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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

Не съществува убедително доказателство за това, че диаметърът на цигарата сам по 
себе си, независимо от конкретната реклама за цигари с определен диаметър, е 
решаващ фактор за започване на тютюнопушене в ранна възраст. Ето защо 
докладчикът предлага минималният размер на цигарите да не бъда регулиран. 
Докладчикът е на мнение, че потребителите следва да имат възможността да извършват 
информиран избор. Поради тази причина, независимо от размера на цигарите, 
продуктът следва да бъде пакетиран по хармонизиран начин, с предупрежденията под 
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формата на текст и изображения, изцяло информиращи относно отрицателните 
последици за здравето от използването на тютюневи изделия. Докладчикът счита, че 
мярката за въвеждане на ограничения по отношение на диаметъра на цигарите не е 
пропорционална, както и че целта за избягване на заблуждаващи схващания ще бъде 
по-добре постигната посредством подходяща информация, включваща предупреждения 
под формата на текст и изображения върху опаковките. 

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 

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

и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация. 
Ето защо следва да има общ 
задължителен формат за уведомяване 
относно съставките и емисиите. На 
широката общественост следва да се 
осигури възможно най-голяма 
прозрачност на информацията относно 
тези изделия, като се следи за 
спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия, 
по-специално на малките и средните 
предприятия.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, необходими за производството 
на тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Комисията следва да 
гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата относно 
характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 

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

характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 6 от предложената директива.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

От гледна точка на вътрешния пазар някои тютюневи изделия не следва да бъдат 
привилегировани спрямо други.
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Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 12 от предложената директива.
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Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Следователно
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние следва 
да бъдат забранени.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 от предложената директива.

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, чието 
съдържание на никотин е равно или 
надвишава съдържанието му в 
изделие, съдържащо никотин, което 
преди това е било разрешено съгласно 
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба 42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.
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настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
характерни вкусово-ароматни качества 
или с повишено равнище на токсичност 
и опасност от пристрастяване, както и 
на методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 

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

правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на съответния член от предложената директива.

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 от предложената директива.

Изменение 12
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „съществена добавка” означава 
съставка, която е абсолютно 
необходима за произвеждането на 
дадено тютюнево изделие;

Or. en

Обосновка

За целите на поясняването на член 6 от предложената директива е необходимо да се 
осигури определение за „съществена добавка”.

Изменение 13
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 от предложената директива.

Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

от разстояние;

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 от предложената директива.

Изменение 15
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 3, параграф 1 установява максималното съдържание за цигарите, които се 
пускат на пазара или са произведени в държавите членки, и по този начин оказва 
пряко въздействие върху обхвата на предложената директива. Следователно 
максималното съдържание се счита за съществен елемент на законодателния акт и 
всяко изменение на този елемент следва да подлежи на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 16
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 

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

тютюневи изделия, дори ако тези 
съществени добавки водят до 
създаването на изделие с характерни 
вкусово-ароматни качества.

Or. en

Обосновка

Използването на всички добавки, които са абсолютно необходими за производството 
на тютюневи изделия, следва да бъде разрешено съгласно предложената директива; 
следователно е необходимо това да бъде ясно отразено в текста.

Изменение 17
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съставянето и установяването на допълнителни правила следва да приеме формата 
на делегиран акт, а не на акт за изпълнение. Последният би могъл да се използва в 
случаи, при които се цели  изпълнението на вече установените правила.

Изменение 18
Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, покаже, 
че дадена добавка или комбинация от 
добавки обикновено придава 

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

от добавки обикновено придава 
характерни вкусово-ароматни качества, 
когато надвиши определено равнище на 
наличие или концентрация, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
определя максималните равнища за тези 
добавки или комбинация от добавки, 
които придават характерните вкусово-
ароматни качества.

Or. en

Обосновка

Използването на всички добавки, които са абсолютно необходими за производството 
на тютюневи изделия, следва да бъде разрешено съгласно предложената директива; 
следователно е необходимо това да бъде ясно отразено в текста.

Изменение 19
Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се гарантира еднакво третиране на всички тютюневи изделия и за да се избегне 
раздробяването на пазара, освобождаването следва да отпадне.
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Изменение 20
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Графичната цялост и видимост вече се споменава в Съображение 23 и следователно 
тази цел не е необходимо да се повтаря в настоящия член.

Изменение 21
Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Член 8, параграф 3 вече определя, че общото предупреждение и информационното 
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съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки, 
както и че информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става 
видима при отваряне на потребителската опаковка при тютюна за ръчно свиване на 
цигари. Форматът на предупрежденията относно здравето е определен също и в член 
9. Ето защо не е уместно да се оставя на делегирания акт да определя мястото и 
формàта на предупрежденията.

Изменение 22
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези аспекти са вече определени в член 9 параграф 3, следователно разпоредбата се 
повтаря.

Изменение 23
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се определи крайният срок за изготвянето от Комисията на галерия 
с изображения, с оглед правилното прилагане на член 9.

Изменение 24
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 и
редуването на предупрежденията 
относно здравето;

Or. en

Обосновка

Член 9, параграф 1 вече определя, че комбинираните предупреждения относно 
здравето се позиционират в горния ръб на потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Освен това пропорциите и формàта се определят също и в член 9, 
параграф 1.  Ето защо не е уместно да се оставя на делегирания акт да определя 
формàта, мястото и пропорциите.

Изменение 25
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. en
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Обосновка

Член 7, параграф 3 установява общи разпоредби, гарантиращи графичната цялост и 
видимост на  предупрежденията относно здравето и следователно съдържа 
съществени елементи на законодателния акт, всяка дерогация от които следва да 
бъде посочена в законодателния акт.

Изменение 26
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. en

Обосновка

Установяването на нови задължения по отношение на съответните тютюнево 
изделия има отражение върху обхвата на членове 8-10; ето защо следва да то трябва 
да остане в правомощията на съзаконодателите и следва да подлежи на 
обикновената законодателна процедура.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Това тютюнево изделие е вредно за 
Вашето здраве и води до пристрастяване

Or. en

Обосновка

Даден продукт или има отрицателно въздействие върху здравето, или не. 
Предупреждението следва да бъде ясно относно вредността на продукта.
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Изменение 28
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. en

Обосновка

Не съществува пряка връзка между цигарите с диаметър под 7,5 mm и започването на 
тютюнопушенето. Не диаметърът сам по себе си, а символите, фигуративните 
знаци, текстът и т.н., например заблуждаващото изобразяване на продукта, са 
нещата, които водят до заблуждението, че продуктът има някакви положителни 
ефекти. Директива 2011/64/ЕС на Съвета определя цигарите по тяхната дължина, а 
не по диаметър.

Изменение 29
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 

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед със заострени краища. 
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 
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съдържа най-малко 20 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

цигари съдържа най-малко 20 цигари. 
Една потребителска опаковка тютюн за 
ръчно свиване на цигари съдържа най-
малко 40 g тютюн.

Or. en

Обосновка

За да няма двоумения относно краищата на опаковката, следва да конкретно да бъде 
посочен видът на краищата.

Изменение 30
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

Обосновка

В законодателния акт са ясно определени както формата, така и размерът 
(правоъгълен паралелепипед с предупреждения, покриващи 75 % от предната/ задната 
страна на опаковките, височина, ширина и т.н.). Една по-амбициозна стъпка би било 
пълното хармонизиране, като това решение следва да бъде оставено на законодателя.

Изменение 31
Предложение за директива
Член 13 – параграф 4
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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. en

Обосновка

Формата на потребителската опаковка цигари и формата на опаковката за тютюна 
за ръчно свиване са определени в член 13, параграф 1 от предложената директива; 
поради това определянето на задължителна форма за потребителската опаковка на 
тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване също, следва да 
подлежи на обикновената законодателна процедура.

Изменение 32
Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. В съответствие с член 22 Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в срок до...*:
__________________
* ОВ: да се попълни датата: 
дванадесет месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъде даден срок за определянето от страна на Комисията на 
ключовите елементи на договорите и техническите стандарти по отношение на 
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уникалните идентификатори и защитните елементи при етикетирането, за да се 
осигури правилното прилагане на член 14.

Изменение 33
Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо адаптиране по отношение на предложеното изменение към 
въвеждащата формулировка на член 14, параграф 9 от предложената директива.

Изменение 34
Предложение за директива
Член 14 – параграф 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Необходимо адаптиране по отношение на предложеното изменение към 
въвеждащата формулировка на член 14, параграф 9 от предложената директива.

Изменение 35
Предложение за директива
Заглавие 2 – глава 3 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тютюневи изделия за орална 
употреба

Тютюневи изделия, неотделящи дим

Or. en

Обосновка

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

Изменение 36
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна 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.
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Or. en

Обосновка

Една от целите на предложената директива е да ограничи достъпа до тютюневи 
изделия на децата и младежите. Разрешаването на онлайн продажбите не би 
гарантирало постигането на тази цел.

Изменение 37
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 38
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

Изменение 39
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адреса на уебсайта или 
уебсайтовете, използван(и) за тази 

заличава се
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цел, и цялата свързана информация, 
необходима за идентифициране на 
уебсайта.

Or. en

Изменение 40
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 41
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 

заличава се
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тютюневите изделия за 
съответствие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива в държавата 
членка по местоназначение, преди те 
да достигнат до потребителя.

Or. en

Изменение 42
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 43
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. en

Изменение 44
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна 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, могат 
да се пускат на пазара само ако са 
разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Изследванията сочат, че електронните цигари съдържат химикали и съставки, които 
представляват опасност за потребителите. Поради тази причина, всички 
съдържащи никотин продукти следва да подлежат на контрол. В противен случаи, 
продукти с равнища на никотин точно под предложените граници, биха могли да 
достигнат до пазара без каквото и да било разрешение. Значение има не само 
концентрацията на никотин, но също и сместа от всички вещества сама по себе си. 
Потребители посочват също така, че използват електронните цигари основно за да 
се откажат от тютюнопушенето, гледайки на тях като на медицински продукт; 
следователно следва да бъдат разрешавани в съответствие с Директива 2001/83/ЕО.

Изменение 45
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки следва да 
гарантират, че изделията, 
съдържащи никотин не се продават 
на лица на възраст под изискваната 
за закупуване на тютюневи изделия.

Or. en

Изменение 46
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 47
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. en

Изменение 48
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 mg 
никотин на ml.

Or. en

Изменение 49
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. en

Изменение 50
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.

Or. en

Изменение 51
Предложение за директива
Член 18 – параграф 4
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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

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

Or. en

Изменение 52
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. en

Изменение 53
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъде дадено повече време на държавите членки да се приспособят 
към промените, тъй като някои държави членки и следователно някои дружества, по-
специално малки и средни предприятия, както и фермери, ще бъдат засегнати от 
директивата по-силно, в сравнение с останалите.

Изменение 54
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

Обосновка

В съответствие с изменението на член 18 от предложената директива.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ1

Организация

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Списъкът не е изчерпателен


