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Изменение 21
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Насоките за прилагане на член 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на
СЗО призовават страните да забранят излагането и видимостта на тютюневите 
изделия на местата за продажба, тъй като това представлява метод за реклама и 
промотиране. Същите насоки препоръчват също забраната на продажбите на 
тютюн по интернет.

Изменение 22
Мария ду Сеу Патран Невеш
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Размерът на вътрешния пазар на 
тютюневи и свързани с тях изделия, 
нарастващата тенденция 
производителите на тютюневи изделия 
да съсредоточават производството за 
целия Съюз само в малък брой 
производствени обекти в държавите 
членки и произтичащата от това 
значителна трансгранична търговия с 
тютюневи и свързани с тях изделия 
налага предприемането на 
законодателни действия на равнището 
по-скоро на Съюза, отколкото на 
национално равнище, за да се 
осъществи безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

(6) Размерът на вътрешния пазар на 
тютюневи и свързани с тях изделия, 
нарастващата тенденция 
производителите на тютюневи изделия 
да съсредоточават производството за 
целия Съюз само в малък брой 
производствени обекти в държавите 
членки и произтичащата от това 
значителна трансгранична търговия с 
тютюневи и свързани с тях изделия 
налага предприемането на засилени 
законодателни действия на равнището 
на Съюза, за да се осъществи 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. pt

Изменение 23
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Европейският съюз следва да 
обърне специално внимание на 
производството на тютюн в по-
необлагодетелстваните райони, 
особено в най-отдалечените, в които 
то често е свързано със специфични 
екологични, географски и социално-
икономически характеристики, като 
се използват занаятчийски и
екологосъобразни методи, и да даде 
възможност на държавите членки да 
прилагат конкретни мерки за 
гарантиране на трайно производство 
в посочените райони, като по този 
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начин се запазват съответните 
работни места.

Or. pt

Изменение 24
Мария да Граса Карвалю

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 25
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 10а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Беше доказано, че полоний 210 е 
сериозен канцероген в тютюна. 
Неговото наличие в цигарите би 
могло да бъде премахнато почти 
напълно чрез съчетание от прости 
мерки. Във връзка с това е уместно да 
се определи максимално съдържание в 
емисиите на полоний 210, което би 
довело до намаляване с 95 % на 
средното съдържание на полоний 210 
в цигарите в момента. Следва да бъде 
разработен ISO стандарт за 
измерване на съдържанието на 
полоний 210 в тютюна.

Or. en

Обосновка

Полоний 210 е продукт, който се получава при разпада на урана и се съдържа в 
торове, произведени на базата на богати на уран фосфатни скали. Той замърсява 
листата на тютюна по въздуха чрез радон 222 и през корените чрез олово 210. При 
изгаряне полоний 210 се изпарява и по този начин пушачите го вдишват. При разпад 
той излъчва алфа частици. Алфа радиацията е безвредна извън тялото, но веднъж 
попаднала в човешкото тяло, тя представлява „най опасната форма на радиация“ 
(The Polonium Brief (Накратко за полония), Бриана Рего, Isis, 2009 г.).

Изменение 26
Конрад Шимански

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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тяхната токсичност или 
предизвикваната опасност от 
пристрастяване.

Or. en

Изменение 27
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 28
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Във връзка с определянето на 
максималното съдържание в емисиите,
на по-късен етап може да бъде 
необходимо и целесъобразно 
определеното съдържание в емисиите да 
бъде адаптирано или да се определят 
максимални прагове за емисиите, като 

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

се вземе предвид тяхната токсичност 
или предизвикваната опасност от 
пристрастяване, като тяхната 
токсичност или предизвикана 
опасност от пристрастяване се 
оценяват чрез най-новите научни 
доказателства и международно 
приети стандарти.

Or. de

Изменение 29
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 30
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не въвежда правилно хармонизиране на съставките. 
Това зависи в голяма степен от прилагането на общите разпоредби на национално 
равнище, което може да подлежи на различни тълкувания в различните държави 
членки. По-подходящо е да се създаде позитивен списък с разрешени съставки на 
равнището на ЕС, с цел постигане на правилно хармонизиране.
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Изменение 31
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Важно е да се отчитат не само 
свойствата на добавките като 
такива, но също и на продуктите, 
получени при тяхното горене. 
Добавките, както и продуктите, 
получени при тяхното горене, не бива 
да отговарят на критериите за 
класифицирането им като опасни в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, за 
изменение и за отмяна на 
директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и 
за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Or. en

Обосновка

Само съставки, които не са опасни — сами по себе си или след изгаряне — следва да 
бъдат разрешени.

Изменение 32
Бенд Бендсен, Гастон Франко, Салвадор Седо и Алабарт, Херберт Ройл, Владимир 
Уручев, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Мариан-Жан Маринеску, 
Пилар дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на (15) Вероятността от наличие на 
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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 
избягвани36.

различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
притежаващи характерни вкусово-
ароматни качества, различни от аромата 
на тютюн и ментол, което би могло да 
улесни започването на употреба на 
тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба.

Or. en

Изменение 33
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни от 
аромата на тютюн, което би могло да 
улесни започването на употреба на 

(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 
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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 
избягвани36.

тютюневи изделия или да окаже 
влияние върху моделите на тяхната 
употреба. Комисията се приканва да 
извърши научно изследване за 
реалното влияние на тези продукти 
върху започването на употреба на 
тютюневи изделия.

Or. pt

Изменение 34
Конрад Шимански

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 

(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 или ментол, което 
би могло да улесни започването на 
употреба на тютюневи изделия или да 
окаже влияние върху моделите на 
тяхната употреба.
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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 
избягвани36.

Or. en

Обосновка

Ментолът е традиционно установена съставка на тютюневите изделия в някои 
държави членки. Третирането му на равна нога с останалите аромати би довело до 
непропорционално въздействие върху пазарите на тютюн в тези държави членки, 
като може да доведе и до увеличаване на незаконните продажби в тях. Освен това 
споменатото научно доказателство не е еднозначно.

Изменение 35
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

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 

(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 или от 
традиционния аромат на ментол, 
което би могло да улесни започването 
на употреба на тютюневи изделия или 
да окаже влияние върху моделите на 
тяхната употреба.
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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 
избягвани36.

Or. pl

Изменение 36
Роджър Хелмър

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 

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи някои 
характерни вкусово-ароматни качества
на захарни изделия или плодове, което 
би могло да привлече младите хора към 
тютюнопушенето.
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цигари с карамфил), следва да бъдат 
избягвани36.

Or. en

Изменение 37
Евалд Щадлер

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 
избягвани36.

(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.

Or. de

Обосновка

Посочените проучвания не са достатъчни, за да бъде оправдано законовото 
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дискредитиране на ментоловите цигари.

Изменение 38
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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 избягвани36.

(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, 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 избягвани36.

Or. en

Обосновка

Прекалено ограничаващо е да се разглеждат само „характерните вкусово-ароматни 
качества“. Следва да се разглеждат всички вкусово-ароматни качества.
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Изменение 39
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
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 вкусово-ароматни 
качества. Използването на добавки, 
необходими за производството на 
тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на вкусово-ароматни 
качества и да не водят до 
пристрастяване. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Or. en

Обосновка

Настоящите разпоредби следва да се прилагат по отношение на всички вкусово-
ароматни качества. Това би направило излишно също така споменаването на групите 
за тестване. Разпоредбите относно добавките, необходими за производството, 
следва да бъдат съобразени с насоките на СЗО относно съставките.

Изменение 40
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
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Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 41
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 

заличава се
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цигарите, тютюнът 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.

Or. de

Изменение 42
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Въпреки 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 не 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на съставките.

Or. el

Изменение 43
Ангелика Ниблер
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 44
Бенд Бендсен, Гастон Франко, Салвадор Седо и Алабарт, Владимир Уручев, Алехо 
Видал-Куадрас, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, 
Йоланта Емилия Хибнер, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид насочеността на 
директивата към младите хора, 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюнът за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи 

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

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. Комисията следва 
внимателно да следи употребата на 
тютюн за водна лула от страна на 
младите хора, тъй като има все 
повече доказателства за неговата 
употреба извън традиционния, стар 
пазар;

Or. en

Изменение 45
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Все още съществуват различия 
между националните разпоредби 
относно етикетирането на тютюневите 
изделия, по-специално по отношение на 
използването на комбинирани
предупреждения относно здравето, 
които се състоят от изображение и 
текст, на информация за услугите за 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия и рекламните 
елементи в потребителските опаковки и 
върху тях.

(19) Все още съществуват различия 
между националните разпоредби 
относно етикетирането на тютюневите 
изделия, по-специално по отношение на 
размера на предупрежденията относно 
здравето, на информацията за услугите 
за преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия и рекламните 
елементи в потребителските опаковки и 
върху тях.

Or. en

Изменение 46
Ханс-Петер Мартин
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подобни различия могат да 
създадат пречки пред търговията и да 
попречат на функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи изделия 
и поради това следва да бъдат 
премахнати. Също така потребителите в 
някои държави членки могат да бъдат 
по-добре информирани за рисковете за 
здравето, свързани с тютюневите 
изделия, отколкото в други. Без 
предприемане на допълнителни 
действия на равнището на Съюза 
съществуващите различия вероятно ще 
се увеличат през идните години.

(20) Подобни различия могат да 
създадат пречки пред търговията и да 
попречат на функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи изделия 
и поради това следва да бъдат 
премахнати. Също така потребителите в 
някои държави членки могат да бъдат 
по-добре информирани за рисковете за 
здравето, свързани с тютюневите 
изделия, отколкото в други. Без 
предприемане на допълнителни 
действия за хармонизиране на 
равнището на Съюза съществуващите 
различия вероятно ще се увеличат през 
идните години.

Or. de

Изменение 47
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането също е необходимо да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
новите научни данни. Например бе 
доказано, че посочването на 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите върху 
опаковките за цигари е подвеждащо, тъй 
като то кара потребителите да вярват, че 
някои цигари са по-малко вредни, 
отколкото други. Някои факти също 
така сочат, че големите комбинирани 
предупреждения относно здравето са 
по-ефективни, отколкото 
предупрежденията, състоящи се само от 

(22) Разпоредбите относно 
етикетирането 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 съществена 
важност е предварително да бъде 
проведено независимо проучване, 
което ще позволи да се оцени дали 
големите комбинирани предупреждения 
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текст. Поради това комбинираните 
предупреждения относно здравето 
следва да станат задължителни в 
рамките на Съюза и да покриват 
значителни и видими части от 
повърхността на потребителската 
опаковка. Следва да бъде определен 
минимален размер за всички 
предупреждения относно здравето, за да 
се гарантира тяхната видимост и 
ефективност.

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.

Or. pt

Изменение 48
Евалд Щадлер

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 

(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 биха 
могли евентуално да създадат 
впечатлението у потребителите, по-
специално младите хора, 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, 



PE510.761v01-00 24/165 AM\936107BG.doc

BG

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.

фигуративни или други знаци.

Or. de

Обосновка

Обрисуваната представа за потребителя, която се крие зад това съображение, е 
едностранчива. Липсата на информация не е оправдание за ограничаването на 
свободата на предприятията по отношение оформлението на техните продукти.

Изменение 49
Богдан Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\936107BG.doc 25/165 PE510.761v01-00

BG

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.

добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци.

Or. pl

Изменение 50
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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. От 
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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.

Комисията се изисква да извърши 
научно изследване за реалното 
влияние на тези продукти върху 
консумацията на тютюн.

Or. pt

Изменение 51
Алайош Месарош

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 

(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“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така външният вид на отделните цигари 
може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
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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.

впечатление, че те са по-малко вредни.

Or. en

Изменение 52
Конрад Шимански

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 

(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“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци.
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по-вероятно да смятат, че 
използваната от тях марка е по-
малко вредна. Този аспект следва да 
бъде разгледан.

Or. en

Изменение 53
Йоанис А. Цукалас

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 

(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.
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бъде разгледан.

Or. el

Изменение 54
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Владимир Уручев, Алехо Видал-Куадрас, 
Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску

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“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“, „тънки“ и 
някои наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко 
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан чрез 
подходящо пакетиране и 
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етикетиране на такива продукти, 
както и чрез информиране на 
потребителите относно вредите, 
които те причиняват, така че 
потребителят да бъде напълно 
наясно с последствията, свързани с 
употребата на продукта.

Or. en

Обосновка

„Тънките“ цигари не са по-вредни от останалите тютюневи изделия, единствено 
тяхното пакетиране може да бъде подвеждащо за потребителите. Ако обаче такива 
продукти бъдат пакетирани в съответствие с разпоредбите на настоящата 
директива, няма по-голяма вероятност потребителите да бъдат подведени.

Изменение 55
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Богуслав Соник, 
Малгожата Хандзлик

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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, 
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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.

фигуративни или други знаци. Също 
така размерът и външният вид на 
отделните цигари може да бъде 
подвеждащ за потребителите, като 
създава впечатление, че те са по-малко
вредни. Освен това според наскоро 
проведено проучване става ясно, че 
пушачите на тънки цигари е по-
вероятно да смятат, че използваната от 
тях марка е по-малко вредна. Този 
аспект следва да бъде разгледан чрез 
подходящо пакетиране и 
етикетиране на такива продукти, 
както и чрез информиране на 
потребителите относно вредите, 
които те причиняват, така че те да 
бъдат напълно наясно с 
последствията, свързани с 
използването на подобен продукт.

Or. pl

Обосновка

„Тънките“ цигари не са по-вредни; единствено опаковката им би могла да бъде
подвеждаща за потребителите. Ако обаче такива продукти бъдат пакетирани в 
съответствие с разпоредбите на настоящата директива, повече няма да съществува 
риск от това потребителите да бъдат подведени.

Изменение 56
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето и те да бъдат в 
максимална степен ефективни, следва 
да се предвидят разпоредби относно 
размерите на предупрежденията, както и 
относно някои аспекти на външния вид 
на опаковката на тютюневото изделие, 
включително относно механизма за 

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

отваряне. Опаковката и изделията могат 
да въведат в заблуждение 
потребителите, по-специално младите 
хора, като внушават, че изделията са по-
малко вредни. Например такъв е случаят 
с някои текстове или елементи, като 
наименованията „с ниско съдържание на 
катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, 
„натурални“, „биологични“, „без 
добавки“, „без аромати“ и някои 
наименования, изображения, 
фигуративни или други знаци. Също 
така външният вид на отделните цигари 
може да бъде подвеждащ за 
потребителите, като създава 
впечатление, че те са по-малко вредни. 
Освен това според наскоро проведено 
проучване става ясно, че пушачите на 
тънки цигари е по-вероятно да смятат, 
че използваната от тях марка е по-малко 
вредна. Този аспект следва да бъде 
разгледан.

Or. en

Изменение 57
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

малко вредни. Такъв е случаят, наред с 
другото, с някои формулировки 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 невярно 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 
неотложно.

Or. de

Изменение 58
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Изследванията показват, че 
стандартизираното представяне на 
наименованието на търговската 
марка и цвета (опростена опаковка) 
прави опаковката по-малко 
привлекателна и засилва ефекта на 
предупрежденията относно здравето, 
като по този начин намалява 
привличането към тютюнопушенето 
и консумацията на тютюн. Насоките 
към членове 11 и 13 от РККТ 
призовават страните да обмислят 
въвеждането на изисквания за 
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опростена опаковка.

Or. en

Обосновка

Опаковките на тютюневите изделия не трябва да бъдат привлекателни и красиви, 
тъй като съдържат смъртоносен продукт. Рекламата на тютюневите изделия е 
забранена почти на всяко друго място и самите опаковки следва също да попаднат 
под тази забрана. Мярката отговаря на препоръките на РККТ и се прилага или 
разглежда за прилагане от други държави по света.

Изменение 59
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които 
основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на 
етикетирането, при положение че не 
е налице съществена промяна в 
обстоятелствата във връзка с обема 
на продажбите или моделите на 
употреба от страна на младите хора. 
Етикетирането на тези други 
тютюневи изделия следва да се 
извършва съгласно специални правила.
Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

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

Or. de
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Изменение 60
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които основно 
се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на етикетирането, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата във 
връзка с обема на продажбите или 
моделите на употреба от страна на 
младите хора. Етикетирането на 
тези други тютюневи изделия следва 
да се извършва съгласно специални 
правила. Необходимо е да бъде 
гарантирана видимостта на 
предупрежденията относно здравето, 
поставени върху бездимните тютюневи 
изделия. Поради това предупрежденията 
следва да се поставят върху двете 
основни повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които основно 
се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да не бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на етикетирането. 
Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

Or. el

Изменение 61
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки прилагат 
различни правила за минималния брой 
цигари в потребителска опаковка. Тези 

(25) Държавите членки прилагат 
различни правила за минималния брой 
цигари в потребителска опаковка. Тези 
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правила следва да бъдат съгласувани, за 
да се гарантира свободното обращение 
на съответните изделия.

правила следва да бъдат съгласувани, за 
да се гарантира възможност на 
потребителя за безпроблемно 
сравняване на цените, както и
свободното обращение на съответните 
изделия.

Or. de

Изменение 62
Ханс-Петер Мартин

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 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 и по 
този начин потребителите ще бъдат 
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предпазени от вредни фалшификати.

Or. de

Изменение 63
Бенд Бендсен, Ярослав Лешек Валенса, Владимир Уручев, Ян Бржезина, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална 
употреба38 бе наложена забрана на 
продажбата в държавите членки на 
някои видове тютюн за орална употреба. 
С Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана39. Въпреки това забраната на 
тютюневите изделия за орална 
употреба не следва да засяга 
исторически традиционните 
тютюневи изделия за орална 
употреба, рекламата на които може 
да бъде разрешена от отделни 
държави членки. За другите бездимни 
тютюневи изделия, които не се 
произвеждат за масовия пазар, 
наличието на строго регламентиране по 
отношение на етикетирането и 
съставките се счита за достатъчно, за да 
възпрепятства разширяването на пазара 
извън рамките на традиционната им 
употреба.
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Or. en

Изменение 64
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Предвид общата забрана за 
продажбата на тютюн за орална 
употреба (снус) в ЕС, не съществува 
трансграничен интерес по отношение 
на регламентирането на 
съдържанието на снуса. 
Отговорността за регламентирането 
на съдържанието на снуса 
следователно се поема от държавата 
членка, където е разрешена 
продажбата на снус в съответствие с 
член 151 от Акта за присъединяване 
на Австрия, Финландия и Швеция. 
Поради това снусът следва да се 
освободи от задължението за 
прилагане на разпоредбите на член 6 
от настоящата директива.

Or. sv

Изменение 65
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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 

(30) Продажбите на тютюневи изделия 
по интернет улесняват достъпа на 
младите хора до тютюневите изделия и 
пораждат риск това да накърни 
съответствието с изискванията, 
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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 
общество40. 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 
потребителите41.

предвидени от законодателството за 
контрол на тютюна, и по-специално от 
настоящата директива, и поради това 
следва да се забранят в съответствие 
с Рамковата конвенция за контрол на 
тютюна. 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 
потребителите41.

Or. en

Обосновка

Всички продажби на тютюневи изделия по интернет следва да бъдат забранени.
Оценката на въздействието на Комисията установи, че трансграничните продажби 
по интернет са предимно незаконни, а в насоките за прилагане на член 13 от РККТ се 
препоръчва забраната на всички продажби по интернет. Изключително трудно е да 
се постигне ефективна проверка на възрастта онлайн.

Изменение 66
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Богуслав Соник, 
Малгожата Хандзлик
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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 
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. Децата и младите хора 
трябва да се образоват в тази насока, 
тъй като това е най-простият и най-
ефективен начин да се предотврати 
започването на употреба на 
тютюневи изделия от тях. Следва 
също така да се обмисли създаването 
на фонд, финансиран от 
производителите на тютюневи 
изделия, който да се използва за 
финансиране на кампании срещу 
тютюнопушенето. Държавите 
членки следва да хармонизират 
законната възраст за закупуване на 
тютюневи изделия на 18 години.

Or. pl

Изменение 67
Жан-Пиер Оди
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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 тяхното 
производство, разпространение и 
употреба следва да бъде 
регламентирано. 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.

Or. fr

Изменение 68
Ханс-Петер Мартин

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 

(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 
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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.

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 
3 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 69
Робер Гьобелс

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, 

заличава се
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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.
__________________
42 ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67, 
последно изменена с 
Директива 2011/62/ЕС, ОВ L 174, 
1.7.2011 г., стр. 74.

Or. fr

Обосновка

Следва да се подчертае, че предложената разпоредба не се основава на обосновано 
научно изследване. Електронните цигари не са тютюнево изделие. Те не са и 
лекарствен продукт. Те са относително нов продукт, за който следва да се приеме 
специално законодателство, след като изследванията, които се провеждат в 
момента, достигнат валидни заключения. Комисията следва да предложи подобно 
законодателство, последвано от широка и прозрачна процедура на консултация.

Изменение 70
Бенд Бендсен, Салвадор Седо и Алабарт, Владимир Уручев, Херберт Ройл, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Ян Бржезина, Мариан-Жан 
Маринеску

Предложение за директива
Съображение 34
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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 настоящата директива, 
ако са изпълнени условията, 
определени в Директива 2001/83/EО.

(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. Изделията, съдържащи 
никотин, различни от тютюневите
изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, следва да 
бъдат регулирани в предстоящия 
преглед на законодателния пакет в 
областта на фармацевтиката с цел 
информиране и защита на 
потребителите. Преразглеждането 
може да включва разпоредби, даващи 
възможност за пускане на пазара на 
изделия, съдържащи никотин, с по-
малък риск и положително 
съотношение рискове/ползи и които 
могат да помогнат на 
потребителите да се откажат от 
пушенето, при условие че на тях бъде 
поставено подходящо 
предупреждение относно здравето. 

Or. en
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Изменение 71
Ники Дзавела

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 настоящата директива, 
ако са изпълнени условията, 

(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. Имайки предвид, че
значителен брой изделия, съдържащи 
никотин, вече са разрешени съгласно 
настоящия регулаторен режим, 
Комисията следва, като част от 
предстоящия й преглед на 
съответното фармацевтично 
законодателство, да проведе 
проучване и пълна оценка на 
въздействието, включително 
консултации със заинтересованите 
страни, за да определи на тази основа 
най-подходящото регулиране за 
електронните цигари. 
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определени в Директива 2001/83/EО.

Or. en

Обосновка

Подлагането на всички изделия, съдържащи никотин, на лекарствен режим, без преди 
това да се проведе подробна оценка на въздействието, би могло ефективно, но 
излишно, да ограничи или премахне дадено изделие от пазара. Предложеното 
преразглеждане на законодателния пакет на ЕС в областта на фармацевтиката след 
две години ще даде време на законодателите да внесат необходимите корекции и да 
определят подходяща рамка за регулирането на електронните цигари.

Изменение 72
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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, 

(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. 
Въпреки това измерването на приема 
на никотин се оказва трудно, тъй 
като той зависи от изделията и от 
начина, по който се използват. 
Поради това включването на всички 
изделия, съдържащи никотин,
независимо от тяхното съдържание 
на никотин, в обхвата на
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Единственото основание за разрешаване на пускането на пазара на изделия, 
съдържащи никотин (ИСН), е с цел отказване от тютюнопушенето. Много е трудно 
да се установи количеството никотин, прието с ИСН. Честото използване на ИСН с 
ниско съдържание на никотин въпреки всичко може да доведе до поемането на 
значителни количества никотин. Поради това е целесъобразно всички ИСН да бъдат 
обхванати от законодателството относно фармацевтичните продукти. Това ще 
осигури качеството, безопасността и ефикасността на ИСН, както и 
равнопоставеност на всички съдържащи никотин изделия.

Изменение 73
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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
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Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението, което включва всички произведени ИСН в 
обхвата на законодателството относно фармацевтичните продукти. Когато всички 
ИСН са регулирани като лекарствени продукти, независимо от концентрацията на 
никотин в тях, клаузата относно етикетирането става излишна.

Изменение 74
Ники Дзавела

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

Изменение 75
Ханс-Петер Мартин

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.

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

Изменение 76
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на 
изделията с характерни вкусово-
ароматни качества или с повишено 
равнище на токсичност и опасност 
от пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/201143.

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/201143.

Or. en

Обосновка

Последващо изменение на предложението за въвеждане на положителен списък в 
член 6, параграф 1, алинея 1 от същите автори.

Изменение 77
Алайош Месарош

Предложение за директива
Съображение 38



PE510.761v01-00 50/165 AM\936107BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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и своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 78
Бенд Бендсен, Жан-Пиер Оди, Владимир Уручев, Ян Бржезина, Херман Винклер, 
Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску, Йоланта Емилия Хибнер

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 

(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 за
несъществени елементи от 
настоящата директива. 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.
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на освобождаването от някои 
разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи 
изделия, и на преразглеждането на 
равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 79
Роджър Хелмър

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 

(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 
на методите за измерване на
емисиите, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността или
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съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

опасността от пристрастяване, на 
употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 80
Паул Рюбиг

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 

(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 
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регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето 
на максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

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 
на методите на измерване на
емисиите, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността или
опасността от пристрастяване, на 
употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 81
Евалд Щадлер



AM\936107BG.doc 55/165 PE510.761v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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
на методите на измерване на
емисиите и методите за измерване, на 
определянето на максималните равнища 
на съставките, които увеличават 
токсичността или опасността от 
пристрастяване, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.
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подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 82
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) 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.

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

Or. de

Изменение 83
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Набляга се на значението и 
отговорността на държавите членки 
за защитата на общественото здраве 
и предприемането на превантивни 
действия, предоставянето на 
държавни гаранции, наблюдението и 
консултациите за младите хора и 
провеждането на превантивни 
обществени кампании срещу 
тютюнопушенето, по-специално в 
училищата; всеобщият безплатен 
достъп до консултации за отказване 
от тютюнопушенето и съответното 
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лечение се считат за изключително 
важни.

Or. pt

Изменение 84
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Настоящата директива има за 
цел хармонизацията на специалните 
разпоредби относно производството, 
представянето и продажбата на 
тютюневи и свързани с тях изделия, 
като по този начин се гарантира, че 
отделните държави членки няма да 
въвеждат национални законови 
разпоредби във връзка с изискванията 
относно етикетирането и 
опаковането, които надхвърлят 
обхвата на директивата.

Държава членка, в която вече
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съществуват по-строги национални
разпоредби по отношение на аспекти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящата директива, прилагани без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве, следва да има възможност да 
ги прилага. Тези национални 
разпоредби обаче 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.

Or. de

Изменение 85
Ники Дзавела

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че 
е необходимо запазването на по-
строги национални разпоредби по 
отношение на аспекти, попадащи в 
приложното поле на настоящата 
директива, следва да има възможност 
да направи това без разлика за всички 
изделия поради съображения с 
императивен характер, свързани с
опазването на общественото здраве.
Държавите членки следва да имат и
правото да въвеждат по-строги
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 

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

Or. en

Изменение 86
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
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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.

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. Пример за 
произволна дискриминация е 
императивната норма площта за 
предупрежденията относно здравето 
да бъде увеличена на над 60 %. Целта 
на настоящата директива е да се 
въведат еднакви разпоредби за 
потребителските опаковки и 
етикетирането и поради това трябва 
да се приложат стриктни критерии 
по отношение на свободата на 
действие на държавите членки при 
приемането на норми, които се 
различават съществено от 
предвидените в настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 87
Конрад Шимански

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
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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.

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, като се взема предвид 
високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Правомощието на Комисията да одобрява или отхвърля национални действия е 
неуместно, тъй като съдилищата следва да определят съвместимостта на 
националните мерки с правото на ЕС.

Изменение 88
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Настоящата директива създава 
по много всеобхватен начин единни 
правила за производството, дизайна и 
предлагането на пазара на тютюневи 
и сродни на тях изделия. С много от 
нормите си директивата засяга 
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основни права. За да се постигне 
заявената цел за правна сигурност, 
държавите членки не трябва да 
приемат разпоредби, които се 
отклоняват от предвидените в 
настоящата директива изисквания 
относно етикетирането и 
опаковането.

Or. de

Изменение 89
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) На държавите членки, които 
считат за необходимо да запазят 
и/или въведат национални и/или 
регионални разпоредби за запазване на 
традиционните тютюневи 
стопанства поради основателни 
причини, свързани със социално-
икономическата зависимост на 
местните общности, следва да им 
бъде разрешено да го направят.

Or. pt

Изменение 90
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
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изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане 
на настоящата директива. 
Съответно държавите членки могат 
например да запазят или въведат 
разпоредби, с които се предвижда 
стандартизиране на опаковките на 
тютюневите изделия, при условие че 
посочените разпоредби са 
съвместими с Договора и със 
задълженията в рамките на СТО и не 
засягат пълното прилагане на 
настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 
1998 г. установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти 
и регламенти и правила относно 
услугите на информационното 
общество44.

изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в обхвата на разпоредбите 
на настоящата директива с цел защита 
на общественото здраве. Държавите 
членки не трябва да забраняват или 
ограничават продажбата, вноса и 
употребата на тютюневи и сродни с 
тях изделия, при условие че отговарят 
на изискванията на настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 91
Ники Дзавела

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, 
които не попадат в приложното поле 
на настоящата директива, при 
условие че те са съвместими с 
Договора и не възпрепятстват 

(41) Държавите членки следва да могат 
да приемат по-строги правила по 
отношение на тютюневите изделия, ако 
считат това за необходимо с цел 
защита на общественото здраве, 
доколкото тези правила попадат 
извън приложното поле на 
разпоредбите на настоящата директива.
Ако тютюневите или свързаните с 
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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 
общество44.

тях изделия отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива, държавите членки не 
забраняват, нито ограничават вноса, 
продажбата или консумацията на 
тези изделия.

Or. en

Изменение 92
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с 
които се предвижда стандартизиране 

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство,
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
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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 общество44.

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 общество44.

(Ако съответните изменения за 
въвеждане на стандартизирани 
опаковки не бъдат приети, това 
изменение следва да отпадне.)

Or. en

Обосновка

Стандартизираните опаковки следва да се въведат като задължителни, както се 
посочва в други изменения, внесени от същите автори.

Изменение 93
Жан-Пиер Оди, Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Държавите членки следва да 
допълват законодателните 
разпоредби на настоящата директива 
с всички полезни действия за защита 
на здравето на европейските 
граждани. Постепенното 
хармонизиране на данъчното облагане 
на тютюневите изделия в Съюза и 
провеждането на информационни 
кампании в медиите и сред младите 
хора в учебните заведения 
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представляват две основни средства 
за борба срещу опасностите от 
тютюнопушенето сред младите хора.

Or. fr

Изменение 94
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Държавите членки не трябва да 
забраняват или ограничават 
непропорционално вноса, продажбата 
или употребата на тютюневи и други 
подобни изделия, които отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива. Трябва да се създаде 
минимална правна сигурност за 
производителите.

Or. de

Изменение 95
Жан-Пиер Оди, Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 41б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41б) Държавите членки следва да 
покриват здравните разходи, свързани 
с употребата на тютюн, чрез данък, 
наложен пряко върху тютюневите 
изделия;

Or. fr
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Изменение 96
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Държавите членки следва да 
гарантират, че личните данни се 
обработват единствено в съответствие с 
разпоредбите и гаранциите, установени 
в Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни45.

(42) Държавите членки следва да 
гарантират, че личните данни се 
обработват единствено в съответствие с 
разпоредбите и гаранциите, установени 
в Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни45. 
Необходимо е също така да се вземат 
под внимание националните правила 
за защита на данните.

Or. de

Изменение 97
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Предложението засяга някои от 
основните права, установени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанската инициатива (член 16) и 
правото на собственост (член 17). 
Задълженията, налагани на 
производителите, вносителите и 
дистрибуторите на тютюневи 
изделия, са необходими за подобряване 
на функционирането на вътрешния 
пазар, като същевременно се 

(45) Предложението засяга някои от 
основните права, установени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанската инициатива (член 16) и 
правото на собственост (член 17).



PE510.761v01-00 68/165 AM\936107BG.doc

BG

гарантира високо равнище на защита 
на здравето и потребителите 
съгласно членове 35 и 38 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
зачита правото на ЕС и съответните 
международни задължения.

Or. de

Обосновка

Съдържащата се в предложението на Комисията намеса в регулаторната уредба на 
марките не е необходима по никакъв начин за подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар. Освен това решения относно законосъобразността на намесата в 
основните права вземат не законодателите, а независимите съдилища.

Изменение 98
Кент Йоансон, Хану Такула, Йенс Роде

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
по отношение на снуса в Швеция 
съгласно член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. en

Обосновка

Тъй като има изключение за снуса в Швеция и тъй като той не е изделие, продавано на 
вътрешния пазар, настоящата директива не следва да се прилага за него.

Изменение 99
Вернер Ланген

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

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

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

Or. de

Изменение 100
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Малгожата Хандзлик, 
Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 101
Бенд Бендсен, Гастон Франко, Херберт Ройл, Владимир Уручев, Ян Бржезина, 
Пилар дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия Хибнер, Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 102
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 103
Юрген Кройцман, Йенс Роде

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ментолът е класически вкус за цигари, който обикновено не е привлекателен за 
младите пушачи, поради което няма конкретна причина да се намесва тук.

Изменение 104
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 105
Андраш Дюрк
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 106
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 107
Мария ду Сеу Патран Невеш
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 108
Конрад Шимански

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ментолът е традиционно установена съставка на тютюневите изделия в някои 
държави членки. Третирането му на равни начала с останалите аромати би довело до 
непропорционално въздействие върху пазарите на тютюн в тези държави членки, 
като може да доведе и до увеличаване на незаконните продажби в тях. Освен това 
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споменатото научно доказателство не е еднозначно.

Изменение 109
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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) „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;

Or. en

Обосновка

Директивата следва да обхваща вкусово-ароматните качества като такива, а не 
само „характерните“.

Изменение 110
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 111
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Пуретите вече са обхванати в определението за пура и поради това не е необходимо 
отделно определение.

Изменение 112
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 113
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de



PE510.761v01-00 76/165 AM\936107BG.doc

BG

Обосновка

„Пуретата“ е просто вид пура; следователно не е необходимо отделно определение.

Изменение 114
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pt

Изменение 115
Бернд Ланге

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;

Or. de

Изменение 116
Гастон Франко
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) „възстановен тютюн“ означава 
резултатът от подобрението на 
различни части на тютюневото 
растение, получени чрез вършитба и 
производство на тютюневи 
изделия,който се използва под 
формата на пластове или отделни 
нишки като компонент на 
тютюневата смес за цигари и други 
тютюневи изделия;

Or. fr

Изменение 117
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 118
Лара Коми, Алдо Патричело

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

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 119
Бенд Бендсен, Херберт Ройл, Гастон Франко, Салвадор Седо и Алабарт, Мариан-
Жан Маринеску, Владимир Уручев, Пилар дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия 
Хибнер, Алдо Патричело

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „тютюневи изделия с по-нисък 
риск“ означава тютюнево изделие, 
което е изработено и продавано с цел 
намаляване на рисковете от 
тютюнопушенето в сравнение със 
стандартните тютюневи изделия, 
особено цигарите, което се пуска на 
пазара след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 120
Паул Рюбиг
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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];

заличава се

Or. de

Обосновка

В някои държави членки извънредни обстоятелства, като 10-процентно увеличение на 
продажбите, може да настъпят много бързо предвид твърде ограничената употреба 
на пури и тютюн за лула.

Изменение 121
Пилар дел Кастильо Вера

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, 

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
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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];

пури или пурети, с най-малко 20 % на 
пазарите на десетте държави членки с 
най-голям обем, 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 
10 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

Or. en

Изменение 122
Мария ду Сеу Патран Невеш

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 
пазарен обем 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];
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Or. pt

Изменение 123
Холгер Крамер, Юрген Кройцман

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-големи 
продажби 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];

Or. de

Обосновка

Годишната консумация на пури и тютюн за лула в повечето държави членки е доста 
незначителна. Поради това много бързо се достига отклонение от 10 % в обема на 
продажбите.

Изменение 124
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 36а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) „изделие с намален риск“ 
означава съдържащо тютюн изделие, 
което при продажба значително 
намалява риска от заболявания, 
свързани с употребата на 
традиционни тютюневи изделия; 
изделие, предназначено за лечение на 
пристрастяването към употребата 
на тютюневи изделия, включително 
отказване от тютюнопушенето, не е 
изделие със слаб риск, ако е получило 
одобрение за лекарствен продукт.

Or. pt

Изменение 125
Ники Дзавела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) „възстановен тютюн“ означава 
резултатът от подобрението на 
различни части на тютюневото 
растение, получени чрез вършитба и 
производство на тютюневи изделия, 
който се използва като обвивка за 
пури и пурети или под формата на 
пластове или отделни нишки като 
компонент на тютюневата смес за 
цигари и други тютюневи изделия.

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да вземе предвид и да дефинира ясно всички тютюневи изделия и 
съществуващи техники за възстановяване, с цел прилагане на еднакви правила в 
рамките на вътрешния пазар.
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Изменение 126
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 127
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за полоний 210 — 0,002 пикокюри в 
цигара.

Or. en

Обосновка

Беше доказано, че полоният е сериозен канцероген в тютюна. Всяка цигара съдържа 
около 0,04 пикокюри (Rego, Isis, 2009). Изчислено е, че „с всяко дръпване отровата 
достига еквивалента на дозата на облъчване от 300 рентгенови снимки на гръден кош 
годишно, или човек, който пуши по 30 цигари на ден“ (Rego, Scientific American, 2011). 
Комбинация от няколко мерки на практика би могла да елиминира полоний 210 от 
цигарите (например употреба на изкуствен тор с ниско съдържание на уран, измиване 
на листата след прибиране на реколтата, добавки, филтри).

Изменение 128
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 129
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 130
Паул Рюбиг

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 

заличава се
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оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

Or. de

Изменение 131
Лара Коми, Алдо Патричело

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Обосновка

Правомощието на Комисията да намалява максималното съдържание на катран, 
никотин и въглероден диоксид следва да бъде оспорено като приоритет, тъй като то 
дава възможност на Комисията да изменя ключови аспекти от настоящата 
директива (и да забрани всяко тютюнево изделие, което по настоящем се намира на 
пазара) без съответното участие на Европейския парламент и на Съвета, което е в 
нарушение на разпоредбите на член 290, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение 132
Мария ду Сеу Патран Невеш

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 

заличава се
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в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

Or. pt

Изменение 133
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 134
Алайош Месарош

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
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Изменение 135
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

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 2 съдържа съществени елементи от директивата и следователно не 
попада в обхвата на делегираните актове.

Изменение 136
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 137
Андраш Дюрк
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 138
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 139
Бенд Бендсен, Жан-Пиер Оди, Владимир Уручев, Херберт Ройл, Пилар дел 
Кастильо Вера, Херман Винклер, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 

заличава се
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съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

Or. en

Изменение 140
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Използването на делегирани актове може да бъде обосновано единствено по 
отношение на несъществени елементи от директивата, съгласно член 290, 
параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение 141
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 142
Лара Коми, Алдо Патричело

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Обосновка

Правомощието на Комисията да установява и адаптира максималното съдържание 
на други емисии следва да бъде оспорено като приоритет, тъй като то дава 
възможност на Комисията да изменя важни аспекти от настоящата директива (и 
да забрани всяко тютюнево изделие, което по настоящем се намира на пазара) без 
съответното участие на Европейския парламент и на Съвета, което е в нарушение на 
разпоредбите на член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.
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Изменение 143
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 144
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 3, параграф 3 съдържа съществени елементи от директивата и следователно не 
попада в обхвата на делегираните актове.

Изменение 145
Лоранс Й.А.Й. Стасен

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

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

заличава се

Or. nl

Изменение 146
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 147
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. en

Изменение 148
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите.
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свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. en

Изменение 149
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 150
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 151
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl
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Изменение 152
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Пояснение, с цел да не се задължават производителите да извършват скъпи тестове 
за емисии на части от изделията, които при употреба по предназначение не изгарят, 
например филтъра на цигарите.

Изменение 153
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да изиска от 
Международната организация по 
стандартизация (ISO) да разработи 
стандарт за измерване на 
съдържанието на полоний 210 в 
тютюна.

Or. en

Обосновка

Вече има стандарт на ISO за измерване на действието на полоний 210 във водата 
(ISO 13161: 2011). Би следвало да бъде възможно да се разработи стандарт за 
измерване на полоний 210 в тютюна въз основа на този стандарт. Комисията следва 
да се обърне към ISO за разработването на такъв стандарт.

Изменение 154
Конрад Шимански

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на специален уебсайт, 
който е достъпен за широката 
общественост. Във връзка с това 
държавите членки надлежно отчитат 
необходимостта от защита на 
информацията, представляваща 
търговска тайна.

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на уебсайт, който е 
достъпен за широката общественост. 
Във връзка с това държавите членки 
надлежно отчитат необходимостта от 
защита на информацията, 
представляваща търговска тайна.

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че една общодостъпна интернет страница е достатъчна за 
целта; не е необходимо държавите членки да създават напълно нов уебсайт.
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Изменение 155
Мариан-Жан Маринеску

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.

заличава се

Or. en

Изменение 156
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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.

Забранява се използването на добавки 
в тютюневите изделия, които са 
различни от изброените в 
приложение –I, или са изброени в 
посоченото приложение, но не са 
използвани в съответствие с 
предвидените в него условия. 
Приложение -I съдържа само 
вещества, които не отговарят на 
критериите за класифициране като 
опасни в съответствие с 
Регламент (EО) № 1272/2008 и които 
не образуват такива вещества при 
горене. Приложение -I не съдържа 
аромати или вещества, които 
подобряват вкусовите качества. 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22 с цел 
съставяне и изменение на 
приложение -I.
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Or. en

Обосновка

Твърде малко е да се ограничават само добавките с „характерни вкусово-ароматни 
качества“. Само добавките, получили изрично одобрение, следва да бъдат допускани в 
тютюневите изделия. Всички опасни вещества (сами по себе си или при горене), всеки 
вкус и всяка добавка, които повишават вкусовите качества, не следва да бъдат 
включвани. Последното следва насоките на СЗО, според която „страните следва да 
регламентират чрез забрана или ограничаване съставките, които могат да бъдат 
използвани за увеличаване на вкусовите качества на тютюневите изделия“.

Изменение 157
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества, 
различни от традиционния аромат 
на ментол, при наличие на 
неоспорими научни доказателства, че 
конкретната добавка увеличава 
токсичността на продукта или 
опасността от пристрастяване.

Or. pl

Обосновка

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

Изменение 158
Юрген Кройцман, Йенс Роде
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества, 
ако в момента на консумацията 
увеличават отчетливо токсичния 
ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюневото изделие.

Or. en

Обосновка

Цигарите остават законен продукт и следователно няма основание за намеса по 
отношение на ароматите, освен когато изделията действително са опасни в по-
голяма степен от обичайните цигари.

Изменение 159
Пилар дел Кастильо Вера

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 изделия с добавки, чийто 
преобладаващ вкус е различен от 
тютюна, в съответствие с 
разпоредбите на параграф 2.

Or. en

Изменение 160
Кент Йоансон, Хану Такула

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

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества. 
Това не се прилага по отношение на 
пускането на пазара на снус в Швеция 
съгласно член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. en

Обосновка

Тъй като има изключение за снуса в Швеция и тъй като той не е изделие, продавано на 
вътрешния пазар, разпоредбата за вкусово-ароматните качества не следва да се 
прилага за него.

Изменение 161
Салвадор Седо и Алабарт

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, 
съдържащи добавки, които имат 
преобладаващи вкусово-ароматни 
качества, различни от тези на 
тютюна, в съответствие с 
разпоредбите на параграф 2.

Or. es

Изменение 162
Жан-Пиер Оди

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

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

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

Or. fr

Изменение 163
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки могат да 
употребяват добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия.

Or. en

Изменение 164
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Добавки, които са от основно значение 
за производството на тютюневи 
изделия, могат да бъдат включени в 
приложение -І, доколкото тези добавки 
не водят до създаването на изделие с 
вкусово-ароматни качества и не са 
свързани с привлекателността на 
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тютюневите изделия.

Or. en

Обосновка

Според многократните изявления на члена на Европейската комисия по въпросите на 
здравеопазването Борг, тютюнът следва да има вкус на тютюн. Затова за никой 
аромат не може да се приеме, че е от основно значение за производството на 
тютюн. Само добавки, които не водят до овкусяване и не са свързани с 
привлекателността, могат да се квалифицират като имащи основно значение за 
производството на тютюневи изделия.

Изменение 165
Франческо Де Анджелис, Винченцо Йовине

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Концепцията дадена добавка или аромат да бъде „от основно значение“ за 
производството на продукта не е ясна и е предпоставка за възникване на 
непоследователни решения и предизвикателства.

Изменение 166
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

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

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

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

Or. pl

Изменение 167
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 168
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 

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

Or. en

Изменение 169
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Последващо изменение на предложението за въвеждане на положителен списък в 
член 6, параграф 1, алинея 1 от същия вносител.

Изменение 170
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава членка 
Комисията определя с актове за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 
1, като може да извърши това 
определяне и по собствена 
инициатива. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

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

Or. en

Обосновка

Последващо изменение на предложението за въвеждане на положителен списък в 
член 6, параграф 1, алинея 1 от същия вносител.

Изменение 171
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По искане на държава членка 
Комисията определя с актове за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 1, 
като може да извърши това определяне 
и по собствена инициатива. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

По искане на държава членка, въз 
основа на научни доказателства,
Комисията определя с актове за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 1, 
като може да извърши това определяне 
и по собствена инициатива. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

Or. es

Изменение 172
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2
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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.

заличава се

Or. es

Изменение 173
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 174
Алайош Месарош
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 175
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. es

Изменение 176
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 177
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

определя максималните равнища за тези 
добавки или комбинация от добавки, 
които придават характерните вкусово-
ароматни качества, въз основа на 
доказани научни изследвания.

Or. pt

Изменение 178
Юрген Кройцман, Йенс Роде

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В случай че опитът, натрупан при 
прилагането на параграфи 1 и 2, покаже, 
че дадена добавка или комбинация от 
добавки обикновено придава 
характерни вкусово-ароматни качества, 
когато надвиши определено равнище на 
наличие или концентрация, и ако в 
момента на консумацията увеличава 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневото изделие, 
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

Цигарите остават законен продукт и следователно няма основание за намеса по 
отношение на ароматите, освен когато изделията действително са опасни в по-
голяма степен от обичайните цигари.
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Изменение 179
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В случай че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено 
придава аромат или подобрява 
вкусовите качества, само 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, 
чрез съответно изменение на 
приложение -I.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението за изготвяне на положителен списък като 
необходимо предварително условие за употребата на добавки, разпоредбата за 
определяне на максимални равнища от страна на Комисията следва да се прилага по 
отношение на всички аромати и всички добавки, които могат да подобряват 
вкусовите качества.

Изменение 180
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки регламентират 
употребата на следните добавки в 
тютюневите изделия:
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Or. fr

Изменение 181
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Приложение -I не съдържа следните 
добавки в тютюневите изделия:

Or. en

Обосновка

Последващо изменение на предложението за въвеждане на положителен списък в 
член 6, параграф 1, алинея 1 от същите вносители.

Изменение 182
Салвадор Седо и Алабарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) витамини, или

Or. es

Изменение 183
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) кофеин, таурин, или

Or. es

Изменение 184
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите членки забраняват 
употребата на добавките, посочени в 
параграфи 1 и 4, в съставните части на 
тютюневите изделия, като например 
филтри, хартия, опаковки, капсули или в 
други технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата или 
интензитета на дима.

Or. es

Изменение 185
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 

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

възможност за промяна на аромата или 
интензитета на дима. Филтрите и 
капсулите не съдържат тютюн.

Or. en

Обосновка

Редакторска корекция с цел съгласуваност с предложението за изготвяне на 
положителен списък.

Изменение 186
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 187
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 

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

капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима. Филтрите и капсулите не 
съдържат тютюн.

Or. fr

Изменение 188
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст)
(Езикова поправка във френската 
версия)

Or. fr

Изменение 189
Юрген Кройцман, Йенс Роде

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима, ако в момента на консумацията 



AM\936107BG.doc 119/165 PE510.761v01-00

BG

съдържат тютюн. увеличават отчетливо токсичния 
ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на 
тютюневото изделие. Филтрите и 
капсулите не съдържат тютюн.

Or. en

Изменение 190
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители в съставните 
части на тютюневите изделия, като 
например филтри, хартия, опаковки, 
капсули или в други технически 
елементи, даващи възможност за 
промяна на аромата или интензитета на 
дима, при наличие на неоспорими 
научни доказателства, че 
конкретната добавка увеличава 
токсичността на продукта или 
опасността от пристрастяване. 
Филтрите и капсулите не съдържат 
тютюн.

Or. pl

Изменение 191
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Това не се прилага по отношение 
на техническите мерки, които имат 
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за цел да намалят някои конкретни 
вредни компоненти на тютюневия 
дим или да увеличат 
биоразградимостта на тютюневите 
изделия. 

Or. fr

Изменение 192
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки ограничават или —
ако е достатъчно обосновано —
забраняват пускането на пазара на 
тютюневи изделия с добавки в 
количества, които в момента на 
консумацията увеличават измеримо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

Or. en

Изменение 193
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с добавки в количества, които в 
момента на консумацията увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 

Въз основа на научни доказателства 
приложение -I не съдържа добавки в 
количества, които в момента на 
консумацията увеличават токсичния 
ефект или водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневото изделие.
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водещите до пристрастяване свойства на 
тютюневото изделие.

Or. en

Обосновка

Не следва да бъдат разрешавани добавки, които увеличават токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие, а не само тези, 
които ги увеличават„отчетливо“.

Изменение 194
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въз основа на научни доказателства 
държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
добавки в количества, които в момента 
на консумацията увеличават отчетливо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

Въз основа на научни доказателства 
държавите членки ограничават или —
ако е достатъчно обосновано —
забраняват пускането на пазара на 
тютюневи изделия с добавки в 
количества, които в момента на 
консумацията увеличават измеримо
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневото 
изделие.

Or. es

Изменение 195
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Последващо изменение на предложението за въвеждане на положителен списък в 
член 6, параграф 1, алинея 1 от същите вносители.

Изменение 196
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на държава членка 
Комисията определя с акт за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 
7, като може да извърши това 
определяне и по собствена 
инициатива. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21, и се 
основават на най-актуалните научни 
доказателства.

заличава се

Or. en

Обосновка

Последващо изменение на предложението за въвеждане на положителен списък в 
член 6, параграф 1, алинея 1 от същите вносители.

Изменение 197
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 198
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 199
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 200
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. nl

Изменение 201
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. В случай че научните доказателства 
покажат, че дадена добавка или 
определено количество от нея при 
консумацията увеличава токсичния 
ефект или водещите до пристрастяване 
свойства на тютюнево изделие само 
когато надвишава определено 
равнище на наличие или 
концентрация, включително 
стандартните граници на 
безопасност, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
определя максималните равнища за тези 
добавки, чрез съответно изменение на 
приложение -I.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението за изготвяне на положителен списък като 
необходимо предварително условие за употребата на добавки, разпоредбата за 
определяне на максимални равнища от страна на Комисията следва да се прилага 
също и по отношение на добавки, които са токсични и водят до пристрастяване, 
само когато са налични в определена концентрация.

Изменение 202
Лоранс Й.А.Й. Стасен

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

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

заличава се

Or. nl

Изменение 203
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

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

Член 6, параграф 10 съдържа съществени елементи от директивата и следователно 
не попада в обхвата на делегираните актове.
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Изменение 204
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и бездимните тютюневи изделия, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. По 
искане на дадена държава членка или
по своя собствена инициатива 
Комисията може да определи чрез 
делегирани актове дали да отмени това 
изключение или не, ако е налице 
съществена промяна в обстоятелствата,
включваща увеличаване на обема на 
продажбите по категория продукти с 
най-малко 20 % в десетте най-големи 
пазара по обем в държавите членки. 
Тези делегирани актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21, и не 
се прилагат в случая на нови 
тютюневи изделия съгласно член 17.

Or. es

Изменение 205
Пилар дел Кастильо Вера

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. 

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. По 
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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.

искане на дадена държава членка или 
по своя собствена инициатива 
Комисията може да реши чрез актове 
за изпълнение да отмени това 
изключение, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, включваща 
увеличаване на обема на продажбите 
по категория продукти с най-малко 
20 % в десетте най-големи пазара по 
обем в държавите членки. 
Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 21; те не се прилагат 
в случай на нови продукти съгласно 
посоченото в член 17.

Or. en

Изменение 206
Ангелика Ниблер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Тютюневите изделия, различни от 
цигарите, тютюна за ръчно свиване на 
цигари и тютюна за орална употреба, 
се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 207
Бенд Бендсен, Ярослав Лешек Валенса, Гастон Франко, Богдан Кажимеж 
Марчинкевич, Мариан-Жан Маринеску, Владимир Уручев, Пилар дел Кастильо 
Вера, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 208
Юрген Кройцман

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, 

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

Or. en

Обосновка

За разлика от цигарите бездимните тютюневи изделия традиционно зависят много 
повече от ароматите, като същевременно са по-безопасни за здравето. Освен това 
те обикновено се употребяват от по-възрастни хора и следователно представляват 
по-малка заплаха за привличане на младите поколения. Ако има някаква промяна в 
моделите на потребление, то това ще бъде дълъг процес, който не се нуждае от 
незабавни действия. Ето защо решението следва да бъде оставено на 
съзаконодателите.

Изменение 209
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 210
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 211
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 212
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 213
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 214
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. За да бъде включена дадена 
съставка в приложение -I, 
производителите и вносителите 
подават заявление в Комисията. Към 
заявлението се прилагат следните 
данни:
a) име или фирма и постоянен адрес 
на заявителя;
б) химично наименование на 
съставката;
в) функция на съставката и 
максимално допустимо количество в 
една цигара;
г) ясни доказателства, подкрепени от 
научни данни, че съставката не 
попада сред критериите за 
изключване, изброени в настоящия 
член.
Комисията може да отправи 
запитване до съответния научен 
комитет дали въпросната съставка 
като такава попада сред критериите 
за изключване, изброени в настоящия 
член, или само когато е в определена 
концентрация. Комисията взема 
решение в съответствие с 
процедурата, определена в параграф 1, 
не по-късно от една година след 
получаване на заявлението.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се определи процедурата за включването на съставките в 
положителния списък.

Изменение 215
Оса Вестлунд, Марита Улвског

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Тютюнът за орална употреба 
(снус) се освобождава от 
разпоредбите на член 6 от 
настоящата директива.

Or. sv

Обосновка

Предвид общата забрана на продажбата на снус (тютюн за орална употреба) в ЕС, 
не съществува трансграничен интерес във връзка с регламентирането на 
съдържанието на снус на равнището на ЕС. Вместо това регламентирането следва 
да се извърши на национално равнище от държавата членка (Швеция), където 
продажбата на снус е разрешена. Предложението за директива на Комисията е 
недостатъчно, например, по отношение на регламентирането на вредните добавки. 
Веществата, които могат да увредят човешкото здраве, не са обхванати по никакъв 
начин, докато съществуват строги разпоредби за обикновени овкусители.

Изменение 216
Бенд Бендсен, Салвадор Седо и Алабарт, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Мариан-
Жан Маринеску, Владимир Уручев, Ян Бржезина, Пилар дел Кастильо Вера

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 

3. За да се осигури тяхната графичната 
цялост и видимост, без да се 
нарушават разпоредбите за 
етикетиране в членове 10 и 11, 
предупрежденията относно здравето са 
отпечатани по начин, който не 
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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.

позволява те 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

Изменение 217
Юрген Кройцман, Йенс Роде, Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Предупрежденията относно здравето върху цигарените пакети вече се отпечатват 
върху тях. Въпреки това отпечатването върху опаковките за пури и други подобни 
продукти би създало непропорционална тежест за производителите, които често са 
малки и средни фирми. Няма сведения за премахнати от опаковките стикери с 
предупреждения относно здравето. Ето защо добавената стойност на 
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отпечатването върху опаковките не е очевидна.

Изменение 218
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 219
Иво Белет, Филип Де Бакер

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-

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки и покриват 50 % от 
повърхността, върху която са 
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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.

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

Or. en

Изменение 220
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 221
Йоанис А. Цукалас
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 222
Андраш Дюрк

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 

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 
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потребителската опаковка. Както 
общото предупреждение, така и 
информационното съобщение покриват 
50 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

отпечатани.

Or. en

Изменение 223
Конрад Шимански

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Директивата не следва да конкретизира дизайна на опаковката, в този случай —
размера на физическата опаковка. Такива спецификации ще улеснят незаконната 
търговия и ще намалят избора на потребителите, иновациите и конкуренцията. Ще 
стане невъзможно или затруднено упражняването на правото на интелектуална 
собственост. Мярката също така е непропорционална.



PE510.761v01-00 140/165 AM\936107BG.doc

BG

Изменение 224
Юрген Кройцман, Йенс Роде

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. За пакетите цигари общото 
предупреждение и информационното 
съобщение се отпечатват на тесните 
дълги страни на потребителските 
опаковки. Широчината на тези 
предупредителни надписи е не по-малка 
от 20 mm, а височината — не по-малка 
от 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 
40 % от повърхността, върху която са 
отпечатани.

Or. en

Изменение 225
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) за да адаптира текста на 
предупрежденията относно здравето, 
определени в параграфи 1 и 2, с оглед 
на научното и пазарното развитие;
б) за да определя мястото, формàта, 
оформлението и дизайна на 
предупрежденията относно здравето, 
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определени в настоящия член, 
включително вида на шрифта и 
цвета на фона.

Or. en

Изменение 226
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) за да адаптира текста на 
предупрежденията относно здравето, 
определени в параграфи 1 и 2, с оглед 
на научното и пазарното развитие;
б) за да определя мястото, формàта, 
оформлението и дизайна на 
предупрежденията относно здравето, 
определени в настоящия член, 
включително вида на шрифта и 
цвета на фона.

Or. de

Изменение 227
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) за да адаптира текста на 
предупрежденията относно здравето, 
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определени в параграфи 1 и 2, с оглед 
на научното и пазарното развитие;
б) за да определя мястото, формàта, 
оформлението и дизайна на 
предупрежденията относно здравето, 
определени в настоящия член, 
включително вида на шрифта и 
цвета на фона.

Or. nl

Изменение 228
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 229
Роджър Хелмър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 230
Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 231
Лара Коми, Алдо Патричело

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Обосновка

Предоставените с този параграф правомощия позволяват на Комисията да изменя 
ключови аспекти от настоящата директива без съответното участие на 
Европейския парламент и на Съвета и в нарушение на член 290, параграф 1 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз.
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Изменение 232
Паул Рюбиг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 233
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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 80 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Обосновка

Предупрежденията относно здравето са от съществено значение, за да се повиши 
осведомеността относно отрицателните последици за здравето от употребата на 
тютюн и за да бъдат разубедени младите хора да не започват да употребяват 
тютюневи изделия. Следователно размерът на предупрежденията относно здравето 
следва да бъде увеличен.

Изменение 234
Бенд Бендсен, Мариан-Жан Маринеску, Жан-Пиер Оди, Херман Винклер, 
Владимир Уручев, Алехо Видал-Куадрас, Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан 
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Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Алдо Патричело, Салвадор 
Седо и Алабарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 235
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 236
Йоанис А. Цукалас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el
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Изменение 237
Ники Дзавела

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 45 % от външната площ на 
предната повърхност и 60 % от
външната площ на задната повърхност 
на потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Изменение 238
Евалд Щадлер

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 най-много 43 % от 
външната площ на предната страна и
най-много 62 % от външната площ на
задната повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка;

Or. de

Обосновка

Най-строги разпоредби има понастоящем в Белгия (43 % от предната повърхност и 
62 % от задната повърхност на опаковката). Увеличаването на площта за 
предупреждения несъмнено би нарушило правата върху търговски марки. Според 
проучване на Евробарометър 82 % от запитаните съобщават, че предупрежденията 
не оказват никакво влияние върху решението им относно пушенето.

Изменение 239
Юрген Кройцман, Йенс Роде
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 40 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието на Комисията не посочва ясно добавения ефект на 
предупреждение относно здравето от 75 % в сравнение например с 50 %. С оглед 
правата върху интелектуалната собственост при търговските марки и ефекта от 
затвърждаване на пазарните дялове в полза на големите производители, 
повърхността на предупрежденията относно здравето следва да бъде намалена.

Изменение 240
Вернер Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 40 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. de

Изменение 241
Алайош Месарош

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

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

в) покриват 40 % от външната площ на 
предната повърхност и 50 % от
външната площ на задната повърхност 
на потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Изменение 242
Конрад Шимански

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 40 % от външната площ на 
предната повърхност и 50 % от 
външната площ на задната повърхност 
на потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en

Изменение 243
Роджър Хелмър

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 30 % от външната площ на 
предната повърхност и 40 % от 
външната площ на задната повърхност 
на потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;

Or. en
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Изменение 244
Роджър Хелмър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 245
Конрад Шимански

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 246
Алайош Месарош

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 

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

Or. en

Изменение 247
Ники Дзавела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 248
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 249
Юрген Кройцман, Йенс Роде, Холгер Крамер

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

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

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

Or. en

Обосновка

Първоначалната разпоредба не е практична, тъй като търговската марка не би била 
видима в някои случаи, докато предупреждението относно здравето ще се вижда във 
всеки случай, тъй като обхваща по-голямата повърхност.

Изменение 250
Бенд Бендсен, Мариан-Жан Маринеску, Херман Винклер, Владимир Уручев, 
Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо 
Вера, Алдо Патричело

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) са ориентирани по същия начин, 
както всяка друга информация върху 
опаковката;

Or. en

Изменение 251
Дерк Ян Епинк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

както всяка друга информация върху 
опаковката;

Or. nl

Обосновка

Изискването предупрежденията относно здравето да са в горния край на 
потребителската опаковка и на всяка външна опаковка прави много трудно за 
собствениците на магазини да разграничават различните производствени марки с 
оглед на конструкцията на будките за вестници (и малките супермаркети). За да 
заменят оборудването в магазина, собствениците, чиито бюджет вече е намалял, ще 
трябва да правят значителни инвестиции. Освен това проучванията показват, че 
продавачите на вестници са силно финансово зависими от продажбата на тютюневи 
изделия.

Изменение 252
Иво Белет, Филип Де Бакер

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) са ориентирани по същия начин, 
както всяка друга информация върху 
опаковката;

Or. en

Изменение 253
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) при потребителските опаковки на 
цигари са съобразени със следните 

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

Or. fr

Изменение 254
Ники Дзавела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 255
Йоанис А. Цукалас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. el
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Изменение 256
Инеш Крищина Зубер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. pt

Изменение 257
Вернер Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 258
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) при потребителските опаковки на 
цигари са съобразени със следните 

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

Or. pt

Изменение 259
Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 260
Конрад Шимански

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en
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Изменение 261
Андраш Дюрк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 262
Салвадор Седо и Алабарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. es

Изменение 263
Бенд Бендсен, Мариан-Жан Маринеску, Херман Винклер, Владимир Уручев, Ян 
Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Алдо 
Патричело, Салвадор Седо и Алабарт

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

i) височина: не по-малко от 64 mm; i) височина: не по-малко от 50 mm;

Or. en

Изменение 264
Конрад Шимански

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) височина: не по-малко от 64 mm; i) височина: не по-малко от 50 mm;

Or. en

Изменение 265
Конрад Шимански

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) широчина: не по-малко от 55 mm. ii) широчина: не по-малко от 42 mm.

Or. en

Обосновка

Директивата не следва да ограничава съществено размерите на опаковката, така че 
да се забрани, например, пакет с минимум 10 цигари. Тези изисквания ще окажат 
въздействие върху законните работни места по веригата на доставка, включително 
производството, като същевременно ще улеснят незаконната търговия и ще намалят 
избора на потребителите, иновациите и конкуренцията. Ще стане невъзможно или 
затруднено упражняването на правото на интелектуална собственост. Мярката 
също така е непропорционална.
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Изменение 266
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) за потребителски опаковки 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
за такива, чиято широка страна е над 
75 cm2, предупрежденията относно 
здравето трябва да съответстват на 
най-малко 22,5 cm2 от широката 
страна. Тази площ се увеличава на 
24 cm² за държавите членки с два 
официални езика и на 26,25 cm² за 
държавите членки с три официални 
езика.

Or. de

Изменение 267
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) да адаптира текстовите 
предупреждения от списъка в 
приложение І към настоящата 
директива с оглед на научното и 
техническото развитие;
б) да установява и адаптира 
галерията с изображения, посочена в 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член, с оглед на научното и пазарното 
развитие;
в) да определя мястото, формàта, 
оформлението, дизайна, редуването и 
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пропорциите на предупрежденията 
относно здравето;
г) чрез дерогация от член 7, 
параграф 3, да определя условията, 
при които предупрежденията 
относно здравето могат да се 
прекъсват при отваряне на 
потребителската опаковка, така че 
да се осигури графичната цялост и 
видимостта на текста, снимките и 
информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

Or. pt

Изменение 268
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) да адаптира текстовите 
предупреждения от списъка в 
приложение І към настоящата 
директива с оглед на научното и 
техническото развитие;
б) да установява и адаптира 
галерията с изображения, посочена в 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член, с оглед на научното и пазарното 
развитие;
в) да определя мястото, формàта, 
оформлението, дизайна, редуването и 
пропорциите на предупрежденията 
относно здравето;
г) чрез дерогация от член 7, 
параграф 3, да определя условията, 
при които предупрежденията 
относно здравето могат да се 
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прекъсват при отваряне на 
потребителската опаковка, така че 
да се осигури графичната цялост и 
видимостта на текста, снимките и 
информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

Or. de

Изменение 269
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) да адаптира текстовите 
предупреждения от списъка в 
приложение І към настоящата 
директива с оглед на научното и 
техническото развитие;
б) да установява и адаптира 
галерията с изображения, посочена в 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член, с оглед на научното и пазарното 
развитие; 
в) да определя мястото, формàта, 
оформлението, дизайна, редуването и 
пропорциите на предупрежденията 
относно здравето;
г) чрез дерогация от член 7, 
параграф 3, да определя условията, 
при които предупрежденията 
относно здравето могат да се 
прекъсват при отваряне на 
потребителската опаковка, така че 
да се осигури графичната цялост и 
видимостта на текста, снимките и 
информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.
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Or. nl

Изменение 270
Роджър Хелмър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 271
Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 272
Лара Коми, Алдо Патричело

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да определя мястото, формàта, 
оформлението, дизайна, редуването и 

заличава се
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пропорциите на предупрежденията 
относно здравето;

Or. it

Обосновка

Предоставените с този параграф правомощия позволяват на Комисията да изменя 
ключови аспекти от настоящата директива без съответното участие на 
Европейския парламент и на Съвета и в нарушение на член 290, параграф 1 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение 273
Паул Рюбиг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 274
Ники Дзавела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 275
Конрад Шимански

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 276
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 277
Жан-Пиер Оди

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 

заличава се
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да се осигури графичната цялост и 
видимостта на текста, снимките и 
информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

Or. fr

Изменение 278
Алайош Месарош

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

Изменение 279
Ники Дзавела

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 

заличава се
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информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

Or. en

Изменение 280
Роджър Хелмър

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


