
негов компонент (включително 
хартията, филтрите, мастилата, 
капсулите и лепилата) и което 
продължава да се съдържа в 
завършеното тютюнево изделие;

Or. it

Обосновка

Би било по-добре да се запази определението за съставка, в съответствие с това, 
което вече се съдържа в действащата понастоящем Директива относно 
тютюневите изделия. Всъщност това определение не включва тютюневите листа, 
остатъците от препарати за защита на насажденията или опаковката. На 
практика, определението се отнася за веществата (различни от тютюн), които са 
добавени от производителите и които се съдържат в завършеното изделие.

Изменение 132
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18а (нова)



PE510.660v01-00 64/135 AM\935348BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) „естествена съставка“ означава 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн);

Or. it

(Вж. изменението на член 2, точка 18.)

Обосновка

Подобно на предложението на Европейската комисия относно преразглеждането на 
Директива 2001/110/ЕО за пчелния мед, и в този случай е важно да се направи 
разграничение между съставка и естествена съставка на даден продукт. 
Следователно, тютюнът следва да се разглежда като естествена съставка на 
тютюневите изделия.

Изменение 133
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

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;

Or. en

Изменение 134
Джино Трематера

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“ означава 
максималното съдържание или емисии 
на дадено вещество в тютюнево 
изделие, измерено в грамове;

Or. it

Изменение 135
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

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;

Or. it

Изменение 136
Лара Коми

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

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 

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

Or. it

Обосновка

Предвиждането на възможността максималното съдържание в емисиите да може 
да бъде равно на нула, означава отваряне на път към фактическа забрана на всяко 
тютюнево изделие, което понастоящем се намира на пазара.

Изменение 137
Матео Салвини

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)

Or. it

Обосновка

Изменение с езиков характер. Възможно и уместно е английската конструкция 
„water-pipe tobacco“ да бъде преведена на италиански език.

Изменение 138
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 24а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) „опростена опаковка“ означава 
стандартизирани по цвят, шрифт, 
размер и разположение  имена на 
търговски марки и варианти на 
търговски марки върху опаковките и 
стандартизирани цветове на 
опаковките;

Or. en

Изменение 139
Матео Салвини

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 разстояние изделието се счита за 
пуснато на пазара в държавата 
членка, в която се намира 
потребителят;

(25) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на изделия на 
потребителите в Съюза срещу 
заплащане или безплатно;

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 140
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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.;

Or. en

Изменение 141
Вим ван де Камп

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“ 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.;

Or. en

Изменение 142
Вим ван де Камп

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 

(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 
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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];

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];

Or. en

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 143
Матео Салвини

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

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 25 % в
целия Съюз 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 целия Съюз 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 
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на приемане на директивата]; директивата];

Or. it

Изменение 144
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) „тютюн за пушене“ означава 
тютюнево изделие, различно от 
бездимно тютюнево изделие;

(33) „тютюн за пушене“ означава 
тютюнево изделие, което е 
предназначено да се запалва;

Or. en

Изменение 145
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн, независимо дали 
той е генетично модифициран, или 
не;

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн;

Or. el

Изменение 146
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 35а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) „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 в 
продължение на минимум 30 години;

Or. en

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 147
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Or. pt

Изменение 148
Иан Хъджтън
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 36б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36б) „стандартизирана опаковка“ 
означава стандартизиране на цвета и 
отстраняване на всякаква 
информация за търговската марка от 
опаковката, с изключение на името 
на търговската марка, което ще се 
поставя в стандартизиран шрифт и 
на стандартизирано място върху 
опаковката; стандартизирането 
може да обхване и формата, размера, 
начина на отваряне и други 
характеристики на външния вид на 
опаковката; съответните правни 
маркировки, като например 
предупрежденията относно здравето 
и бандеролите, се запазват върху 
опаковката.

Or. en

Изменение 149
Лара Коми

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36в) „тютюнево изделие с намален 
риск“ е всяко тютюнево изделие, 
което намалява риска от заболявания, 
причинени от традиционните 
тютюневи изделия.

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с промените в член 17. След като компетентните 
органи установят научно, че някои нови категории тютюневи изделия притежават 
намаляващи риска характеристики, следва да се предвидят ефективни регулаторни 
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инструменти, както и да се осигури възможност за точна информация за 
потребителя. В противен случай това би блокирало инвестициите в 
научноизследователска и развойна дейност, иновации, производство и търговия с 
такива продукти, предназначени да предложат по-малко вредна алтернатива на 
традиционните тютюневи изделия.

Изменение 150
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 151
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. el
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Обосновка

Максималното съдържание се счита за съществен елемент на законодателния акт и 
всяко изменение на този елемент следва да подлежи на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 152
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 153
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 154
Лара Коми

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Обосновка

На Европейската комисия не следва да се делегират правомощия, които да й 
позволяват да намалява максималното съдържание на катран, никотин и въглероден 
оксид (и в действителност да се забранят всички тютюневи изделия, които 
понастоящем се намират на пазара), тъй като това са въпроси от съществено, а не 
от второстепенно значение в директивата (вж. предвиденото в член 290, параграф 1 
от Договора за функционирането на Европейския съюз). В това отношение е 
изключително важно участието на Европейския парламент и Съвета.

Изменение 155
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 156
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 157
Франц Обермайер

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

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

заличава се

Or. de

Изменение 158
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
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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.

различни от цигарите.

Or. en

Обосновка

Максималното съдържание се счита за съществен елемент на законодателния акт и 
всяко изменение на този елемент следва да подлежи на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 159
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 

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.
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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.

Or. el

Обосновка

Максималното съдържание се счита за съществен елемент на законодателния акт и 
всяко изменение на този елемент следва да подлежи на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 160
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 

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 
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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.

съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, 
Комисията обмисля подходящата 
реакция на равнище на политика, 
включително, ако е целесъобразно, 
представя предложение за изменение 
на настоящата директива в 
съответствие с констатациите в 
доклада, посочен в член 23.

Or. en

Изменение 161
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз 
основа на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което 
са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема 
и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 

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.
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тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. it

Обосновка

Разделяне на параграфа на 3 и 3а за по-голяма яснота.

Изменение 162
Лара Коми

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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.
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пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. it

Обосновка

Определянето на максималното съдържание на другите емисии несъмнено е дейност, 
която цели да измени съществени елементи от директивата по смисъла на член 290, 
параграф 1 от Договора, и поради тази причина не е нещо, което Европейската 
комисия може да извърши без участието на Парламента и на Съвета.

Изменение 163
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание, 
установено в параграф 3:
а) към международно приетите 
стандарти, когато такива 
съществуват, или 
б) в случаите, когато научните 
доказателства показват, че те 
увеличават токсичността или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. it
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Обосновка

С цел по-голяма яснота съществуващият текст следва да бъде частично 
преформулиран и разделен на параграф 3 и нов параграф 3а.

Изменение 164
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Обосновка

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

Изменение 165
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. nl
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Изменение 166
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Изменение 167
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. nl

Изменение 168
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 169
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Въз основа на тези методи и 

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите. Въз основа на тези методи 
и предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
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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.

стандарти, Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да адаптира 
методите за измерване.

Or. it

Обосновка

С цел яснота съществуващият текст следва да бъде разделен на параграф 4 и нов 
параграф 4а.

Изменение 170
Матео Салвини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване 
на емисиите, които използват за 
тютюневите изделия, различни от 
цигари. 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 приеме методи за измерване на 
равнище на ЕС.

Or. it

(Вж. Директива 2001/37/EО, съображение 31.)

Изменение 171
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 172
Вим ван де Камп

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 
изделие.

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, ако 
разполагат с такъв. 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 
изделие.

Or. en
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Изменение 173
Силвана Рапти

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 
изделие.

Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия, на изделия, 
съдържащи никотин и на 
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. 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 изделие.

Or. en

Изменение 174
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът се придружава от 
декларация, в която са изложени 
основанията за включването на тези 
съставки в съответните тютюневи 
изделия. В списъка е посочен техният 

Списъкът се придружава и от 
токсикологичните данни, с които 
разполага производителят или 
вносителят за тези съставки в изгорена 
или неизгорена форма, в зависимост от 
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статус, в т.ч. дали съставките са 
регистрирани съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)47, както и 
тяхната класификация съгласно 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси48.
Списъкът се придружава и от 
токсикологичните данни, с които 
разполага производителят или 
вносителят за тези съставки в изгорена 
или неизгорена форма, в зависимост от 
случая, и по-специално свързаните с 
тяхното въздействие върху здравето на 
потребителите, като се отчитат, inter 
alia, всички водещи до пристрастяване 
свойства. Списъкът се съставя в 
низходящ ред според теглото на всяка 
включена в изделието съставка. Освен 
за катрана, никотина и въглеродния 
оксид и за емисиите, посочени в член 4, 
параграф 4, производителите и 
вносителите посочват използваните 
методи за измерване. Също така 
държавите членки могат да изискват 
от производителите или 
вносителите да извършват други 
тестове, които може да са 
определени от компетентните 
национални органи, за да се оцени 
въздействието от веществата върху 
здравето, като се вземат предвид, 
inter alia, опасността от 
пристрастяване към тях и тяхната 
токсичност.

случая, и по-специално свързаните с 
тяхното въздействие върху здравето на 
потребителите, като се отчитат, inter 
alia, всички водещи до пристрастяване 
свойства. Списъкът се съставя в 
низходящ ред според теглото на всяка 
включена в изделието съставка. Освен 
за катрана, никотина и въглеродния 
оксид и за емисиите, посочени в член 4, 
параграф 4, производителите и 
вносителите посочват използваните 
методи за измерване.

Or. en

Обосновка

Прекалено голяма административна тежест за МСП.
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Изменение 175
Матео Салвини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Тютюневите изделия, които са 
различни от цигарите, са освободени 
от прилагането на разпоредбите на 
настоящия член, докато не бъдат 
приети методите за измерване на 
равнището на ЕС, посочени в член 4, 
параграф 4а.

Or. it

(Вж. Директива 2001/37/EО, съображение 31.)

Изменение 176
Вим ван де Камп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Тютюневите изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се освобождават от 
изискването за представяне на данни 
за емисиите и съдържанието в 
емисиите до разработването на 
методологии за тяхното измерване 
на общностно равнище.

Or. en

Обосновка

Съгласно съображение 31 от Директива 2001/37/ЕО на общностно равнище трябва да 
бъдат изготвени стандарти и измервателни методи по отношение на тютюневите 
изделия, различни от цигарите. Комисията беше приканена да представи 
съответните предложения. До момента разработването на подобни методи все още 
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не е осъществено.

Изменение 177
Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. 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.

Or. de

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 бе приканена да представи подходящи предложения. Досега такива 
методи не са разработени.

Изменение 178
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюн за пушене с 
характерни вкусово-ароматни качества.

Or. en
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Обосновка

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Изменение 179
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 151 от Акта за присъединяване 
на Австрия, Финландия и Швеция.

Or. en

Обосновка

С оглед на разпоредбите на член 15 от настоящата директива, касаещи културната 
дерогация за Швеция по отношение на тютюна за орална употреба, този принцип 
следва да се прилага също и относно регламентирането на съставките, като се 
отчита фактът, че традиционният шведски тютюн често е с характерни вкусово-
ароматни качества.

Изменение 180
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества, 
в случай че съществуват неоспорими 
научни доказателства, че 
конкретната добавка увеличава 
токсичността на продукта или 
опасността от пристрастяване.

Or. pl

Обосновка

Употребата на добавки с характерни вкусово-ароматни качества не може да се 
забранява, освен ако не съществуват доказателства, че те увеличават вредното 
действие на тютюневите изделия. Всички тютюневи изделия са вредни, независимо 
от техните вкусово-ароматни качества; следователно, конкретен продукт не може 
да бъде забраняван без подходящи аргументи.

Изменение 181
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества. 
По отношение на ментола се прилага 
изключение, тъй като той се счита 
за традиционно за тютюневите 
изделия вкусово-ароматно качество и 
не може да бъде поставян в една група 
с други тютюневи вкусово-ароматни 
качества.

Or. en
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Изменение 182
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 183
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия.

Or. pl

Изменение 184
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 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 забраняват 
употребата на добавки.

Or. en

Изменение 185
Лара Коми

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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 съставки, 
които са от основно значение за 
производството на тютюневи изделия, 
доколкото тяхното използване не води
до създаването на изделие с характерни 
вкусово-ароматни качества.

Or. it

Обосновка

Това изменение е следствие от заличаването на определението за добавка. Освен това 
предвид забраната на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества в 
първата алинея, позоваването във втората алинея на добавки, които не водят до 
продукти с характерни вкусово-ароматни качества, е неясно. Идеята, че дадена 
добавка е съществена за производството на даден продукт също е неясна и може да 
доведе до изкривяване при вземането на решения в държавите членки.

Изменение 186
Матео Салвини
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 187
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 188
Пабло Ариас Ечеверия
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 189
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Поради неяснотата на понятията предложението на Комисията води до правна 
несигурност.
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Изменение 190
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, при наличие на неоспорими 
научни доказателства, че 
конкретната добавка увеличава 
токсичността на продукта или 
опасността от пристрастяване. 
Филтрите и капсулите не съдържат 
тютюн.

Or. pl

Изменение 191
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr
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Изменение 192
Матео Салвини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Параграф 5 не се прилага за 
техническите мерки, предназначени 
да намалят съдържанието на 
конкретни вредни елементи в дима 
или да повиши биоразградимостта на 
тютюневите изделия.

Or. it

Изменение 193
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 194
Пабло Ариас Ечеверия
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 195
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. nl
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Изменение 196
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички тютюневи изделия следва да попадат в обхвата на директивата предвид 
вредното им въздействие върху здравето и без оглед на възрастта на засегната група 
потребители.

Изменение 197
Нора Бера

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията.

Or. fr

Изменение 198
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Изменение 199
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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съответствие с член 22, за да отменя 
това освобождаване, ако е налице 
съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в 
доклад на Комисията.

Or. es

Изменение 200
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.

Or. en

Обосновка

Установяването на нови задължения по отношение на съответните тютюневи 
изделия има отражение върху обхвата на член 6; ето защо то следва да бъде 
оставено на преценката на съзаконодателите и следва да подлежи на обикновената 
законодателна процедура.

Изменение 201
Аня Вайсгербер, Андреас Шваб, Юрген Кройцман, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 тютюневите изделия за 
орална употреба, се освобождават от 
забраните, установени в параграфи 1 и 
5.

Or. de

Обосновка

Употребата на традиционен тютюн за смъркане и тютюн за дъвчене е ограничена в 
много малко региони на Европа, като представлява част от съхраняването на 
обичаите. Освен това тютюнът за смъркане и тютюнът за дъвчене се употребяват 
предимно от по-възрастни лица. Също и при разпоредбите относно етикетирането 
съгласно членове 10 и 11 по отношение на тютюна за смъркане и тютюна за дъвчене 
се прилагат същите, по-малко рестриктивни разпоредби, както по отношение на 
пурите, пуретите и тютюна за лула. Поради това спрямо член 6 следва да се прилага 
същото освобождаване.

Изменение 202
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари, тютюна за водна лула 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 
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съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.

Or. it

Обосновка

Евробарометър показва, че при младите хора и студентите се наблюдава по-голяма 
употреба на водни лули, отколкото при другите групи.

Изменение 203
Манфред Вебер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. 
Тютюневите изделия за смъркане 
също се освобождават. 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.

Or. de

Изменение 204
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Тютюневите изделия, различни от 10. Тютюневите изделия, различни от 



PE510.660v01-00 106/135 AM\935348BG.doc

BG

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.

цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.

Or. de

Изменение 205
Анне Хед, Осе Вестлунд

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Разпоредбите на член 6, 
параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат по 
отношение на тютюна за орална 
употреба (снус). 

Or. sv

Изменение 206
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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на член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. en

Обосновка

Предвид разпоредбите на член 15 от настоящата директива регулирането на 
тютюна за орална употреба не попада в нейния обхват.

Изменение 207
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. За да се осигури тяхната графична
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те 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.

Or. el

Обосновка

Бандеролът следва да се поставя на мястото за отваряне на опаковката на 
тютюневите изделия, така че да се унищожава при отварянето и по този начин да се 
предотврати многократната употреба на бандеролите и контрабандата.
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Изменение 208
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. За да се осигури тяхната графична
цялост и видимост, предупрежденията 
относно здравето са отпечатани по 
начин, който не позволява те да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез 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.

Or. en

Изменение 209
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

3. Предупрежденията относно здравето 
са отпечатани по начин, който не 
позволява те да бъдат отстранени; те са 
незаличими и видими. Всички видове
бандероли, етикети с цената, 
маркировки за следене и обратно 
проследяване, защитни елементи или 
какъвто и да е вид обвивка, торбичка, 
обложка, кутия или друго средство, 
когато такива се използват, не 
пречат да се видят и прочетат 
предупрежденията относно здравето. 
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обвивка, торбичка, обложка, кутия или 
друго средство, нито при отваряне на 
потребителската опаковка.

Същото се отнася и за начина на
отваряне на потребителската опаковка.

Or. en

Изменение 210
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки следят за това 
предупрежденията относно здравето 
върху основната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка да са изцяло видими. 
Когато тютюневите изделия се 
пускат на пазара, обвивки, торбички, 
обложки, кутии или други средства, 
когато такива се използват, не 
пречат да се видят и прочетат 
предупрежденията относно здравето. 

Or. en

Изменение 211
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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потребителските опаковки.

Or. el

Обосновка

Бандеролът следва да се поставя на мястото за отваряне на опаковката на 
тютюневите изделия, така че да се унищожава при отварянето и по този начин да се 
предотврати многократната употреба на бандеролите и контрабандата.

Изменение 212
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Изображенията на потребителските 
и на всяка външна опаковка, насочени 
към потребителите в Съюза, отговарят 
на разпоредбите от настоящата глава.

7. Допълнителните изображения на 
потребителските и на всяка външна 
опаковка, насочени към потребителите в 
Съюза, отговарят на разпоредбите от 
настоящата глава.

Or. el

Обосновка

Въвеждането на изображения следва да остане в правомощията на всяка отделна 
държава членка.

Изменение 213
Иан Хъджтън

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. С цел опазване на общественото 
здраве държавите членки могат да
запазят или въведат национални 
правила относно етикетирането и 
опаковането на тютюневи изделия, 
които надхвърлят правилата, 
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предвидени в настоящата директива, 
включително запазването или 
въвеждането на разпоредби, 
позволяващи стандартизираното 
опаковане на тютюневите изделия.

Or. en

Изменение 214
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-
малка от 20 mm, а височината — не 
по-малка от 43 mm. За тютюна за 
ръчно свиване на цигари 
информационното съобщение се 
отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

Or. el

Обосновка

Тези размери не могат да бъдат приложени по отношение на всички видове 
потребителски опаковки. По този начин косвено се налага уеднаквяване на размера, 
формата и представянето на потребителските пакети, което представлява сериозно 
нарушение на конкуренцията.
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Изменение 215
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-
малка от 20 mm, а височината — не 
по-малка от 43 mm. За тютюна за 
ръчно свиване на цигари 
информационното съобщение се 
отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

Or. en

Изменение 216
Джино Трематера

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-
малка от 20 mm, а височината — не 
по-малка от 43 mm. За тютюна за 
ръчно свиване на цигари 
информационното съобщение се 

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
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отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

Or. it

Изменение 217
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-
малка от 20 mm, а височината — не 
по-малка от 43 mm. За тютюна за 
ръчно свиване на цигари 
информационното съобщение се 
отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки в шрифт „Хелветика”, 
получер на бял или цветен фон. За 
тютюна за ръчно свиване на цигари 
информационното съобщение се 
отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

Or. it

Изменение 218
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-малка 
от 20 mm, а височината — не по-малка 
от 43 mm. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-малка 
от 20 mm, а височината — не по-малка 
от 43 mm. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение могат да
покриват до 50 % от повърхността, 
върху която са отпечатани.

Or. de

Изменение 219
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-
малка от 20 mm, а височината — не 
по-малка от 43 mm. За тютюна за 
ръчно свиване на цигари 
информационното съобщение се 
отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки, така че да заема по-
голямата част от съответната зона 
по изключително видим начин. За 
тютюна за ръчно свиване на цигари 
информационното съобщение се 
отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.
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отпечатани.

Or. pt

Изменение 220
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-малка 
от 20 mm, а височината — не по-малка 
от 43 mm. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-малка 
от 20 mm, а височината — не по-малка 
от 45 mm. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани. При тютюните за 
пушене, различни от цигарите и 
тютюна за ръчно свиване на цигари, 
общото предупреждение и 
информационното съобщение се 
отпечатват на страничната част на 
потребителските опаковки. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение 
покриват 50 % от повърхността, 
върху която са отпечатани.

Or. en

Изменение 221
Лара Коми
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-
малка от 20 mm, а височината — не 
по-малка от 43 mm. За тютюна за 
ръчно свиване на цигари
информационното съобщение се 
отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. За тютюна за ръчно свиване 
на цигари информационното съобщение 
се отпечатва на повърхността, която 
става видима при отваряне на 
потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

Or. it

Обосновка

Конкретното изразяване в милиметри на височината и широчината на 
предупрежденията относно здравето биха направили незаконни голям брой формàти
на опаковки и биха стандартизирали формата и дизайна на опаковките, което може 
да доведе до свиване на пазара и до увеличаване на риска от контрабанда, без да 
доведе до ползи от здравна гледна точка. Това би оказало голямо въздействие върху 
работните места и данъчните приходи. Разпоредбите на настоящия параграф също 
така са в противорачие със споразуменията TBT и TRIPS на Световната търговска 
организация (СТО). 

Изменение 222
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 

заличава се
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съответствие с член 22:
а) за да адаптира текста на 
предупрежденията относно здравето, 
определени в параграфи 1 и 2, с оглед 
на научното и пазарното развитие;
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.

Or. nl

Изменение 223
Вим ван де Камп

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

Or. en

Изменение 224
Франц Обермайер

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, 

заличава се
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включително вида на шрифта и 
цвета на фона.

Or. de

Изменение 225
Лара Коми

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

Or. it

Изменение 226
Пабло Ариас Ечеверия

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

Or. es

Изменение 227
Матео Салвини
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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.

б) за да определя оформлението и 
дизайна на предупрежденията относно 
здравето, определени в настоящия член, 
включително размера на шрифта и 
цвета на фона; като има предвид 
езиковите изисквания на всяка 
държава членка.

Or. it

Изменение 228
Адам Белан

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.

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

Or. pl

Изменение 229
Констандинос Пупакис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;
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Or. el

Обосновка

Въвеждането на изображения следва да остане в правомощията на всяка отделна 
държава членка.

Изменение 230
Катрин Стайлър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 85 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Изменение 231
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 232
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват не по-малко от 50 % и до 
65 % от външната площ на предната и 
задната повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

Or. de

Изменение 233
Сабине Ферхайен, Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 43 % от външната площ на 
предната и 62 % от външната площ на
задната повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

Or. de

Изменение 234
Вим ван де Камп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Изменение 235
Силвана Рапти
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка
външна опаковка;

Or. en

Изменение 236
Джино Трематера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. it

Изменение 237
Констандинос Пупакис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. el
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Обосновка

Увеличаването на размера на предупрежденията относно здравето следва да бъде в 
разумни граници и да не надвишава 50 % от повърхността на опаковката на 
тютюневите изделия.

Изменение 238
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Изменение 239
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. pt

Изменение 240
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. de

Изменение 241
Лара Коми

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 50 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. it

Обосновка

Увеличаването на размера на предупрежденията до 50 % от общата площ е повече 
от достатъчно, за да се гарантира, че потребителите са надлежно информирани. 
Освен това, няма доказателства, че по-големият размер на предупрежденията 
относно здравето ще доведе до намаляване на броя на пушачите. Определянето на 
размер от 75 % би могло да застраши основни права, защитени от ЕС и от 
споразуменията на СТО, като права, свързани с интелектуалната собственост и 
промишлените търговски марки.

Изменение 242
Пабло Ариас Ечеверия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) покриват 75 % от външната площ на в) покриват 50 % от външната площ на 
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предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. es

Изменение 243
Лара Коми

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. it

Обосновка

Поставянето на предупрежденията относно здравето в горния край на опаковката 
предполага скъсването им при отваряне и би довело до поставянето на бандеролите в 
долната част, където обаче няма да бъдат разкъсани при отварянето на пакета, и 
следователно биха могли да бъдат използвани отново. поставянето на изискване 
предупреждението да бъде в същата посока като всяка друга информация върху 
опаковката би ограничило използването на търговската марката, която може да се 
наложи да бъде поставена в различна посока от тази на предупрежденията относно 
здравето.

Изменение 244
Сабине Ферхайен, Андреас Шваб, Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се разполагат в горния край на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка и са ориентирани по 

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

същия начин, както всяка друга 
информация върху опаковката;

Or. de

Изменение 245
Джино Трематера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. it

Изменение 246
Матео Салвини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. it

Обосновка

За да се даде възможност на потребителя да разпознае търговската марка на 
продукта, който купува.
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Изменение 247
Вим ван де Камп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. en

Изменение 248
Франц Обермайер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) се възпроизвеждат според 
формàта, оформлението, дизайна и 
пропорциите, определени от 
Комисията в съответствие с 
параграф 3;

заличава се

Or. de

Изменение 249
Констандинос Пупакис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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i) височина: не по-малко от 64 mm;
ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. el

Обосновка

Тези размери не могат да бъдат приложени по отношение на всички видове опаковки. 
По този начин косвено се налага уеднаквяване на размера, формата и представянето 
на пакетите, което представлява сериозно нарушение на конкуренцията. Освен това в 
буква в) на разглеждания член се определя процент от външната площ на 
потребителската опаковка и в този смисъл се счита за ненужно посочването на 
размери при потребителските опаковки на цигарите.

Изменение 250
Вим ван де Камп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. en

Изменение 251
Силвана Рапти

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
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ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. en

Изменение 252
Сабине Ферхайен, Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. de

Изменение 253
Джино Трематера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. it

Изменение 254
Матео Салвини
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. it

Изменение 255
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. pt

Изменение 256
Лара Коми

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
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ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. it

Обосновка

Конкретното изразяване в милиметри на височината и широчината на 
предупрежденията относно здравето биха направили незаконни голям брой формàти
на опаковки и биха стандартизирали формата и дизайна на опаковките, което може 
да доведе до свиване на пазара и до увеличаване на риска от контрабанда, без да 
доведе до ползи от здравна гледна точка. Това би оказало голямо въздействие върху 
работните места и данъчните приходи. Разпоредбите на настоящия параграф също 
така са в противорачие със споразуменията TBT и TRIPS на Световната търговска 
организация (СТО).

Изменение 257
Пабло Ариас Ечеверия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;
ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

Or. es

Изменение 258
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ж) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) височина: не по-малко от 64 mm; заличава се

Or. es
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Изменение 259
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ж) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) височина: не по-малко от 64 mm; i) височина: не повече от 43 mm;

Or. de

Изменение 260
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ж) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) височина: не по-малко от 64 mm; i) височина: не по-малко от 68 mm;

Or. en

Изменение 261
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ж) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) широчина: не по-малко от 55 mm. заличава се

Or. es

Изменение 262
Патрисия ван дер Камен



AM\935348BG.doc 133/135 PE510.660v01-00

BG

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. nl

Изменение 263
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 264
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 265
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Обосновка

Пропорциите на предупрежденията относно здравето се считат за съществен 
елемент на законодателния акт и всяко изменение на този елемент следва да подлежи 
на обикновената законодателна процедура.
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Изменение 266
Сабине Ферхайен, Андреас Шваб, Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 267
Джино Трематера

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it


