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Изменение 268
Матео Салвини

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 оформлението, дизайна 
(включително типа и размера на 
шрифта), редуването и пропорциите на 
предупрежденията относно здравето, 
като отчита надлежно езиковите 
изисквания на всяка държава членка;

Or. it

Изменение 269
Адам Белан

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. pl

Изменение 270
Лара Коми

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 

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

Or. it

Обосновка

Предоставените с този параграф правомощия позволяват на Комисията да изменя 
ключови аспекти от директивата без съответното участие на Европейския 
парламент и Съвета и в противоречие с разпоредбите на член 290 (1) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Освен това предоставянето в полза на 
Комисията на свобода да определя редуването на предупрежденията би могло да 
предизвика риск от бракуване на запасите поради невъзможност за адаптиране на 
производството към предвидените за редуването срокове.

Изменение 271
Пабло Ариас Ечеверия

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. es

Изменение 272
Сабине Ферхайен, Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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видимостта на текста, снимките и 
информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

Or. de

Изменение 273
Джино Трематера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. it

Изменение 274
Лара Коми

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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употребата на тютюневи изделия.

Or. it

Обосновка

Става дума за въпроси от съществено, а не от второстепенно значение, и 
следователно не е коректно Комисията да има правомощия да извършва промени по 
тях, без да могат Европейският парламент и Съветът да участват по подходящ 
начин. Освен това не става ясно как може да се гарантира целостта и видимостта 
на предупрежденията относно здравето в случай, че Комисията реши да позволи те 
да бъдат скъсани при отварянето на потребителската опаковка.

Изменение 275
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Етикетиране на тютюна за пушене, 
различен от цигарите и тютюна за 

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

Общото предупреждение се 
отпечатва върху най-видимата 
повърхност на потребителската 
опаковка и всички външни опаковки.
Посочените в приложение І текстови 
предупреждения се редуват по такъв 
начин, че да се гарантира редовното 
им появяване. Този предупреждения се 
отпечатват върху другата най-
видима повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка.
2. Общото предупреждение, посочено 
в параграф 1, покрива 30 % от 
външната площ на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 32 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 35 % за държавите членки с 
три официални езика. 
3. Текстовото предупреждение, 
посочено в параграф 1, покрива 40 % 
от външната площ на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 45 % за 
държавите членки с два официални
езика и на 50 % за държавите членки с 
три официални езика. 
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4. Общото предупреждение и 
текстовото предупреждение, 
посочени в параграф 1:
а) се отпечатват в черен цвят, 
шрифт хелветика, получер, на бял 
фон. С оглед на езиковите особености 
държавите членки могат да изберат 
размера на шрифта, при условие че 
размерът на шрифта съгласно 
законодателството им е такъв, че 
надписът да заеме възможно най-
голяма част от площта, 
предназначена за изисквания текст;
б) са центрирани в площта, на която 
се изисква да бъдат отпечатани, 
успоредно на горния ръб на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;
в) са оградени с черна линия, широка 
не по-малко от 3 mm и не повече от 
4 mm, в рамките на повърхността, 
предназначена за текста на 
предупреждението.
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.

Or. en

Изменение 276
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Общото предупреждение се отпечатва 
върху най-видимата повърхност на 
потребителската опаковка и всички 

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

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

Or. en

Обосновка

Неотстранимите етикети следва да бъдат допустими, за да се улесни поставянето 
на предупреждения с по-голям размер за тютюневи изделия, различни от цигарите и 
тютюна за ръчно свиване на цигари, при които често се използват опаковки от 
материали, различни от картон.

Изменение 277
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива 30 % от външната 
площ на съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

2. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива 30 % от външната 
площ на съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с повече от два
официални езика.

Or. it

Изменение 278
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива 30 % от външната 
площ на съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

2. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива най-много 17 % от 
външната площ на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 19 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 21 % за държавите членки с 
три официални езика.

Or. de

Изменение 279
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива 30 % от външната 
площ на съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

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

Or. es

Изменение 280
Матео Салвини
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 281
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Общото предупреждение, посочено в 
параграф 1, покрива най-много 22 % от 
външната площ на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 25 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 29 % за държавите членки с 
три официални езика.

Or. de

Изменение 282
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

По отношение на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно 
свиване на цигари, се прилагат правилата от съответните разпоредби на 
Директива 2001/37/ЕО. Този параграф е част от тези разпоредби.

Изменение 283
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

По отношение на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно 
свиване на цигари, се прилагат правилата от съответните разпоредби на 
Директива 2001/37/ЕО. Този параграф е част от тези разпоредби. В съответствие 
със съображение 18 от Директива 2001/37/ЕО следва да е допустимо използването на 
неотстраними етикети, за да се улесни прилагането на изискванията за 
етикетиране, предвидени в директивата.

Изменение 284
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 285
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 286
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) са оградени с черна линия, широка не 
по-малко от 2 mm и не повече от 3 mm, 
в рамките на повърхността, 
предназначена за текста на 
предупреждението.

Or. de

Изменение 287
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 288
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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. es

Изменение 289
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Това тютюнево изделие може да увреди 
Вашето здраве и води до 
пристрастяване, но крие значително 
по-малко рискове за Вашето здраве от 
пушенето.

Or. en

Обосновка

По-важно е да се предостави информация за относителния риск, отколкото да се 
правят неопределени твърдения. Предложеното съобщение отправя ясен, основан на 
доказателства, сигнал към потребителите на тютюн.

Изменение 290
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Вашето здраве и води до 
пристрастяване.

Or. en

Изменение 291
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Това тютюнево изделие уврежда
Вашето здраве и води до 
пристрастяване.

Or. el

Изменение 292
Матео Салвини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 293
Патрисия ван дер Камен
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 294
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Поради своята неопределеност думата „социално“ би довела до правна несигурност.

Изменение 295
Лара Коми

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) внушават, че дадено тютюнево 
изделие подобрява жизнеността и 
енергичността, че има лечебно, 
подмладяващо или друго положително 
здравно въздействие;

Or. it

Обосновка

Позоваванията на физически или биологични ефекти, както и на такива от 
„социално“ естество следва да бъдат заличени, тъй като могат да се тълкуват в 
широк смисъл или по свободна преценка, с риск това да доведе до недостигане на 
съществена фактическа информация относно продукта до потребителите. Това е в 
нарушение на различни разпоредби от Договора за функционирането на Европейския 
съюз относно основните права, включително правото на собственост, свободата на 
изразяване и правото на потребителите да получат информация за продуктите, 
както и на правилата на СТО.

Изменение 296
Лара Коми

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Обосновка

Буква в) следва да се заличи, тъй като може да бъде тълкувана в много широк смисъл 
и по свободна преценка, с риск това да доведе до недостигане на съществена 
фактическа информация относно продукта до потребителите, като например 
фактът, че съдържа смес American Blend. Това е в нарушение на различни разпоредби 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно основните права, 
включително правото на собственост, свободата на изразяване и правото на 



AM\935995BG.doc 19/125 PE510.679v02-00

BG

потребителите да получат информация за продуктите, както и на правилата на 
СТО.

Изменение 297
Лара Коми

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приличат на хранителен продукт. г) при тютюневите изделия за орална 
употреба приличат на хранителен 
продукт.

Or. it

Обосновка

Настоящата директива ограничава това изискване за тютюневите изделия за орална 
употреба и това пояснение следва да се запази, в противен случай би могло да се 
твърди, че цигарите приличат сладкарски изделия като шоколадовите цигари, които 
присъстват на пазара на държавите членки.

Изменение 298
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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подвеждащи.

Or. de

Изменение 299
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Забранява се използването върху 
опаковката на тютюневите изделия 
на текстове, имена, търговски марки и
фигуративни или други знаци, 
внушаващи, че дадено тютюнево 
изделие е по-малко вредно от другите.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията текст се заменя с текста на член 7 от 
Директива 2001/37/ЕО.

Изменение 300
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 

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

текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. el

Обосновка

Предложението за директива предвижда премахване на цигарите с диаметър под 7,5 
mm. Съответните изследвания обаче не съдържат доказателство, което да 
подсказва, че такива разпоредби биха имали полезно действие за целите на 
директивата. Напротив, те ще доведат до намеса на вътрешния пазар и до 
изкривяване на свободната конкуренция в сектора на тютюна, като се има предвид, 
че пушачите или ще изберат да пушат цигари с диаметър, какъвто се предлага, или 
ще купуват незаконни продукти.

Изменение 301
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE510.679v02-00 22/125 AM\935995BG.doc

BG

Or. en

Изменение 302
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 303
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 

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

свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. pt

Изменение 304
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предлага се да отпадне определянето на диаметъра на цигарите. На практика 
въвеждането на тази разпоредба би означавало въвеждане на забрана на тънките 
цигари, което не е оправдано научно и не може да бъде прието.

Изменение 305
Лара Коми

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци 
или други допълнителни материали, 
като залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки. Предоставянето 
на фактическа информация относно 
дадено тютюнево изделие на 
потребителите не може да бъде 
забранено. Законно регистрираните 
марки към датата на влизане в сила 
на настоящата директива не могат 
да бъдат забранени.

Or. it

Обосновка

Някои забрани от параграфа следва да бъдат заличени, тъй като това би довело до 
забрана на съществени елементи от регистрираните търговски марки, които са били 
използвани с години и ще възпрепятства предоставянето на фактическа информация 
относно продукта на потребителите, в нарушение на разпоредбите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз относно основните права и правилата на СТО. 
Забраната на тънките цигари следва да бъде премахната, тъй като ще стимулира 
контрабандата, не е подкрепена с научни доказателства и ще има силно въздействие 
върху заетостта и приходите.

Изменение 306
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и 
отличителни обозначения могат да 
включват текстове, символи, имена, 
търговски марки, фигуративни или 
други знаци, подвеждащи цветове,
добавени или други допълнителни

2. Върху опаковката на тютюневите 
изделия не се използват символи, име, 
търговски марки, текстове, добавени 
материали, полета за изтриване и 
обвивки или от друг вид, които да 
внушават, че дадено тютюнево изделие
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материали, като залепващи се 
етикети, стикери, допълнителни 
реклами, полета за изтриване и 
обвивки, но не се ограничават само до 
тях, или да са свързани с формата на 
самото тютюнево изделие. Цигарите с 
диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

е по-малко вредно от друго, или да 
допускат въвеждането в заблуждение 
на потребителя относно вредата от 
тютюневите изделия.

Or. es

Изменение 307
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Върху потребителската опаковка 
се допуска индикация относно 
използвания сорт тютюн и/или 
държавата на неговия произход.

Or. it

Обосновка

За да не се прави разлика между различните сортове тютюн (вж. съображение 16) и 
с цел коректна информация за потребителя относно вида продукт, който купува.

Изменение 308
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. На потребителската опаковка се 
поставя етикет с текст „Всички 
цигари са еднакво вредни“.

Or. en
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Обосновка

Този текст ще информира потребителите, че цигарите с диаметър до 7,5 mm или 
ментоловите цигари са също толкова опасни, колкото обикновените.

Изменение 309
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 13 заличава се
Външен вид и съдържание на 
потребителските опаковки
1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.
2. Опаковката за цигари може да бъде 
от картон или от мек материал и 
няма друг отвор, който може да бъде 
затворен или запечатан повторно 
след първоначалното отваряне, освен 
затварящото се капаче. 
Затварящото се капаче на 
опаковките за цигари е захванато 
само към задната страна на 
опаковката.
3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
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формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. es

Изменение 310
Джино Трематера

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 

заличава се
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тютюн.

Or. it

Изменение 311
Лара Коми

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване 
на цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

заличава се

Or. it

Обосновка

Забраната на аспектите, свързани с оформлението на опаковката би улеснило 
незаконната търговия и би ограничило избора на потребителите, иновациите и 
конкуренцията. Правата върху интелектуалната собственост ще бъдат нарушени 
или отслабени. Не съществува основание, както от гледна точка на вътрешния пазар 
така и по отношение на общественото здраве в подкрепа на тези разпоредби, които, 
наред с други неща, биха забранили съществуващи понастоящем продукти. Освен 
това тези изисквания не са пропорционални.

Изменение 312
Биргит Колин-Ланген, Вернер Ланген, Криста Клас
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g 
тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с правоъгълна форма. 
Потребителската опаковка на тютюна за 
ръчно свиване на цигари е с форма на 
калъф, цилиндър или кутия.

Or. de

Обосновка

Относително лесно е да се произведе обикновена опаковка с форма на паралелепипед. 
За сложен дизайн на опаковката обаче са необходими повече ноу-хау и скъп 
производствен процес със специални машини. Дори само заради това продуктът е по-
защитен от фалшифициране. Евентуалното подвеждане на потребителя ще бъде 
уредено другаде чрез разпоредби за обозначаване на опаковката.

Изменение 313
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска опаковка 
тютюн за ръчно свиване на цигари 
съдържа най-малко 20 g тютюн.
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покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

От десетилетия тютюнът за ръчно свиване на цигари се пакетира в опаковки с най-
различни форми и формàти и Комисията не е представила никакви научни 
доказателства, които да оправдават подобно равнище на стандартизация. 
Следователно заявената цел е неясна, докато последиците от предложението биха 
били забрана де факто на голям брой съществуващи изделия.

Изменение 314
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на тютюна 
за ръчно свиване на цигари е с форма на 
калъф, т.е. правоъгълен джоб с капаче, 
което покрива отвора. Капачето на 
калъфа покрива най-малко 70 % от 
предната страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка 
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 20 g тютюн.

Or. en
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Изменение 315
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка.

Or. en

Обосновка

Определянето на минимален брой цигари в една потребителска опаковка и минимален 
грамаж тютюн в пакет тютюн за ръчно свиване на цигари лишава потребителите 
от избор, особено тези, които смятат да пушат по-малко.

Изменение 316
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с правоъгълна форма. 
Потребителската опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари или ситно 
нарязан тютюн съдържа най-малко 
40 g тютюн.
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покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване на 
цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията би изключило продажбата на ситно нарязан тютюн 
за ръчно свиване на цигари в метални кутии, без за това да има конкретна обосновка в 
оценката на въздействието.

Изменение 317
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка.

Or. it

Изменение 318
Ема Маккларкин
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската 
опаковка. Една потребителска опаковка
цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн 
за ръчно свиване на цигари съдържа 
най-малко 40 g тютюн.

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Една потребителска 
опаковка цигари съдържа най-малко 
20 цигари. Потребителската опаковка на 
тютюна за ръчно свиване или пълнене
на цигари е правоъгълна или 
цилиндрична метална кутия или има
форма на калъф, т.е. стандартен
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Една потребителска 
опаковка тютюн за ръчно свиване или 
пълнене на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

В първоначалната оценка на въздействието не е оценено използването на калъф за 
опаковане на други видове насипен тютюн и в предложението не са подобаващо 
отчетени значителните разлики между ръчно свиване и пълнене на цигари. По вида на 
опаковката следва да се разграничават търсените от потребителите качества на 
тютюна. Металните кутии са доказана отличителна опаковка за насипния тютюн. 
Настоящата формулировка би могла да попречи на бъдещо разработване на 
иновативни продукти за опаковане и следователно да влоши качеството на 
тютюневото изделие за крайния потребител.

Изменение 319
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
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правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа всякакъв възможен брой
цигари, чието общо тегло е най-малко 
33 g. Една потребителска опаковка 
тютюн за ръчно свиване на цигари 
съдържа най-малко 80 g тютюн.

Or. en

Изменение 320
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

По отношение на опаковката следва да се предвиди гъвкавост, тъй като не е налице 
конкретно основание за ограничаване от гледна точка на вътрешния пазар, например 
във връзка с Директива 2007/54/ЕО.

Изменение 321
Лара Коми



AM\935995BG.doc 35/125 PE510.679v02-00

BG

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Обосновка

Забраната на аспектите, свързани с оформлението на опаковката или на 
съответните материали би улеснило незаконната търговия и би ограничило избора на 
потребителите, иновациите и конкуренцията. Правата върху интелектуалната 
собственост ще бъдат нарушени или отслабени. Не съществува основание както от 
гледна точка на вътрешния пазар, така и по отношение на общественото здраве в 
подкрепа на тези разпоредби, които, наред с други неща, биха забранили 
съществуващи понастоящем продукти. Освен това тези изисквания не са 
пропорционални.

Изменение 322
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 323
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

Със стандартизирана „опростена“ опаковка се отстраняват препятствията пред 
търговията на единния пазар, като същевременно това изглежда е най-добрият 
избор, за да се гарантира защитата на потребителите чрез увеличаване на 
въздействието на предупрежденията относно здравето сред тези, които все още не 
са започнали да пушат — по-специално възпиране на младежите от започване, и чрез 
осуетяване на стратегиите за идентификация с дадена марка, насочени към 
конкретни групи потребители.

Изменение 324
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Не се позволяват никакви 
търговски марки или всякакви други 
маркировки върху самото тютюнево 
изделие.

Or. en

Обосновка

Не следва да се позволяват търговски марки, дизайн или декорация върху отделните 
цигари.

Изменение 325
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 

заличава се
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необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

Or. nl

Изменение 326
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 327
Джино Трематера

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 

заличава се
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определя по-подробни правила за 
формата и размера на 
потребителските опаковки, 
доколкото тези правила са 
необходими за осигуряване на пълната 
видимост и цялост на 
предупрежденията относно здравето 
преди първото отваряне, по време на 
отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

Or. it

Изменение 328
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 329
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 330
Лара Коми

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Обосновка

Предоставените с този параграф правомощия позволяват на Комисията да изменя 
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ключови аспекти от директивата без съответното участие на Европейския 
парламент и Съвета и в противоречие с разпоредбите на член 290 (1) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 331
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 332
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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установена в доклад на Комисията.

Or. en

Изменение 333
Джино Трематера

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 334
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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установена в доклад на Комисията.

Or. it

Изменение 335
Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Формата на потребителската опаковка цигари или тютюн за ръчно свиване на 
цигари е определена в член 13, параграф 1 от предложената директива. 
Предложението за форма на опаковка за други тютюневи изделия следва да е 
предмет на законодателна процедура, тъй като са засегнати важни въпроси, 
свързани с конкуренцията и свободата на вътрешния пазар.

Изменение 336
Лара Коми

Предложение за директива
Член 13 – 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, за да направи 
формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. it

Обосновка

Предоставените с този параграф правомощия позволяват на Комисията да изменя 
ключови аспекти от директивата без съответното участие на Европейския 
парламент и Съвета и в противоречие с разпоредбите на член 290 (1) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 337
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Потребителските опаковки за 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари са съобразени с изискванията 
към опростените опаковки, 
установени от Комисията съгласно 
параграф 4б от настоящия член.

Or. en

Изменение 338
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема мерки относно 
правилата за опростените 
потребителски опаковки за цигари и 
тютюн за ръчно свиване на цигари. 
Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 21.

Or. en

Изменение 339
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С цел да бъде възможно 
ефективното следене и проследяване,
държавите членки изискват върху 
всички потребителски опаковки и 
пакети и всички външни опаковки 
цигари да бъдат нанесени или част 
от тях да бъдат уникални, трайни и 
неотстраними идентификационни 
маркировки (наричани по-долу 
„уникален идентификатор“), като 
например кодове или отличителни 
знаци. Що се отнася до изделия, 
произведени извън Съюза, определените 
в настоящия член задължения се 
прилагат само за онези от тях, които са 
предназначени за пазара на Съюза или 
са пуснати на него.

Or. en
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Изменение 340
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За да се постигне ефективен 
мониторинг и идентификация, 
държавите членки гарантират, че
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия, включително 
всички външни опаковки, имат 
уникална идентификационна 
маркировка, която е поставена по 
сигурен начин, така че да не може да 
бъде отстранена. За да се осигури 
целостта им, уникалните 
идентификатори се отпечатват/нанасят 
по такъв начин, че да не могат да бъдат 
отстранени; те са незаличими и по 
никакъв начин не се скриват, нито 
прекъсват, включително чрез бандероли 
и етикети с цената, нито при отваряне 
на опаковката. Що се отнася до изделия, 
произведени извън Съюза, определените 
в настоящия член задължения се 
прилагат само за онези от тях, които са 
предназначени за пазара на Съюза или
са пуснати на него.

Or. fr

Изменение 341
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това 
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани с уникален идентификатор. 

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

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

Or. en

Изменение 342
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В няколко държави се използват ново поколение високотехнологични цифрови 
бандеролни стикери. Тези стикери са с невидимо мастило и имат уникален, скрит код 
с данни за всяка опаковка. Бандеролните стикери позволяват да се провери дали 
изделията са истински или фалшиви, а стикерите могат да бъдат криптирани с 
подробна информация, която се качва в централна система от данни. Предимството 
на техниката, използваща невидимо мастило, е сигурността: мастилото е невидимо 
и е трудно за подправяне.

Изменение 343
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уникалният идентификатор дава 
възможност за определяне на:

2. Уникалният идентификатор, който е 
защитен и не може да бъде копиран,
дава възможност за определяне на:

Or. pl

Обосновка

Идентификаторът трябва да бъде защитен и да не може да бъде копиран. Това 
означава, че той не може да се състои просто от поредица от цифри и букви без 
никакви други защитни елементи, тъй като такива защитни елементи могат лесно 
да бъдат копирани.

Изменение 344
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наименованието на изделието; д) описанието на изделието;

Or. en

Изменение 345
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наименованието на изделието; д) описанието на изделието;

Or. en

Обосновка

Предлага се използваната терминология да бъде приведена в съответствие с 
терминологията на относимия протокол на СЗО.

Изменение 346
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

заличава се

Or. en

Изменение 347
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране, датата на изпращане, 
местоназначението, отправната 
точка и получателя;

Or. fr

Изменение 348
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране;

ж) предвидения маршрут за 
транспортиране, датата на 
транспортиране, 
местоназначението, отправната 
точка и получателя;

Or. en

Изменение 349
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ако е приложимо, вносителя в 
Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 350
Вим ван де Камп
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 
всички използвани складове;

и) датата на транспортиране, 
получателя, отправната точка и 
местоназначението от 
производствения обект до първия 
клиент, който не е свързан с 
производителя или вносителя, 
включително неговия склад и всички 
използвани данъчни складове;

Or. en

Изменение 351
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) самоличността на първия клиент, 
който не е свързан с производителя 
или вносителя, и самоличността на 
всеки известен последващ купувач;

Or. en

Изменение 352
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

к) фактурата, номера на поръчката и 
платежните документи за първия
клиент, който не е свързан с 
производителя или вносителя.
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Or. en

Изменение 353
Нора Бера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 354
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки следят за това 
всички производители и вносители в 
Съюза да записват данните, 
включително всички движения и 
продажбата на първия клиент, който 
не е свързан с производителя или 
вносителя. Това задължение може да се 
изпълни чрез записването на по-големи 
единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.
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единици, например външните опаковки, 
при условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

Or. en

Изменение 355
Нора Бера

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 356
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Обосновка

Държавите членки следва да определят вида на използваното оборудване.

Изменение 357
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Записаните данни не могат да се 
променят или заличават от никой 
стопански субект, участващ в 
търговията с тютюневи изделия, но 
стопанският субект, въвел данните, и 
останалите стопански субекти, пряко 
засегнати от трансакцията, като 
например доставчикът или получателят, 
могат да правят коментари по вече 
въведените данни. Съответните 
стопански субекти добавят верните 
данни и препратка към предходния 
запис, за който според тях се изисква 

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

данни и препратка към предходния 
запис, за който според тях се изисква 
поправка. При извънредни 
обстоятелства и при представяне на 
подходящи доказателства 
компетентният орган на държавата 
членка, където е извършено записването 
на данните (или компетентният орган на 
държавата членка на внос, ако 
записването на данните е извършено 
извън Съюза) може да разреши 
промяната или заличаването на вече 
регистрираните данни. Записаните 
данни трябва да се съхраняват за срок 
от четири години от датата на 
производството, освен ако някоя 
държава членка или Комисията не 
поиска удължаването му поради 
течащо разследване.

Or. en

Изменение 358
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат договори 
за съхраняване на данни с независима 
трета страна, в която ще бъде 
разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител. 
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се 

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

предлага и получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия и 
се одобрява от Комисията. Държавите 
членки следят за осигуряването на 
онлайн достъп до изискваните данни 
за компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. Държавите членки или 
Комисията предоставят на 
производителите или вносителите 
достъп до информацията, при условие 
че чувствителната търговска 
информация остава подходящо 
защитена съгласно съответните 
разпоредби на националното 
законодателство и законодателството на 
Съюза. Държавите членки следят за 
това достъпът до базата данни да се 
осъществява само при необходимост 
за целите на установяването или 
разследването на незаконна търговия 
и при условие че информацията в 
базата данни е защитена и се 
третира като поверителна. По-
специално, данните не могат да 
бъдат обменяни с други лица или 
организации, които не участват в 
разследването или в последващи 
процесуални действия.

Or. en

Изменение 359
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат
договори за съхраняване на данни с 
независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 

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

съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител. 
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се 
предлага и получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия и 
се одобрява от Комисията. Държавите 
членки следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп до 
съоръженията за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията могат 
да предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Or. pl

Обосновка

Задължение на държавите членки е да проверяват предоставените от 
производителите данни.

Изменение 360
Нора Бера

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 

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

независима трета страна, в която ще 
бъде разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител. 
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който
трябва да бъде назначен от Комисията.
Разходите, възникнали при 
сключването на договор с одитора и 
предоставянето на услуги за 
управление на базата данни, трябва 
да бъдат покрити от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия. Държавите членки 
следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп до 
съоръженията за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията могат 
да предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Or. fr

Изменение 361
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 362
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. В допълнение към уникалния 
идентификатор държавите членки 
изискват на всички потребителски 
опаковки на тютюневите изделия, които 
са пуснати на пазара, да бъде поставен 
видим, неподлежащ на фалшифициране 
защитен елемент с размер най-малко 
1 cm², който е отпечатан или нанесен 
така, че да не може да бъде отстранен; 
той е незаличим и по никакъв начин не 
се скрива, нито прекъсва. В държавите 
членки, в които се поставят
бандероли върху тютюневите изделия 
и поставяните бандероли отговарят 
на горните изисквания, не се изисква 
допълнителен защитен елемент.
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Or. en

Изменение 363
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 364
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) за определяне на основните 
елементи (като например 
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
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проверка и оценяване;
б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и
в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
пазарното и техническото развитие.

Or. nl

Изменение 365
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) за определяне на основните 
елементи (като например 
продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, 
поверителност) на договора, посочен в 
параграф 6, в т.ч. редовната му 
проверка и оценяване;
б) за определяне на техническите 
стандарти с цел да се гарантира, че 
използваните системи за уникалните 
идентификатори и свързаните 
функции са напълно съвместими 
помежду си в целия ЕС, и
в) за определяне на техническите 
стандарти за защитния елемент и 
възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, 
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пазарното и техническото развитие.

Or. es

Изменение 366
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 367
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 8, параграф 3 от Протокола за премахване на незаконната 
търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на 
тютюна за тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, се предвижда преходен период от 10 години.

Изменение 368
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Вж. член 8, параграф 3 от Протокола на РККТ за премахване на незаконната 
търговия с тютюневи изделия.

Изменение 369
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 

заличава се
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засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. en

Изменение 370
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия за орална употреба, без да се 
засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

1. Държавите членки могат да
забраняват пускането на пазара на 
тютюневи изделия за орална употреба, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 151 от Акта за присъединяване на 
Австрия, Финландия и Швеция.

Or. en

Обосновка

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different Member States because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Изменение 371
Кристиан Енстрьом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 372
Кристиан Енстрьом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 373
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Излагане на тютюневи изделия на 
щандове на местата за продажба
1. Държавите членки забраняват 
излагането на тютюневи изделия на 
щандове в местата за продажба на 
своята територия.
2. Тютюневите изделия са напълно 
скрити от клиента, освен по време на 
покупката на тютюневи изделия, 
инвентаризация на стоките, 
снабдяване, обучение на персонала или 
поддръжка на секциите за 
съхранение.
3. Излагането на тютюневи изделия 
по причините, изброени в параграф 2, 
може да продължи само колкото е 
необходимо за изпълнението на тези 
задачи. 
4. Цените на тютюневите изделия се 
вписват в стандартизиран формат.

Or. en

Изменение 374
Преслав Борисов
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 375
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават 
търговските обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние на потребители в Съюза, 
да се регистрират пред 

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

Or. fr

Изменение 376
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби от 
разстояние на търговските обекти за 
продажба на дребно, които се намират 
на територията им.
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потенциалният потребител. Всички 
търговски обекти за продажба на 
дребно, които възнамеряват да 
извършват трансгранични продажби 
от разстояние, представят на 
компетентните органи най-малко 
следната информация:

Or. it

Изменение 377
Олга Сехналова

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки забраняват на
търговските обекти, установени на 
тяхна територия, да участват в
трансгранични продажби от разстояние 
на потребители в Съюза.

Or. cs
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Обосновка

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

Изменение 378
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки не позволяват
трансгранични продажби от разстояние 
на тютюневи изделия на потребители 
в Съюза. 

Or. pl

Обосновка

Запазването на разрешението за продажби по интернет, независимо от 
теоретичното изискване за наличие на система за проверка на възрастта на 
потребителя, е в противоречие с поставената от Комисията цел, а именно —
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предотвратяване на достъпа на деца и младежи до тютюневи изделия. Възможно е 
за потенциалните млади купувачи да не представлява проблем да измамят такава 
система за проверка на възрастта.

Изменение 379
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

Or. en

Изменение 380
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

Or. fr

Изменение 381
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

Or. it

Изменение 382
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование или дружествено 
наименование и постоянен адрес на 
мястото на дейност, откъдето се 
доставят тютюневите изделия;

заличава се

Or. pl

Изменение 383
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното
общество;

заличава се

Or. en
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Изменение 384
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

заличава се

Or. fr

Изменение 385
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 
трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

заличава се

Or. it

Изменение 386
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) начална дата на дейността по 
предлагане на тютюневи изделия за 

заличава се
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трансгранична продажба от 
разстояние на широката публика чрез 
услугите на информационното 
общество;

Or. pl

Изменение 387
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. en

Изменение 388
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. fr

Изменение 389
Матео Салвини



AM\935995BG.doc 75/125 PE510.679v02-00

BG

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. it

Изменение 390
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 
цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

заличава се

Or. pl

Изменение 391
Матео Салвини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Обосновка

Практики като безплатното разпространение или размяната на тютюневи изделия с 
рекламна цел на обществени места са насочени към младите хора и са непростими.

Изменение 392
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 393
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 394
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it
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Изменение 395
Олга Сехналова

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. cs

Изменение 396
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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наименованието на търговския обект 
за продажба на дребно е публикуван в 
съответните държави членки.

Or. pl

Изменение 397
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

Or. en

Изменение 398
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



PE510.679v02-00 80/125 AM\935995BG.doc

BG

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

Or. fr

Изменение 399
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

Or. it

Изменение 400
Олга Сехналова

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3



AM\935995BG.doc 81/125 PE510.679v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

Or. cs

Изменение 401
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури 
съблюдаването и да се улесни 
правоприлагането, държавите членки 
по местоназначение могат да 
изискват от търговските обекти за 
продажба на дребно да определят 
физическо лице, което отговаря за 
извършването на проверка на 
тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

заличава се

Or. pl
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Изменение 402
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 403
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 

заличава се
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националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 
дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

Or. fr

Изменение 404
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 405
Олга Сехналова
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. cs

Изменение 406
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските обекти за продажба на 
дребно, които извършват продажби 
от разстояние, са снабдени със 
система за проверка на възрастта, с 
която в момента на продажбата се 
проверява дали потребителят, който 
извършва покупката, отговаря на 
изискването по отношение на 
минималната възраст съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка по 
местоназначение. Търговецът на 

заличава се
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дребно или определеното физическо 
лице изготвят доклад до 
компетентните органи с описание на 
характеристиките и 
функционирането на системата за 
проверка на възрастта.

Or. pl

Изменение 407
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 408
Нора Бера

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на потребителя се 
обработват единствено в 

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

Or. fr

Изменение 409
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 410
Олга Сехналова
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. cs

Изменение 411
Адам Белан

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl
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Изменение 412
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия и за нови 
тютюневи изделия с потенциално 
намален риск

Or. pt

Изменение 413
Лара Коми

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

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

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с промените в член 2, параграф 1, точка 36a. След 
като компетентните органи установят научно, че някои нови категории тютюневи 
изделия притежават намаляващи вредите характеристики, следва да се предвидят 
ефективни регулаторни инструменти, както и да се осигури възможност за точна 
информация за потребителя. В противен случай това би блокирало инвестициите в 
научноизследователската и развойната дейност, иновациите, производството и 
търговията с такива продукти, предназначени да предложат по-малко вредна 
алтернатива на традиционните потребители тютюн.
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Изменение 414
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки, и за която би могло, 
въз основа на независими и 
подлежащи на проверка научни данни, 
да се докаже, че е значително по-
безвредна в сравнение с 
традиционните тютюневи изделия. 
Уведомлението се представя в 
електронен вид шест месеца преди 
планираното пускане на пазара и се 
придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

Or. fr

Изменение 415
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
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компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки. Уведомлението трябва 
да съдържа подробно описание на 
изделието, както и информация 
съгласно член 5 от предлаганата 
директива относно съставките и 
емисиите от изделието. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 
държави членки, и за които 
възнамеряват — въз основа на 
солидни научни доказателства — да 
претендират, че са с намалено вредно 
въздействие и риск в сравнение с 
традиционните тютюневи изделия.
Уведомлението трябва да съдържа 
подробно описание на изделието, както 
и информация съгласно член 5 от 
предлаганата директива относно 
съставките и емисиите от изделието. 
Също така производителите и 
вносителите, които уведомяват за нова 
категория тютюневи изделия, 
предоставят на съответните 
компетентни органи:

Or. pt

Изменение 416
Зузана Ройтова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs

Изменение 417
Зузана Ройтова
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. cs

Изменение 418
Лара Коми

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 419
Лара Коми

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 420
Бернадет Верньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 421
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Изделия, съдържащи никотин, които 
са представени като притежаващи 
свойства за лечение или 
профилактика на болести по човека 
чрез съобщение, различно от 
посоченото в параграф 3, могат да се 
пускат на пазара само ако са разрешени 
съгласно Директива 2001/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Така при наличие на здравна претенция става задължително да има разрешение за 
търговия с лекарствени продукти чрез използване на точното определение от 
Директивата относно лекарствени продукти за хуманна употреба: „представени 
като притежаващи свойства за лекуване или профилактика на болести“ е цитат от 
първата част на определението за лекарствен продукт в член 1, точка 2, буква а) от 
Директива 2001/83/ЕО.

Изменение 422
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Изделия, съдържащи никотин, 
предназначени за лечение на хора,
могат да се пускат на пазара само ако са 
разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Тъй като има немедицински изделия, съдържащи никотин, предназначени за 
използване като заместители на тютюнопушенето, би било неуместно и 
непропорционално уредбата за лекарствените продукти да се прилага по отношение 
на всички изделия, съдържащи никотин.
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Изменение 423
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 424
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на изделия, 
съдържащи никотин, които са 
разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Пояснява се, че разпоредбите на директивата не се прилагат и по отношение на 
изделията, съдържащи никотин, регламентирани като лекарствени продукти.

Изменение 425
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Изделия, съдържащи никотин, по 
отношение на които не се прилага 
параграф 1, могат да се пускат на 
пазара, ако са съобразени с 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Гарантира се, че Директивата за тютюневите изделия се прилага спрямо всички 
останали изделия, съдържащи никотин, и приложението на Директивата за 
лекарствените продукти за хуманна употреба се ограничава до онези търговци, които 
заявяват здравни претенции в съответствие с определението, регламентиращо 
лекарствените продукти. Така се изключва възможността държавите членки да 
класифицират изделия, съдържащи никотин, като лекарствени продукти по реда на 
член 1, точка 2, буква б) от Директива 2001/83/ЕО — „функционалното“ определение, 
основаващо се на „промяна на физиологичните функции“ — подход, който 
многократно е бил отхвърлян от съдилищата в Европа и очевидно е неприложим по 
отношение на основното изделие, съдържащо никотин — цигарите.

Изменение 426
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите членки гарантират, че 
изделията, съдържащи никотин, са 
съобразени с действащата в Съюза 
уредба за защита на потребителите, 
безопасността и другото 
съпътстващо законодателство.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да прилагат корпуса от съществуващи правни норми за 
защита на потребителите и безопасността по отношение на изделията, съдържащи 
никотин.
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Изменение 427
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Не по-късно от 12 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива всяка държава членка 
представя на Комисията доклад за 
мерките, които е предприела за 
прилагането и изпълнението на 
законодателството, посочено в 
приложение ІІб, по отношение на 
изделията, съдържащи никотин, и 
ефективността на тези мерки.

Or. en

Обосновка

Изискването за докладване ще означава, че е възприет по-систематичен подход, и ще 
предостави данни на Комисията за бъдещия преглед.

Изменение 428
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Изделия, съдържащи никотин, по 
отношение на които не се прилага 
параграф 1, могат да се пускат на 
пазара, ако са съобразени с 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Тъй като има немедицински изделия, съдържащи никотин, предназначени за 
използване като заместители на тютюнопушенето, би било неуместно и 
непропорционално уредбата за лекарствените продукти да се прилага по отношение 
на всички изделия, съдържащи никотин. Тези изделия следва да бъдат регламентирани 
като тютюневи изделия, включително ограниченията и прегледа преди пускането на 
пазара.

Изменение 429
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Държавите членки въвеждат 
забрана за използване на съдържащи 
никотин изделия на публични места.

Or. pl

Изменение 430
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж. Държавите членки въвеждат 
минимална възраст, на която може 
да се получи достъп до съдържащи 
никотин изделия.

Or. pl

Обосновка

Въвеждането на минимална възраст, на която може да се купуват продукти, 
съдържащи тютюн и никотин, е в съответствие със целта на настоящата 
директива.
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Изменение 431
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма смисъл от прагове, тъй като остава необходимостта изделията над и под 
дадената стойност да бъдат съответно регламентирани — разграничението дали се 
прилага уредбата за лекарствени продукти или за защита на потребителите се 
основава на това дали е заявена здравна претенция, а не на произволна прагова 
стойност.

Изменение 432
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 433
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 434
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 435
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 436
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изделия, при чиято употреба по 
предназначение се достига средна 
максимална плазмена концентрация 

заличава се
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във върховия момент над 4 ng 
никотин на ml.

Or. fr

Изменение 437
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 438
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 439
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изделията, съдържащи никотин, са огромен потенциален пазар и са от съществено 
значение за общественото здраве като заместител на цигарите. Важно е 
регламентацията да бъде внимателно подготвена и да е правно издържана — да не 
бъде прекомерно обременяваща или твърде обща, и да бъдат обхванати всички 
конкретни рискове, свързани с изделията.

Изменение 440
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Това изделие съдържа никотин и 
може да увреди здравето Ви.
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Or. fr

Изменение 441
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При спазване на разпоредбите на 
членове 5, 6 и 12, на всяка 
потребителска опаковка и всяка външна 
опаковка на изделия, съдържащи 
никотин, под праговете по параграф 1 се 
поставя следното предупреждение 
относно здравето:

Or. en

Изменение 442
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да се нарушават членове 5, 6 и 12 
от настоящата директива, на всяка 
потребителска опаковка и всяка външна 
опаковка на изделия, съдържащи 
никотин под праговете по параграф 1, се 
поставя следното предупреждение 
относно здравето:

Or. el

Обосновка

Трябва да има еквивалентна защитна мярка за потребителите, а разпоредбите на 
членове 6 и 12 трябва да важат също и за съдържащи никотин продукти, тъй като: 
те водят до пристрастяване, силно ароматизирани са с хранителни аромати, 
продават се масово по интернет и на традиционния пазар, и поради тези причини 
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съществува голяма вероятност да привлекат по-младите възрастови групи към 
използване на пристрастяващи вещества.

Изменение 443
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изделие съдържа никотин и може 
да увреди здравето Ви.

Това изделие съдържа никотин и 
уврежда здравето Ви.

Or. el

Изменение 444
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Това изделие съдържа никотин и може 
да увреди здравето Ви.

Това изделие съдържа никотин и 
уврежда здравето Ви.

Or. en

Изменение 445
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) е отпечатано върху двете най-
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големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;
б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и 
на 35 % за държавите членки с три 
официални езика.

Or. fr

Изменение 446
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 447
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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официални езика.

Or. fr

Изменение 448
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 449
Нора Бера

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 450
Адам Белан

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 451
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Това изделие може да увреди на
здравето Ви.

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

Or. el

Обосновка

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

Изменение 452
Силвана Рапти

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

 Това изделие може да увреди на
здравето Ви.

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

Or. en

Изменение 453
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 454
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 
10, параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 

заличава се
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параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от 
[Служба за публикации, моля, 
въведете датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. nl

Изменение 455
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 456
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 
и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 

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

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

Or. el

Изменение 457
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 458
Лара Коми

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 459
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 460
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 461
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4,параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 

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

публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. it

Изменение 462
Лара Коми

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 463
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 464
Франц Обермайер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3,
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 

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

Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. de

Изменение 465
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 466
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5



PE510.679v02-00 116/125 AM\935995BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3а, член 4, параграфи 3, 4
и 4а, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 14, параграф 9, член 18, 
параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. it

Изменение 467
Лара Коми

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 
10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 18, 
параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
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уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този период се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

представят възражения. Този период се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. it

Изменение 468
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, 
член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, 
член 11, параграф 3, член 18, 
параграфи 2 и 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. es

Изменение 469
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 470
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
запазят или да въведат в 
съответствие с Договора по-строги 
правила за производството, вноса, 
продажбата и консумацията на 
тютюневи изделия, които те счетат 
за нужни с оглед на опазването на 
общественото здраве, при условие че 
тези правила не попадат в обхвата на
разпоредбите на настоящата директива.
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дали разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални 
предвид техните цели и дали не 
представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При липса 
на решение от страна на Комисията 
в този срок се счита, че 
националните разпоредби са 
одобрени.

Or. en

Изменение 471
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 472
Адам Белан

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 473
Адам Белан

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Обосновка

Държавите членки трябва да имат повече време за адаптиране към новите 
разпоредби.
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Изменение 474
Вим ван де Камп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 475
Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген, Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тютюневи изделия; а) цигари и тютюн за ръчно свиване 
на цигари;

Or. de

Изменение 476
Кристиан Енстрьом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) изделия, съдържащи никотин;

Or. en

Изменение 477
Вим ван де Камп
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [Служба за публикации, моля, 
въведете точната дата: влизане в 
сила + 42 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари и ръчно свити цигари, които 
не са съобразени с разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 478
Ханс-Петер Майер, Биргит Колин-Ланген, Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
допускат на пазара други тютюневи 
изделия, които не отговарят на 
настоящата директива до [Служба за 
публикации, моля, въведете точната 
дата: 36 месеца след влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. de

Обосновка

В съответствие със съображение 18 от Директива 2001/37/ЕО следва да се 
предвидят достатъчно дълги преходни периоди, за да бъде възможно да се извършат 
необходимите промени в производството и да се изчерпат запасите. Необходимо е да 
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се даде повече време за адаптиране на държавите членки, тъй като някои държави 
членки и търговци, особено малки и среди предприятия, както и селскостопански 
производители, са по-силно засегнати от директивата в сравнение с останалите.

Изменение 479
Патрисия ван дер Камен

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването Й 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива не влиза в сила.

Or. nl

Изменение 480
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Приложение ІІа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIa
Максимално позволено съдържание в 
бездимен тютюн, токсини за единица 
тегло сух тютюн:
NNN (N-нитрозонорникотин) плюс 
NNK (4-(метилнитрозамино)-1-(3-
пиридил)-1-бутанон): 2,0 mg/kg
B(a)P бензо[a]пирен: 5,0 µg/kg

Or. en

Обосновка

Таблицата преповтаря препоръките за токсичността на проучвателната група на 
СЗО относно регламентирането на тютюневите изделия — Доклад относно 
научната основа на регламентирането на тютюневите изделия (Report on the 
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Scientific Basis of Tobacco Product Regulation), WHO Technical Report Series, № 955, 
2010.

Изменение 481
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Приложение ІІб (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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


