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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия 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 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Използването понастоящем на 
различни формати за уведомяване 
затруднява производителите и 
вносителите при изпълнението на 
техните задължения за уведомяване и 
прави трудоемко за държавите членки и 
Комисията извършването на сравнения 
и анализи и изготвянето на заключения 
въз основа на получената информация.
Задължението за изготвяне на списък 
на съставките — опасни или 
потенциално опасни — ще позволи да 
се осигури на широката 
общественост по-голяма прозрачност
относно вредността и състава на 
тютюневите изделия, като се следи за 
спазването по съответстващ начин на 
правата върху търговската и 
интелектуалната собственост на 
производителите на тютюневи изделия
и се изпълняват международните 
задължения на Съюза, съдържащи се 
в договорите на СТО, разпоредбите 
относно техническите пречки пред 
търговията (TПT) и споразуменията 
за свързаните с търговията аспекти 
на правата върху интелектуалната 
собственост (ТРИПС).
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи вкусово-
ароматни качества с преобладаващ 
нетютюнев аромат, различен от 
аромата на тютюн или традиционни 
аромати, като ментол, което би могло 
да улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи 
изделия, които основно се употребяват 

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и другите бездимни тютюневи 
изделия, различни от тютюна за 
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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.

смъркане, 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.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. От съществено 
значение е да се проведе независимо 
предварително проучване, за да се 
установи дали големите комбинирани 
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 
текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.
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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, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“,
„натурални“ или „биологични“. В 
случай че опаковката създава
подвеждащо впечатление, че цигарите
са по-малко вредни, 
предупрежденията относно здравето 
трябва да бъдат съответно 
адаптирани. От Комисията се 
изисква да извърши научно проучване
за реалното влияние на тези 
продукти върху консумацията на 
тютюн. 
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
от законодателството за контрол на 
тютюна. Освен това РККТ задължава 
Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки и външните опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат 
маркирани по уникален и сигурен начин 
и тяхното движение да бъде записвано, 
така че да бъде възможно следенето и 
обратното проследяване на тези изделия 
в Съюза, както и борбата срещу 
незаконния трафик на тютюн и 
тютюневи изделия, най-вече по 
външните граници на Съюза, но и от 
трети държави, а също така да се 
контролира и подобрява съответствието 
им с настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи в 
рамките на установяването на 
автентичността на единичните 
изделия, които ще направят по-лесна 
проверката на автентичността на 
изделията. Съюзът и неговите 
държави членки трябва да 
предприемат и засилят съответните 
мерки за борба с контрабандата и 
фалшифицирането, като подобрят 
контрола на веригата за доставка на 
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изделия и като налагат санкции на 
престъпните мрежи.

Изменение 7

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 

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние и 
продажбите по интернет, както и 
разпространението без заплащане 
или с отстъпка на тютюневи 
изделия, 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, и поради това следва да се
забранят в съответствие с насоките 
за прилагане на Рамковата конвенция 
за контрол на тютюна (РККТ), 
страна по която е ЕС. 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.
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потребителите.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната
продажба и употреба следва да бъде 
ограничавана, по-специално чрез 
образование и превенция на 
тютюнопушенето. Поради това е 
важно да се следи развитието по 
отношение на новите категории 
тютюневи изделия, начина на 
производство и каналите за 
продажбата им. Задължението за 
уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия следва да бъде 
наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 

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

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

Обосновка

ЕС следва да спазва своите международни ангажименти, договорени с търговските 
партньори.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 

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

приложимо без разлика за
националните и вносните изделия по 
отношение на аспекти, които не попадат 
в приложното поле на настоящата 
директива, при условие че те са 
съвместими с Договора и разпоредбите 
на СТО и не възпрепятстват пълното 
прилагане на настоящата директива.
Съответно държавите членки могат 
например да запазят или въведат 
разпоредби, с които се предвижда 
стандартизиране на опаковките на 
тютюневите изделия, различни от 
цигари и от тютюн за ръчно свиване 
на цигари, при условие че те не 
засягат пълното прилагане на 
настоящата директива и са 
съвместими с Договора. Също така те 
следва да бъдат съвместими със 
задълженията в рамките на СТО, по-
специално в рамките на 
споразумението за техническите 
пречки пред търговията (ТПТ),
споразуменията за свързаните с 
търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост 
(ТРИПС), както и с ангажиментите, 
поети в рамките на двустранните 
търговски и инвестиционни 
споразумения, които по принцип 
съдържат изключения по отношение 
на общественото здраве. Тези 
разпоредби трябва да представляват 
допълнителен инструмент за борба 
срещу фалшифицирането на 
изделията, които попадат в обхвата 
на настоящата директива.
Предварително уведомление се изисква 
за технически разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Съответно държавите членки 
допълват законодателните 
разпоредби на настоящата директива 
с действия за защита на здравето на 
европейските граждани. Държавите 
членки, които извличат значителна 
полза от данъци и акцизи върху 
производството и продажбата на 
тютюн, могат например да бъдат 
настоятелно призовани да използват 
тези приходи за финансирането на 
превантивни и информационни 
кампании в медиите, сред младите 
хора и в учебните заведения.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43а) Настоящата директива не 
следва да води до влошаване на 
условията на живот на населението, 
често в необлагодетелствани райони, 
което зависи от европейското 
тютюнопроизводство. Предвид 
факта, че с нея се цели единствено 
намаляване на стимулите за 
консумация на тютюневи изделия, 
всяко решение относно съставките и 
добавките следва да вземе надлежно 
предвид възможните съпътстващи 
социално-икономически последици за 
населението, зависещо от 
отглеждането на тютюн. 
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Необходимо е да се запази 
отглеждането на тютюн в Европа, 
тъй като то представлява 
незначителен процент от 
консумацията в ЕС, като 
същевременно допринася за 
икономическата стабилност на 
някои европейски региони с малко 
алтернативи за производство. 
Намаляването на 
тютюнопроизводството в ЕС или 
неговото преустановяване не би 
имало никакво въздействие върху 
равнището на консумация, като би 
довело до увеличаване на вноса от 
трети държави и до снижаване на 
стандартите за качество.

Обосновка

Тютюнопроизводителите са най-слабото звено в производствената верига на 
тютюневите изделия и следователно е необходимо да бъдат защитени от ненужно и 
прекомерно регулиране.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

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

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) изискването за въвеждане на 
система за следене и обратно 
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проследяване на тютюневите изделия 
извън контрола на тютюневата 
промишленост, за да се гарантира 
веригата на доставките и да се 
помага при разкриването, 
предотвратяването и наказанието на 
незаконната търговия.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен плодов
или бонбонен вкус, получен от
овкусител или комбинация от
овкусители, който се усеща преди или 
по време на употреба по предназначение 
на тютюневото изделие; за целите на 
това определение тютюнът и 
ментолът не се считат за плодов или 
бонбонен вкус;
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „пура“ означава цилиндрично тяло 
от тютюн, чиято консумация се 
извършва чрез процес на горене и което 
е подробно определено в член 4, 
параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на 
Съвета от 21 юни 2011 г. относно 
структурата и ставките на акциза върху 
обработен тютюн;

(6) „пура“ или „пурета“ означава 
цилиндрично тяло от тютюн,
включително вид малка пура с 
диаметър, който не надхвърля 8 mm,
чиято консумация се извършва чрез 
процес на горене и което е подробно 
определено в член 4, параграф 1 от 
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 
21 юни 2011 г. относно структурата и 
ставките на акциза върху обработен 
тютюн;

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „овкусител“ означава добавка, 
която придава аромат и/или вкус;

(13) „овкусител“ означава добавка, 
която придава аромат и/или вкус, с 
изключение на ментола;

Обосновка

Ментол се употребява предимно от пълнолетни лица в напреднала възраст и поради 
това забраната му не е съвместима с основната цел на директивата за възпиране на 
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младите хора от започване на тютюнопушене. Да се забранява ментолът може да не 
е в съответствие с член 2.2 от Споразумението за ТПТ, тъй като следва да има по-
малко ограничаващи търговията мерки вместо пълни забрани.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) „съставка“ означава всяка добавка,
която се съдържа в завършеното 
тютюнево изделие, включително 
хартията, филтрите, мастилата, 
капсулите и лепилата;

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) „възстановен тютюн“ означава 
продукт, получен от подобрението на 
различни части на тютюневото 
растение от обезжилването и 
производството на тютюневи 
изделия, използван като обвивка за 
пури и пурети или под формата на 
листове или отделни влакна като 
компонент от тютюневата смес за 
цигари и други тютюневи изделия;



AD\939393BG.doc 17/40 PE510.734v03-00

BG

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „пускане на пазара“ означава
предоставянето на изделия на 
потребителите в Съюза срещу 
заплащане или безплатно, включително 
чрез продажба от разстояние; в случай 
на трансгранични продажби от 
разстояние изделието се счита за 
пуснато на пазара в държавата 
членка, в която се намира 
потребителят;

(25) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка на изделия за 
разпространение, потребление или 
употреба в Съюза срещу заплащане или 
безплатно, включително чрез продажба 
от разстояние;

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 20 % в 
десетте държави членки с най-голям 
обем на продажбите въз основа на 
данните, предоставени в съответствие с 
член 5, параграф 4; или увеличение на 
равнището на разпространение сред 
потребителите под 25-годишна възраст 
с най-малко 5 процентни пункта в поне 
10 държави членки за съответната 
продуктова категория на базата на 
доклад от Евробарометър или 
равностойни проучвания за 
разпространението от ____ [датата ще се 
определи в момента на приемане на 
директивата];
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с
добавки, придаващи или излъчващи 
преобладаващ аромат, който не е на 
тютюн или ментол, в съответствие 
с разпоредбите на параграф 2.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 26

Предложение за директива
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Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на тютюн за 
пушене се поставят комбинирани 
предупреждения относно здравето, 
които гарантират правото на 
потребителите да имат достъп до 
достатъчна и надеждна информация.
Тези предупреждения:

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Предупрежденията относно здравето са еднакво информативни в горния или долния 
край на опаковката. Поставянето им в долната част не пречи на начина на отваряне 
и следователно може да се счита за по-малко ограничаващо търговията (член 2.2 от 
Споразумението за ТПТ).
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Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Изменение 30

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

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

Обосновка

Използването на неотстраними стикери върху пури следва да остане, тъй като 
производителите използват международно стандартизирани опаковки, които се 
индивидуализират посредством специални за отделните страни неотстраними 
стикери с предупреждения относно здравето в последния етап от производствения 
процес. Забраната на неотстранимите стикери ще попречи на международната 
търговия.
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Изменение 31

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. 
Общото предупреждение може да се 
показва чрез използване на 
самозалепващ хартиен етикет, при 
условие че той не може да бъде 
отстранен. 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; 

Изменение 32

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 разположат, успоредно 
на горния ръб на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насочват към аромат, вкус, 
всякакви овкусители или други 

заличава се
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добавки или тяхната липса;

Обосновка

Потребителите не следва да бъдат лишавани от информация за изделието, но тя не 
трябва да е подвеждаща. Поради наличието на по-малко ограничаващи търговията 
алтернативни мерки (като забраната само на подвеждащите описания) тази мярка 
не е в съответствие с член 2.2 от Споразумението за ТПТ.

Изменение 34

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 
символи, имена, фигуративни или други 
знаци, добавени или други 
допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 13 заличава се
Външен вид и съдържание на 
потребителските опаковки
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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 
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 
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промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Обосновка

В този член са съдържат предложения, които съставляват технически пречки пред 
търговията, без ефектът от тях върху започването на тютюнопушене сред младите 
хора да е обоснован с научни доказателства. Освен това механизмът на отваряне на 
опаковката за цигари не увеличава, нито намалява склонността към тютюнопушене.

Изменение 36

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 даде възможност за 
ефективен мониторинг и ефективна 
идентификация, държавите членки
изискват всички потребителски 
опаковки и пакети и всички външни 
опаковки на цигари да включват или 
върху тях да бъдат поставени 
уникални, трайни и неотстраними 
идентификационни маркировки, 
наричани по-долу „уникални 
идентификационни маркировки“, 
като например кодове или 
отличителни знаци. 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.
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (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 следва да се 
регистрира в базата данни, посочена в 
параграф 6.

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 39

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, отправната точка, 
местоназначението, изпращача и 
получателя;
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Изменение 40

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 изискват да се 
предостави на всички стопански 
субекти, участващи 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
— технология за следене и обратно 
проследяване, която дава възможност
да се четат и предават данните по 
електронен път до съоръжение за 
съхранение на данни в съответствие с 
параграф 6, собствеността на което е 
извън контрола на производителите 
на тютюневи изделия и техните 
партньори по веригата на 
доставките. Стопанските субекти 
записват постъпването при тях на 
всички потребителски и външни 
опаковки, както и всяко тяхно 
междинно движение и 
окончателното им предаване или 
продажба. В съответствие с член 14, 
параграф 1 това задължение се 
изпълнява чрез записването на по-
големи единици, например външните 
опаковки, при условие че следенето и 
обратното проследяване на 
потребителските опаковки остава 
възможно.

Обосновка

Изменението има за цел да поясни, че задължението за следене и обратно 
проследяване се възлага на държавите членки и не може да бъде изпълнявано или 
делегирано на тютюневата промишленост. В противен случай, ако се приложи, 
предложеният проект би довел до обратното.



AD\939393BG.doc 27/40 PE510.734v03-00

BG

Изменение 41

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки следят — в 
съответствие с Протокола от Сеул 
за премахване на незаконната 
търговия с тютюневи изделия —
използваната технология за следене и 
обратно проследяване да принадлежи 
на икономически оператори, които 
нямат никакви правни или търговски 
връзки с тютюневата промишленост 
по веригата за доставка. 

Изменение 42

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Държавите членки сключват
договори за съхраняване на данни с 
трета страна, която може да бъде 
агенция на държавата членка и е 
юридически независима от 
дружествата — производители на 
тютюневи изделия, или техните 
партньори по веригата на доставка и
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. Държавите 
членки гарантират пълна 
прозрачност. 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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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.

назначава от Комисията. Разходите, 
възникнали при сключването на 
договор с одитора и предоставянето 
на услуги за управление на базата 
данни, са за сметка на 
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.

Изменение 43

Предложение за директива
Заглавие 2 – глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Тютюневи изделия за орална употреба Бездимни тютюневи изделия

Изменение 44

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, 

заличава се
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Финландия и Швеция.

Обосновка

Забраната на тютюневите изделия за орална употреба в ЕС не е в съответствие с 
член 2.2 от Споразумението на СТО за техническите пречки пред търговията (ТПТ), 
тъй като тя ограничава търговията повече, отколкото е необходимо за постигането 
на заявените здравни цели на ЕС. Предложението необосновано прави разграничение 
между продуктите на различни държави, членуващи в СТО [членове I и III от 
Споразумението ГАТТ и член 2.1 от Споразумението за ТПТ], и забранява изделия, 
които са по-малко вредни от другите тютюневи изделия, разрешени за продажба в 
Европа.

Изменение 45

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
трансгранични продажби от разстояние 
на тютюневи изделия на потребители
в Съюза, както и разпространението 
на тютюневи изделия без заплащане 
или с отстъпка, включително чрез
трансгранични продажби от разстояние.
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Изменение 46

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

Изменение 47

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

Изменение 48

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

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки запазват 
възможността да ограничат вноса на 
тютюн за лична употреба въз основа 
на съображения с императивен 
характер, свързани с опазването на 
общественото здраве. Такива 
ограничения могат да се прилагат по-
специално в случай на значителна 
разлика в цената на продукти с 
различен географски произход или ако 
предупрежденията относно здравето 
не са на официалния 
език/официалните езици на 
държавата по придобиване.

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 51

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавите членки публикуват 

заличава се
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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.

Изменение 52

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

Изменение 53

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4
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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

Изменение 54

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
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Изменение 55

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. Ако изделията, съдържащи никотин,
са представени като притежаващи 
свойства за лекуване или 
профилактика на болести, те могат 
да се пускат на пазара само ако са 
разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО:

Обосновка

Изделията, съдържащи никотин, като електронните цигари, не заявяват претенции 
за подобряване на здравето на човека и не следва да се класифицират като 
лекарствени продукти. Подобно класифициране ще ограничи наличието им на пазара, 
докато по-вредни тютюневи изделия остават свободно достъпни, и следователно 
ненужно ограничава международната търговия.

Изменение 56

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 

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 
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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 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.

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 дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални предвид 
техните цели, дали са съобразени с 
настоящата директива, Договора и 
международните задължения на ЕС, 
включително задълженията в 
рамките на СТО, и по-специално в 
рамките на Споразумението за 
техническите пречки пред 
търговията (ТПТ) и Споразумението 
за свързаните с търговията аспекти 
на правата върху интелектуалната 
собственост (ТРИПС), 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.

Обосновка

ЕС трябва да държи сметка за своите международни задължения, когато предлага 
законодателни актове.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 До [Служба за публикации, моля, До [Служба за публикации, моля, 
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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:

въведете точната дата: влизане в сила + 
42 месеца] държавите членки 
позволяват пускането на пазара на 
следните изделия, които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива:
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение има за цел да актуализира Директива 2001/37/ЕО относно 
тютюневите изделия предвид научния напредък и развитието на пазара през 
последните десет години след приемането й. Чрез това предложение Комисията също 
така отговаря на няколко призива на Парламента, отправени в резолюции от 2007, 2009 
и 2011 г., и е в духа на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, приета през 
2005 г., една от целите на която е да се гарантира, че потребителите са подходящо 
информирани за опасностите от потреблението на тютюневи изделия.

Новата директива следва да гарантира по-добро ниво на защита на здравето и да 
ограничи потреблението на тютюневи изделия сред младите хора. За постигането на 
тези цели се предлагат мерки относно опаковката (75 % от предната и задната 
повърхност на опаковките следва да бъдат заети от съобщение относно здравето), 
използваните съставки (изделия, съдържащи овкусители, като например ментол, ще 
бъдат забранени), размера на изделията (тънките цигари ще бъдат забранени) и 
проследимостта. Тези мерки няма да се прилагат за пурите и тютюна за лула, които ще 
продължат да се регулират от действащата директива.

Докладчикът изцяло подкрепя целите за защита на общественото здраве, които са 
застъпени в настоящото предложение. Той подчертава също така, че тези цели трябва 
да бъдат преследвани в съответствие с международните търговски ангажименти на 
Европейския съюз, и по-специално във връзка със Споразумението за техническите 
пречки пред търговията (ТПТ) и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС). В случай на необходимост, 
докладчикът счита, че следва да се проведат консултации с партньорите на Съюза в 
създадените за целта комитети по ТПТ и ТРИПС.

На 6 и 7 март 2013 г. членовете на комитета по техническите пречки пред търговията 
(ТПТ) обмениха мнения по предложението на Комисията. По този повод 
производителите на тютюн, които членуват в комитета, изразиха резерви относно 
текста, като посочиха, че настоящото предложение може да наруши някои задължения 
във връзка със споразуменията TПT, ТРИПС и ГАТТ, и като поставиха под въпрос 
пропорционалността на предложените мерки1.

Доминиканската република, 10 % от чието производство на тютюн се изнася за 
Европейския съюз, счита, че някои разпоредби в предложението противоречат по-
специално на член 2.2 от споразумението за ТПТ, съгласно който „техническите 
регламенти не трябва да бъдат по-ограничителни по отношение на търговията, 
отколкото е необходимо за постигане на законна цел, като се имат предвид рисковете, 

                                               
1 Членовете, които изразиха резерви, са: Доминиканска република, Замбия, Индонезия, Куба, Малави, 
Мексико, Никарагуа, Филипините и Хондурас. За сметка на това Съюзът получи подкрепата на 
Австралия, Нова Зеландия и Норвегия.
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които би създало непостигането на такава цел“, като посочва, че оценката на риска 
трябва да се основава на „научни данни“1.

В допълнение, разпоредбите относно използването на опростени опаковки (plain 
packaging), за които е характерна липсата на лого и визуална идентичност на марката, 
повдигат много въпроси във връзка с тяхната правна съвместимост с разпоредбите на 
споразуменията в областта на интелектуалната собственост и защитата на търговска 
марка.

Някои държави вече са въвели строги закони относно опаковката. Австралия, 
например, наскоро прие закон, съгласно който е задължително използването на 
опростени опаковки с цел намаляване на потреблението на тютюневи изделия чрез 
премахване на привлекателността на опаковката, като същевременно се увеличава 
въздействието на съобщенията относно здравето2.

Срещу Австралия обаче вече са внесени четири жалби пред органа по уреждане на 
конфликти на СТО3. Подалите жалба твърдят, че предприетите от Австралия мерки са 
несъвместими с редица правила, включително член 20 от споразумението ТРИПС, 
съгласно който „използването на търговска марка (…) не се обременява неоправдано от 
специални изисквания, като например (…) използване по начин, накърняващ 
способността й да разграничава стоките или услугите на едно предприятие от тези на 
други предприятия“.

Наред с тези жалби пред СТО, тютюневата промишленост4 е подала жалби в рамките 
на международните механизми за арбитраж относно защитата на инвестициите срещу 
австралийските органи, също както и срещу Уругвай — държава, в която също са 
въведени ограничителни мерки по отношение на опаковката на цигарите.

Въпреки че докладчикът признава значението, с оглед на общественото здраве, да се 
покрие значителна част от всяка цигарена опаковка със съобщение относно здравето, 
той счита, че може да бъде полезно и целесъобразно да се остави на марките 
възможността да използват собствената си визуална идентичност на свободното 
пространство. Освен това опростяването на опаковката, като се премахнат логото и 
характерната визуална идентичност, може да увеличи риска от фалшифициране, което 
ще доведе до загуба на данъчни приходи за държавите членки и повишено потребление 
на още по-опасни изделия, тъй като ще са фалшифицирани.

Въпреки че предложението на Комисията формално не изисква използването на 
опростени опаковки, то е малко неясно по този въпрос, като например дава възможност 
на държавите членки да въвеждат по-строги разпоредби относно външния вид на 

                                               
1 Посочените в документа на Доминиканската република разпоредби включват, наред с другото, 
стандартизацията на опаковките, забраната на описателни елементи, забраната на тънките цигари, 
повсеместното прилагане на опростената опаковка (plain packaging) и забраната на овкусителите.
2 Закон за опростената опаковка на тютюневите изделия (Tobacco Plain Packaging Act), приет от 
австралийския парламент през 2011 г. и влязъл в сила през декември 2012 г.
3 Жалбите са внесени от Украйна (март 2012 г.), Хондурас (април 2012 г.), Доминиканската република 
(юли 2012 г.) и Куба (май 2013 г.).
4 По-конкретно дружеството Филип Морис.
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опаковките. Освен това в член 12 се въвежда забрана за използването на елементи, 
„включващи текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други 
знаци“, всеки от които съставлява визуалната идентичност на марката.

Докладчикът би желал да припомни все пак, че като цяло счита предложението на 
Комисията за относително балансирано. Що се отнася до подробностите във връзка с 
предложението, докладчикът предпочита да изчака да се запознае с различните 
становища, които ще бъдат изразени в рамките на комисията по международна 
търговия, преди да формулира други препоръки.
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