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Изменение 281
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тютюнът за пушене, различен от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, се освобождава от задълженията 
по членове 8 и 9. На всяка опаковка 
тютюн за пушене, различен от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, се поставя общо текстово 
предупреждение: „Пушенето 
убива“/„Пушенето убива —
откажете се сега!“. В допълнение към 
общото текстово предупреждение на 
всяка потребителска опаковка и всяка 
външна опаковка на тези изделия се 
поставя текстово предупреждение от 
списъка в приложение І. Общите 
текстови предупреждения включват 
препратка към услугите за оказване на 
съдействие за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

Or. es

Изменение 282
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тютюнът за пушене, различен от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, се освобождава от задълженията 
за поставяне на информационното 
съобщение, определено в член 8, 
параграф 2, и на комбинираните 
предупреждения относно здравето по 

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

относно здравето по член 9. В 
допълнение към общото 
предупреждение по член 8, параграф 1 
на всяка потребителска опаковка и всяка 
външна опаковка на тези изделия се 
поставя текстово предупреждение от 
списъка в приложение І. Общите 
предупреждения по член 8, параграф 1 
включват препратка към услугите за 
оказване на съдействие за 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия в съответствие с 
член 9, параграф 1, буква б).

Or. el

Изменение 283
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Общото текстово предупреждение се 
отпечатва върху най-видимата 
повърхност на потребителската 
опаковка и всички външни опаковки, с 
изключение на най-горната прозрачна 
обвивка, използвана при продажбата 
на дребно на изделието. Посочените в 
приложение І текстови предупреждения 
се редуват по такъв начин, че да се 
гарантира редовното им появяване. Тези
предупреждения се отпечатват върху 
другата най-видима повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка, с изключение на най-
горната прозрачна обвивка, 
използвана при продажбата на дребно 
на изделието.

Or. es
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Изменение 284
Бенд Бендсен, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Мариан-Жан Маринеску, 
Владимир Уручев, Алехо Видал-Куадрас, Ян Бржезина, Пилар дел Кастильо Вера, 
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Общото предупреждение се отпечатва 
или прикрепва по такъв начин, че да 
не може да бъде отстранено, върху 
най-видимата повърхност на 
потребителската опаковка и всички 
външни опаковки. Посочените в 
приложение І текстови предупреждения 
се редуват по такъв начин, че да се 
гарантира редовното им появяване. Тези
предупреждения се отпечатват или 
прикрепват по такъв начин, че да не 
могат да бъдат отстранени, върху 
другата най-видима повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка.

Or. en

Изменение 285
Юрген Кройцман, Йенс Роде, Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Общото предупреждение се отпечатва 
или прикрепва по такъв начин, че да 
не може да бъде отстранено, върху 
най-видимата повърхност на 
потребителската опаковка и всички 
външни опаковки. Посочените в 
приложение І текстови предупреждения 
се редуват по такъв начин, че да се 
гарантира редовното им появяване. Тези
предупреждения се отпечатват или 
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външна опаковка. прикрепват върху другата най-видима 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка.

Or. en

Обосновка

Особено за малките и средните предприятия тежестта на отпечатването върху 
опаковки с ниски обеми на производство изглежда непропорционална. Следва да бъде 
разрешено поставянето на стикери, каквато е сегашната практика.

Изменение 286
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупрежденията могат да бъдат 
прикрепени чрез стикери, при условие 
че тези стикери не могат да бъдат 
отстранени.

Or. en

Изменение 287
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Текстовото предупреждение, 
посочено в параграф 1, покрива 30 % от 
външната площ на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка, с 
изключение на най-горната прозрачна 
обвивка, използвана при продажбата 
на дребно на изделието. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите членки 
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с два официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

Or. es

Изменение 288
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 289
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За опаковките, предназначени за 
изделия, различни от цигарите, чиято 
най-видима повърхност превишава 
75 см², повърхността на посочените в 
параграф 2 предупредителни надписи 
е най-малко 22,5 см² върху всяка 
страна. Тази повърхност става 24 см² 
за държавите членки с два официални 
езика и 26,25 см² за държавите членки 
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с три официални езика.

Or. en

Изменение 290
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общото предупреждение и 
текстовото предупреждение, посочени в 
параграф 1:

4. Общото текстово предупреждение и 
текстовото предупреждение, посочени в 
параграф 1:

Or. es

Изменение 291
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За потребителски опаковки, 
чиято предна и задна повърхност 
надвишава 75 cm2, предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
двете страни, трябва да покриват 
площ от най-малко 22,5 cm2 от 
съответната повърхност. Тази площ 
се увеличава на 24 cm2 за държавите 
членки с два официални езика и на 
26,25 cm2 за държавите членки с три 
официални езика.

Or. de

Изменение 292
Салвадор Седо и Алабарт
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) се отпечатват в черен цвят, шрифт 
хелветика, получер, на бял фон. 
Предупрежденията могат да се 
поставят чрез самозалепващи се 
стикери, при условие че тези стикери 
не могат да бъдат отстранени. С 
оглед на езиковите особености 
държавите членки могат да изберат 
размера на шрифта, при условие че 
размерът на шрифта съгласно 
законодателството им е такъв, че 
надписът да има възможно най-голямо 
въздействие върху площта, 
предназначена за изисквания текст;

Or. es

Изменение 293
Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Много изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, се внасят 
от производители и особено от малки производители от трети държави. В този 
случай чрез стикери трябва да се постави подходящ етикет за адреса и страната.

Изменение 294
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 295
Юрген Кройцман, Йенс Роде, Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Особено за малките и средните предприятия тежестта на отпечатването върху 
опаковки с ниски обеми на производство изглежда непропорционална. Следва да бъде 
разрешено поставянето на стикери, каквато е сегашната практика.

Изменение 296
Бенд Бендсен, Салвадор Седо и Алабарт, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Мариан-
Жан Маринеску, Владимир Уручев, Алехо Видал-Куадрас, Ян Бржезина, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия Хибнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) са центрирани в площта, на която се 
изисква да бъдат отпечатани или 
прикрепени, така че да не могат да 
бъдат отстранени, успоредно на 
горния ръб на потребителската опаковка 
и на всяка външна опаковка;

Or. en

Изменение 297
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) са оградени с черна линия, широка 
3 mm, в рамките на повърхността, 
предназначена за текста на 
предупреждението.

Or. de
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Обосновка

Разпоредбата няма да има никакъв положителен ефект нито върху вътрешния пазар, 
нито върху защитата на общественото здраве и следва да бъде формулирана ясно и 
недвусмислено.

Изменение 298
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. nl

Изменение 299
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. de
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Изменение 300
Бенд Бендсен, Гастон Франко, Салвадор Седо и Алабарт, Херман Винклер, 
Херберт Ройл, Владимир Уручев, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, 
Пилар дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия Хибнер, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 301
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 302
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

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

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

В член 10, параграфи 1 и 5 се съдържат съществени елементи от директивата и 
следователно не попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 303
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. de

Изменение 304
Юрген Кройцман, Йенс Роде

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

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Такава основна промяна на потребителските навици е малко вероятно да настъпи 
така бързо, че този въпрос да не може да бъде поставен пред съзаконодателите. 
Делегация на Комисията по този въпрос би оставила прекалено много въпроси на 
преценката на Комисията.

Изменение 305
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя 
освобождаването, определено в 
параграф 1, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

заличава се

Or. pt

Изменение 306
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) е отпечатано върху най-видимата
повърхност на потребителската 
опаковка и в допълнение на всяка 
външна опаковка, която се използва за 
изделието, с изключение на 
допълнителната, напълно прозрачна 
обвивка;

Or. de

Изменение 307
Юрген Кройцман, Йенс Роде, Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Особено за малките и средните предприятия тежестта на отпечатването върху 
опаковки с ниски обеми на производство изглежда непропорционална. Следва да бъде 
разрешено поставянето на стикери, каквато е сегашната практика.

Изменение 308
Евалд Щадлер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 

б) покрива 15 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
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потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 32 % за държавите членки с два 
официални езика и на 35 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се увеличава 
на 18 % за държавите членки с два 
официални езика и на 20 % за 
държавите членки с три официални 
езика.

Or. de

Обосновка

Според проучване на Евробарометър 82 % от запитаните съобщават, че 
предупрежденията не оказват никакво влияние върху решението им относно 
употребата на тютюневи изделия.

Изменение 309
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 310
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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параграфи 1 и 2 с оглед на научното и 
пазарното развитие.

Or. en

Изменение 311
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 312
Юрген Кройцман, Йенс Роде

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Този въпрос следва да бъде оставен на съзаконодателите.
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Изменение 313
Бенд Бендсен, Гастон Франко, Херман Винклер, Херберт Ройл, Владимир Уручев, 
Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, 
Салвадор Седо и Алабарт, Йоланта Емилия Хибнер, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 314
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Етикетите на потребителската
опаковка и на всяка външна опаковка, 
както и самото тютюнево изделие не 
включват никакви елементи или 
отличителни обозначения, които:

заличава се

а) рекламират тютюневото изделие 
по начин, който е неверен, 
подвеждащ, заблуждаващ или е 
вероятно да създаде погрешно 
впечатление относно 
характеристиките му, последиците 
от него за здравето, опасностите, 
които представлява, или емисиите 
му;
б) внушават, че дадено тютюнево 
изделие е по-малко вредно от други, че 
подобрява жизнеността и 
енергичността, че има лечебно, 
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подмладяващо, природно, биологично 
или друго положително здравно или 
социално въздействие;
в) насочват към аромат, вкус, 
всякакви овкусители или други 
добавки или тяхната липса;
г) приличат на хранителен продукт.

Or. de

Обосновка

Разпоредбата няма да има никакъв положителен ефект нито върху вътрешния пазар, 
нито върху защитата на общественото здраве.

Изменение 315
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) внушават, че дадено тютюнево 
изделие е по-малко вредно от други, с 
изключение на случаите, в които 
може да бъде научно доказано, че 
вредните последици от него са 
значително по-малки в сравнение с 
други тютюневи изделия, които вече 
могат да бъдат закупени в 
търговската мрежа;

Or. de

Обосновка

При употребата на тютюневи изделия, от процеса на горене се образуват различни 
вредни вещества. Би било напълно неразумно в настоящия момент да се изключи 
разработването на тютюневи изделия с по-малко съдържание на вредни вещества, а 
освен това така предприятията ще бъдат лишени от мотивация да продължат с 
изследванията на последиците от употребата на тютюн с цел разработване на нови 
продукти.
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Изменение 316
Евалд Щадлер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Тютюневите изделия са с различно действие. При избора на тютюневи изделия 
пълнолетните потребители се ръководят не толкова от описанието на изделието, 
колкото от действителното субективно усещане, получено от употребата на тези 
изделия. Категориите „подобряващи енергичността“ и „подобряващи жизнеността“ 
са от субективно естество, докато категориите „биологични“ и „природни“ трябва 
да бъдат одобрени дотолкова, доколкото употребата на тютюневи изделия води 
безспорно до настъпването на биохимични реакции.

Изменение 317
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Херберт Ройл, Мариан-
Жан Маринеску, Владимир Уручев, Алехо Видал-Куадрас, Ян Бржезина, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Салвадор Седо и Алабарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 318
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Малгожата Хандзлик, 
Богуслав Соник

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 319
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Цигарите продължават да бъдат законно изделие и обикновено се отличават със 
специфичния си аромат, който производителите следва да могат да изтъкнат. 
Единственото изключение е, когато това е подвеждащо по отношение на 
последиците за здравето от продуктите, което обаче е отразено в букви а) и б).

Изменение 320
Франческо Де Анджелис, Винченцо Йовине

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази формулировка би могла да попречи на използването на описания като сместа 
„American Blend“ (което дава информация на пушачите за вкуса на продукта, както и 
за сместа използван тютюн). Няма обективна причина, поради която тази 
разпоредба да бъде формулирана така широко.

Изменение 321
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Разпоредбата в параграф 1 няма да 
се прилага за пури и тютюн за лула.

Or. en

Изменение 322
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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етикети, стикери, допълнителни 
реклами, полета за изтриване и 
обвивки, но не се ограничават само до 
тях, или да са свързани с формата на 
самото тютюнево изделие. Цигарите 
с диаметър под 7,5 mm се считат за 
подвеждащи.

Or. en

Изменение 323
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения са символи, имена, 
търговски марки, фигуративни или 
други знаци, подвеждащи цветове, 
добавени или други допълнителни 
материали, които създават 
впечатлението, че дадено тютюнево 
изделие е по-малко вредно от други.

Or. de

Обосновка

Не трябва да се поставят под въпрос конкурентните предимства на европейските 
производители при оформлението на потребителската опаковка, когато не са 
подвеждащи.

Изменение 324
Франческо Де Анджелис
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Няма основание за забраната на „подвеждащите цветове“, а и смисълът на този 
термин е много субективен. Забраната на цигарите с малък диаметър и посочването 
на формата на изделието не са подходящи за този член. Забраната на такива изделия 
би улеснила незаконната търговия, би намалила избора за потребителите, както и би 
намалила иновациите и би ограничила конкуренцията.

Изменение 325
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забранените елементи и отличителни 
обозначения могат да включват 
текстове, символи, имена, търговски 
марки, фигуративни или други знаци, 
подвеждащи цветове, добавени или 
други допълнителни материали, като 
залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 

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

ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. de

Обосновка

Формулировката „подвеждащи цветове“ създава огромни проблеми с определянето 
им и дава възможност на всяка държава членка в хода на прилагането на 
директивата да забранява други цветове. Това ще доведе до значителна правна 
несигурност и противоречи на заявената от Комисията цел за хармонизиране на 
вътрешния пазар.

Изменение 326
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 327
Мария ду Сеу Патран Невеш
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 328
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



PE510.829v01-00 28/121 AM\936769BG.doc

BG

Изменение 329
Конрад Шимански

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 330
Юрген Кройцман, Холгер Крамер, Адина-Йоана Вълян

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\936769BG.doc 29/121 PE510.829v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Не е ясно защо така наречените тънки цигари са подвеждащи. Те са обикновено 
изделие, което не води до повишена опасност за здравето.

Изменение 331
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 332
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

залепващи се етикети, стикери, 
допълнителни реклами, полета за 
изтриване и обвивки, но не се 
ограничават само до тях, или да са 
свързани с формата на самото тютюнево 
изделие.

Or. de

Обосновка

Подобно законово предположение би се основавало на несъществуващо изследване и 
поради това трябва да се отхвърли.

Изменение 333
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Мариан-Жан Маринеску, Владимир 
Уручев, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, 
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 334
Бенд Бендсен, Владимир Уручев, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, 
Пилар дел Кастильо Вера, Салвадор Седо и Алабарт
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Параграф 2 не се прилага по 
отношение на търговски марки, 
които са съществували към 
19 декември 2012 г.

Or. en

Изменение 335
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. nl

Обосновка

Предложените ограничения за опаковките биха имали непропорционално въздействие 
върху МСП, които произвеждат тютюн за пушене. Те функционират предимно в 
ниши чрез диверсификация на продуктите, например производство на буркани с 
тютюн, и в резултат на тези мерки биха загубили своите „изключителни 
предложения за продажба“. Въпреки че оценявам усилията за насърчаване на 
пушачите да спрат да пушат по здравословни причини, изследванията показват, че 
опаковката не влияе на решението за започване на тютюнопушенето 
(Евробарометър 2012 г. — № 385).

Изменение 336
Юрген Кройцман, Холгер Крамер
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Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Не е ясно какъв следва да бъде ефектът от тази разпоредба и поради това намесата 
в свободата на производителите да предлагат на пазара законно изделие изглежда 
непропорционална.

Изменение 337
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 338
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 339
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 340
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 341
Бенд Бендсен, Салвадор Седо и Алабарт, Владимир Уручев, Пилар дел Кастильо 
Вера, Мариан-Жан Маринеску, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 

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

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

Or. en

Изменение 342
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Потребителската опаковка на 
цигарите е с форма на правоъгълен 
паралелепипед. Потребителската 
опаковка на тютюна за ръчно свиване на 
цигари е с форма на калъф, т.е. 
правоъгълен джоб с капаче, което 
покрива отвора. Капачето на калъфа 
покрива най-малко 70 % от предната 
страна на потребителската опаковка. 
Една потребителска опаковка цигари 
съдържа най-малко 19 цигари. Една 
потребителска опаковка тютюн за ръчно 
свиване на цигари съдържа най-малко 
40 g тютюн.

Or. en

Изменение 343
Иво Белет, Филип Де Бакер
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 344
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 345
Мария ду Сеу Патран Невеш
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 346
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Това изменение би подсилило предложението на докладчика за въвеждане на 
стандартизирана опаковка, като го приложи за всички видове тютюн за пушене. 
Също така е от значение стандартният цвят да бъде тъмен и непривлекателен, тъй 
като по този начин се наблюдава по-голяма ефективност, отколкото с по-светли 
цветове.

Изменение 347
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 348
Мария ду Сеу Патран Невеш
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pt

Изменение 349
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 350
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 351
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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потребителската опаковка.

Or. de

Изменение 352
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 353
Бенд Бендсен, Жан-Пиер Оди, Владимир Уручев, Херберт Ройл, Богдан Кажимеж 
Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Салвадор Седо и Алабарт, Мариан-Жан 
Маринеску, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 354
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 355
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. de

Изменение 356
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 357
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. pt

Изменение 358
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 359
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. en

Изменение 360
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 361
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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формата на паралелепипед или 
цилиндър задължителна за 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари, ако е налице съществена 
промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията.

Or. nl

Изменение 362
Бенд Бендсен, Жан-Пиер Оди, Херман Винклер, Херберт Ройл, Владимир Уручев, 
Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера, Салвадор Седо и 
Алабарт, Йоланта Емилия Хибнер, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 363
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Херман Винклер, Мариан-Жан 
Маринеску, Владимир Уручев, Алехо Видал-Куадрас, Богдан Кажимеж 
Марчинкевич, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 364
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Салвадор Седо и Алабарт, Херман 
Винклер, Мариан-Жан Маринеску, Владимир Уручев, Ян Бржезина, Пилар дел 
Кастильо Вера

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уникалният идентификатор дава 
възможност за определяне на:

2. Идентификаторът, посочен в 
параграф 1, дава възможност за 
определяне на:

Or. en

Изменение 365
Юрген Кройцман
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) самоличността на всички купувачи от 
производствения обект до първия 
клиент;

Or. en

Обосновка

Системата за следене и обратно проследяване поставя значителна тежест върху 
производителите. Изискването за добавяне към информацията дори на дестинациите 
на търговските обект за продажба на дребно ще се окаже почти невъзможно за 
малките производители, тъй като те разчитат на посредници. Във всеки случай 
целевият продуктов пазар е важен, за да се намали незаконната търговия, но 
посочването на точния търговски обект за продажба на дребно не изглежда уместно. 
Освен това първоначалната формулировка би надхвърлила договореното в рамките на 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Изменение 366
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Системата за следене и обратно проследяване поставя значителна тежест върху 
производителите. Изискването за добавяне към информацията дори на дестинациите 
на търговските обект за продажба на дребно ще се окаже почти невъзможно за 
малките производители, тъй като те разчитат на посредници. Във всеки случай 
целевият продуктов пазар е важен, за да се намали незаконната търговия, но 
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посочването на точния търговски обект за продажба на дребно не изглежда уместно. 
Освен това първоначалната формулировка би надхвърлила договореното в рамките на 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Изменение 367
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Системата за следене и обратно проследяване поставя значителна тежест върху 
производителите. Изискването за добавяне към информацията дори на дестинациите 
на търговските обект за продажба на дребно ще се окаже почти невъзможно за 
малките производители, тъй като те разчитат на посредници. Във всеки случай 
целевият продуктов пазар е важен, за да се намали незаконната търговия, но 
посочването на точния търговски обект за продажба на дребно не изглежда уместно. 
Освен това първоначалната формулировка би надхвърлила договореното в рамките на 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Изменение 368
Юрген Кройцман
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Системата за следене и обратно проследяване поставя значителна тежест върху 
производителите. Изискването за добавяне към информацията дори на дестинациите 
на търговските обект за продажба на дребно ще се окаже почти невъзможно за 
малките производители, тъй като те разчитат на посредници. Във всеки случай 
целевият продуктов пазар е важен, за да се намали незаконната търговия, но 
посочването на точния търговски обект за продажба на дребно не изглежда уместно. 
Освен това първоначалната формулировка би надхвърлила договореното в рамките на 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Изменение 369
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Херман Винклер, Мариан-Жан 
Маринеску, Владимир Уручев, Пилар дел Кастильо Вера

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

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

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

Or. en

Изменение 370
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 371
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. nl

Изменение 372
Евалд Щадлер
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 373
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. de

Изменение 374
Юрген Кройцман, Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Прилагането на параграфи 1—8 за 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари започва 3 години след датата, 
посочена в член 25, параграф 1, а за 
всички други тютюневи изделия —
7 години след тази дата.

Or. en

Обосновка

Системата за следене и обратно проследяване, която трябва да бъде въведена, е 
изключително сложна и досега не е била изпитвана в такъв мащаб. Поради това по-
дългите периоди за прилагане са разумни не на последно място с оглед на малките и 
средните предприятия.

Изменение 375
Бенд Бендсен, Мариан-Жан Маринеску, Владимир Уручев, Херберт Ройл, Ян 
Бржезина, Пилар дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 376
Иво Белет, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 377
Бенд Бендсен, Ярослав Лешек Валенса, Мариан-Жан Маринеску, Владимир 
Уручев, Кришианис Каринш, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, 
Пилар дел Кастильо Вера, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия за 
орална употреба, без да се засягат 
разпоредбите на член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция. Тази забрана обаче не засяга 
традиционните тютюневи изделия за 
орална употреба, които могат да 
бъдат разрешени от отделни 
държави членки.

Or. en

Изменение 378
Жан-Пиер Оди
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 379
Оса Вестлунд, Марита Улвског

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността за регламентирането 
на съдържанието на снуса 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

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 
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начин, докато съществуват строги разпоредби за обикновени овкусители.

Изменение 380
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Дял II – глава IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансгранични продажби на тютюневи 
изделия от разстояние

Продажби на тютюневи изделия

Or. en

Обосновка

За да се осигури съгласуваност с измененията от същите автори относно 
продажбите по интернет и излагането на тютюневи изделия на щандове на местата 
за продажба.

Изменение 381
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 382
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансгранични продажби на тютюневи 
изделия от разстояние

Продажби на тютюневи изделия по 
интернет

Or. en

Обосновка

Следа да бъдат забранени всички продажби по интернет, а не само трансграничните. 
Изключително трудно е да се постигне ефективна проверка на възрастта онлайн.

Изменение 383
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки забраняват 
продажбите на тютюневи изделия по 
интернет на своята територия.
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(Следва да замени целия член.)

Or. en

Обосновка

Трудно е да се приложат възрастови ограничения върху продажбите на тютюн по 
интернет. Онлайн продажбите на тютюневи изделия често не са в съответствие със 
съществуващото законодателство, например за предупрежденията относно 
здравето. Девет държави членки вече са забранили продажбата на тютюневи 
изделия по интернет и една забрана от страна на ЕС вероятно е най-лесният начин 
да се върви напред.

Изменение 384
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Мариан-Жан Маринеску, 
Владимир Уручев, Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, 
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби от 
разстояние.
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следната информация:

Or. en

Изменение 385
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Владимир Уручев, 
Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 386
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Владимир Уручев, 
Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 387
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Владимир Уручев, 
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Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 388
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Владимир Уручев, 
Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 389
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Владимир Уручев, 
Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 390
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Владимир Уручев, 
Херберт Ройл, Ян Бржезина, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Салвадор Седо и 
Алабарт, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 391
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Гастон Франко, Херман Винклер, 
Владимир Уручев, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Салвадор Седо и Алабарт, 
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 392
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 16а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Трансгранични продажби на 
тютюневи изделия
Максималното количество внесени 
от друга държава членка изделия 
може да се определи за всички 
тютюневи изделия, обхванати от 
настоящата директива. Това 
максимално количество се определя 
от всяка държава членка по метод на 
изчисление, който тя счита за 
подходящ (например: на човек, според 
вида превозно средство, общо 
количество за няколко тютюневи 
изделия).

Or. fr

Изменение 393
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Излагане на тютюневи изделия на 
щандове на местата за продажба

1. Държавите членки забраняват 
излагането на тютюневи изделия на 
щандове на местата за продажба и 
автомати за продажба в рамките на 
своите територии.
2. Тютюневите изделия са напълно 
скрити от клиента, освен по време на 
покупката или продажбата на 
тютюневи изделия или 
инвентаризация на стоките, 
снабдяване, обучение на персонала или 
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поддръжка на секциите за 
съхранение.
3. Излагането на тютюневи изделия 
по причините, изброени в параграф 2, 
може да продължи само колкото е 
необходимо за изпълнението на тези 
задачи.
4. Цените на тютюневите изделия се 
вписват в стандартизиран формат. 
Не се представят пакетни 
предложения или специални 
отстъпки.

Or. en

Обосновка

Забраните за излагане на щандове на местата за продажба и автомати за продажба 
вече са в сила в редица държави — членки на ЕС и ЕАСТ. През 2010 г. Норвегия беше 
дадена под съд от тютюнева компания за създаване на пречки пред търговията. 
Съдът се произнесе в полза на Норвегия, но случаят показва, че са необходими 
действия от страна на ЕС. В насоките за прилагане на РККТ за член 13 се посочва, че 
излагането на тютюневи изделия на щандове на местата за продажба представлява 
рекламна и промоционална дейност. В тях се препоръчва пълна забрана на излагането 
на тютюневи изделия на местата за продажба.

Изменение 394
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Трансгранични продажби на 

тютюневи изделия от разстояние
Държавите членки забраняват 
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние.

Or. en
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Изменение 395
Бенд Бендсен, Херберт Ройл, Салвадор Седо и Алабарт, Владимир Уручев, Пилар 
дел Кастильо Вера, Алдо Патричело, Мариан-Жан Маринеску, Йоланта Емилия 
Хибнер

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

Одобрение за пускане на пазара и 
уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия и за категории по-
малко вредни изделия

Or. en

Изменение 396
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за нови категории 
тютюневи изделия

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

Or. pt

Изменение 397
Бенд Бендсен, Херберт Ройл, Мариан-Жан Маринеску, Владимир Уручев, Пилар 
дел Кастильо Вера, Алдо Патричело, Салвадор Седо и Алабарт, Йоланта Емилия 
Хибнер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 

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

пазара на тютюневи изделия с по-
малък риск, което се извършва срещу 
разумна такса. Държавите членки 
изискват производителите и 
вносителите на тютюневи изделия да
уведомяват чрез заявление 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия и за всички 
тютюневи изделия с по-малък риск, 
които възнамеряват да пуснат на пазара 
на съответните държави членки. Това 
заявление се представя в електронен 
вид шест месеца преди планираното 
пускане на пазара и се придружава от 
подробно описание на съответното 
изделие, от всички предложения за 
етикетиране, условия за употреба, 
данни за състава на изделието и за 
производствения и контролния 
процес, както и от информация за 
съставките и емисиите в съответствие с 
член 5. Също така производителите и 
вносителите, които подават заявление 
за разрешение за търговия за 
тютюневи изделия с по-малък риск, 
предоставят на съответните 
компетентни органи:

Or. en

Изменение 398
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да уведомяват 
компетентните органи на държавите 
членки за всяка нова категория 
тютюневи изделия, която възнамеряват 
да пуснат на пазара на съответните 

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

държави членки и за която въз основа 
на солидни научни доказателства 
възнамеряват да укажат, че е по-
малко вредна или че е с намален риск в 
сравнение със стандартните 
тютюневи изделия. Уведомлението се 
представя в електронен вид шест месеца 
преди планираното пускане на пазара и 
се придружава от подробно описание на 
съответното изделие, както и от 
информация за съставките и емисиите в 
съответствие с член 5. Също така 
производителите и вносителите, които 
уведомяват за нова категория тютюневи 
изделия, предоставят на съответните 
компетентни органи:

Or. pt

Изменение 399
Салвадор Седо и Алабарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) относимите научни изследвания за 
токсичността на изделието, по-
специално по отношение на съставките 
и емисиите му;

Or. es

Изменение 400
Бенд Бендсен, Херберт Ройл, Салвадор Седо и Алабарт, Богдан Кажимеж 
Марчинкевич, Мариан-Жан Маринеску, Владимир Уручев, Пилар дел Кастильо 
Вера, Алдо Патричело, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за предпочитанията на 
различни потребителски групи, в т.ч. на 
младите хора, и

б) наличните изследвания и пазарни 
проучвания за възприемането и 
използването на изделието, 
включително етикетирането му, от 
потребителите, както и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, по-специално на 
младите хора, и

Or. en

Изменение 401
Салвадор Седо и Алабарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) друга налична и относима 
информация, включително анализ на 
риска и ползата от изделието, 
очакваните последици върху 
преустановяването на употребата на 
тютюневи изделия и за други 
предвиждания, свързани с 
възприемането от страна на 
потребителите.

заличава се

Or. es

Изменение 402
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 

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

получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
приемат правила за опаковането и 
етикетирането на всички нови 
тютюневи изделия, разрешени като 
продукти с намален риск, които 
могат да се различават от 
изискванията, установени от 
настоящата директива, и 
уведомяват Комисията за тях.

Or. es

Изменение 403
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в).

Новата система за издаване на 
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разрешение за търговия на 
държавите членки установява 
следните изисквания:
1. научна оценка на рисковете;
2. стандарти за доказване на 
рисковете за здравето, основани на 
факти;
3. намаляване на вредните съставки в 
дима;
4. спазване на разпоредбите съгласно 
параграф 1, букви a)—в);
5. наблюдение на пазара след 
пускането в търговския оборот.
Системите за разрешение на 
държавите членки включват също 
така изисквания за етикетирането, 
текстовите предупреждения относно 
здравето, описанието на продуктите, 
опаковането, измерването, 
включително метода на измерване на 
катран, никотин и въглероден оксид, 
и правилата за добавките, които се 
използват при тютюневите изделия с 
намален риск.
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член, и я уведомяват относно метода 
за издаване на разрешение.

Or. de

Обосновка

Настоящото предложение за изменение прави възможно предлагането на пазара на 
тютюневи изделия, които са с намален риск в сравнение със стандартните 
тютюневи изделия, както и съобщаването на предимствата, доколкото са разрешени 
от компетентните органи на държавите членки.
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Изменение 404
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да информират 
своите компетентни органи за всяка 
нова или актуализирана информация, 
посочена в параграф 1, букви а)—в). 
Държавите членки имат право да 
изискват от производителите или 
вносителите на тютюневи изделия да 
извършват допълнителни тестове или да 
представят допълнителна информация. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
получена в съответствие с настоящия 
член. Държавите членки имат право да 
въвеждат система за разрешаване и да 
налагат съразмерна такса. Държавите 
членки имат право да приемат 
специални правила, различни от 
изискванията съгласно настоящата 
директива, относно етикетирането 
и опаковките на по-малко вредните 
изделия. Тези правила се съобщават 
на Комисията.

Or. pt

Изменение 405
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Новите категории тютюневи
изделия, пуснати на пазара, съблюдават 
изискванията по настоящата директива. 

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

Поради различните, по-нискорискови 
характеристики на тютюневите 
изделия с намален риск трябва да 
бъдат съответно адаптирани 
методът на измерване съгласно 
член 4, правилата за съставките 
съгласно член 6 и за етикетирането и 
опаковането съгласно 
членове 7, 8, 9, 10, 12 и 13.
Приложимите разпоредби зависят от 
това дали изделията попадат в категория 
бездимни тютюневи изделия по смисъла 
на определението в член 2, точка 29, или 
тютюн за пушене по смисъла на 
определението в член 2, точка 33.

Or. de

Изменение 406
Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Новите категории тютюневи изделия, 
пуснати на пазара, съблюдават 
изискванията по настоящата директива. 
Приложимите разпоредби зависят от 
това дали изделията попадат в категория 
бездимни тютюневи изделия по смисъла 
на определението в член 2, точка 29, или 
тютюн за пушене по смисъла на 
определението в член 2, точка 33.
Новите категории тютюневи 
изделия, за които е научно доказано, 
че са по-малко вредни, отколкото 
стандартните тютюневи изделия, се 
етикетират чрез дерогация от 
разпоредбите на член 12, параграф 1, 
буква б), с информация относно 
тяхното намалено вредно 
въздействие.

Or. cs
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Изменение 407
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. С изключение на случая, когато са 
разрешени съгласно параграф 2 от 
настоящия член, новите категории 
тютюневи изделия, пуснати на пазара, 
съблюдават изискванията по настоящата 
директива. Приложимите разпоредби 
зависят от това дали изделията попадат 
в категория бездимни тютюневи 
изделия по смисъла на определението в 
член 2, точка 29, или тютюн за пушене 
по смисъла на определението в член 2, 
точка 33.

Or. es

Изменение 408
Бенд Бендсен, Владимир Уручев, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Пилар дел 
Кастильо Вера, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Дял III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

НЕТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ заличава се

Or. en

Изменение 409
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Изделия, съдържащи никотин
1. Следните изделия, съдържащи 
никотин, могат да се пускат на 
пазара само ако са разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО:
а) изделия с равнище на никотин над 
2 mg на единица, или
б) изделия с концентрация на 
никотин над 4 mg на ml, или
в) изделия, при чиято употреба по 
предназначение се достига средна 
максимална плазмена концентрация 
във върховия момент над 4 ng 
никотин на ml.
2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
актуализира количествата никотин, 
посочени в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и разрешенията 
за търговия, предоставени на 
изделията, съдържащи никотин, 
съгласно Директива 2001/83/ЕО.
3.
На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на изделия, 
съдържащи никотин, под праговете 
по параграф 1 се поставя следното 
предупреждение относно здравето:
Това изделие съдържа никотин и 
може да увреди здравето Ви.
4. Предупреждението относно 
здравето, посочено в параграф 3, 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. Освен това то:
а) е отпечатано върху двете най-
големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;



PE510.829v01-00 78/121 AM\936769BG.doc

BG

б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и на 
35 % за държавите членки с три 
официални езика.
5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

Or. en

Обосновка

Нетютюневите изделия не следва да попадат в обхвата на настоящата директива. 
Само позоваване на Директива 2001/83/ЕО не е достатъчно, тъй като тя не е пряко 
приложима. Електронните цигари и подобните продукти са със значително намален 
риск в сравнение с класическите цигари и поради това следва да бъдат свободно 
достъпни. Бъдещото регламентиране в съответствие с Директива 2001/83/ЕО може 
да стане само в рамките на преразглеждане на тази директива и след задълбочен 
анализ на рисковете за здравето, които тези изделия носят.

Изменение 410
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 18 заличава се
Изделия, съдържащи никотин
1. Следните изделия, съдържащи 
никотин, могат да се пускат на 
пазара само ако са разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО:
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а) изделия с равнище на никотин над 
2 mg на единица, или
б) изделия с концентрация на 
никотин над 4 mg на ml, или
в) изделия, при чиято употреба по 
предназначение се достига средна 
максимална плазмена концентрация 
във върховия момент над 4 ng 
никотин на ml.
2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
актуализира количествата никотин, 
посочени в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и разрешенията 
за търговия, предоставени на 
изделията, съдържащи никотин, 
съгласно Директива 2001/83/ЕО.
3.
На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на изделия, 
съдържащи никотин, под праговете 
по параграф 1 се поставя следното 
предупреждение относно здравето:
Това изделие съдържа никотин и 
може да увреди здравето Ви.
4. Предупреждението относно 
здравето, посочено в параграф 3, 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. Освен това то:
а) е отпечатано върху двете най-
големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;
б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и на 
35 % за държавите членки с три 
официални езика.
5. Комисията е оправомощена да 
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приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

Or. en

Изменение 411
Бенд Бендсен, Гастон Франко, Богдан Кажимеж Марчинкевич, Владимир Уручев, 
Пилар дел Кастильо Вера, Мариан-Жан Маринеску, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Изделия, съдържащи никотин
1. Следните изделия, съдържащи 
никотин, могат да се пускат на 
пазара само ако са разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО:
а) изделия с равнище на никотин над 
2 mg на единица, или
б) изделия с концентрация на 
никотин над 4 mg на ml, или
в) изделия, при чиято употреба по 
предназначение се достига средна 
максимална плазмена концентрация 
във върховия момент над 4 ng 
никотин на ml.
2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
актуализира количествата никотин, 
посочени в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и разрешенията 
за търговия, предоставени на 
изделията, съдържащи никотин, 
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съгласно Директива 2001/83/ЕО.
3.
На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на изделия, 
съдържащи никотин, под праговете 
по параграф 1 се поставя следното 
предупреждение относно здравето:
Това изделие съдържа никотин и 
може да увреди здравето Ви.
4. Предупреждението относно 
здравето, посочено в параграф 3, 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. Освен това то:
а) е отпечатано върху двете най-
големи повърхности на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка;
б) покрива 30 % от външната площ на 
съответната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка. Този дял се 
увеличава на 32 % за държавите 
членки с два официални езика и на 
35 % за държавите членки с три 
официални езика.
5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 
пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

Or. en

Изменение 412
Робер Гьобелс

Предложение за директива
Член 18



PE510.829v01-00 82/121 AM\936769BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Обосновка

Изделията, съдържащи никотин, по-специално електронните цигари, не са обхванати 
от ДТИ. Те не изгарят тютюн и следователно не изгарят никое от веществата, 
съдържащи се в тютюна, за които се счита, че са канцерогенни, както и не 
освобождават катран или въглероден оксид, което ги прави по-малко токсични от 
цигарите. Въпреки, че съдържат никотин, електронните цигари изглежда са 
средство за спиране на употребата на тютюн. Тъй като са в ход много изследвания 
на възможните дългосрочни последици, е твърде рано да се приемат законодателни 
актове относно тези продукти.

Изменение 413
Конрад Шимански

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изделията, съдържащи никотин, като електронните цигари не заявяват претенции 
да подобряват здравето на човека и не следва да се класифицират като лекарствени 
продукти. Подобно класифициране ще ограничи присъствието им на пазара, докато 
по-вредни тютюневи изделия остават свободно достъпни.

Изменение 414
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 



AM\936769BG.doc 83/121 PE510.829v01-00

BG

Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 415
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

(Ако изменението бъде прието, 
параграфи 2—5 от настоящия член 
следва да се считат за заличени.)

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 тази причина е важно всички ИСН да бъдат 
включени в законодателството относно фармацевтичните продукти. Това ще осигури 
качеството, безопасността и ефикасността на ИСН, както и равнопоставеност на 
всички съдържащи никотин изделия.
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Изменение 416
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 417
Конрад Шимански

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 418
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение, резултат от предложението от същите автори всички ИСН да бъдат 
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включени в приложното поле на законодателството относно фармацевтичните 
продукти.

Изменение 419
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение, резултат от предложението от същите автори всички ИСН да бъдат 
включени в приложното поле на законодателството относно фармацевтичните 
продукти.

Изменение 420
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 421
Конрад Шимански

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

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

заличава се

Or. en

Изменение 422
Евалд Щадлер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) изделия с концентрация на никотин 
над 24 mg на ml, или

Or. de

Обосновка

При преминаване от обикновени към така наречените „е-цигари“ пушачите 
първоначално се нуждаят от 24 mg/ml. Следователно предложението на Комисията 
отново ще увеличи броя на пушачите.

Изменение 423
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl
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Изменение 424
Конрад Шимански

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 425
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение, резултат от предложението от същите автори всички ИСН да бъдат 
включени в приложното поле на законодателството относно фармацевтичните 
продукти.

Изменение 426
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pl

Изменение 427
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки въвеждат 
минимална възраст за купуване на 
изделия, съдържащи никотин.

Or. pl

Обосновка

За да постигне настоящата директива своята цел, е необходимо да се въведе 
минимална възраст за купуване на изделия, съдържащи тютюн и никотин. 

Изменение 428
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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актуализира количествата никотин, 
посочени в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и разрешенията 
за търговия, предоставени на 
изделията, съдържащи никотин, 
съгласно Директива 2001/83/ЕО.

Or. en

Изменение 429
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 430
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
актуализира количествата никотин, 
посочени в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и разрешенията 

заличава се
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за търговия, предоставени на 
изделията, съдържащи никотин, 
съгласно Директива 2001/83/ЕО.

Or. pl

Изменение 431
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 432
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Изменение 433
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. pl

Изменение 434
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по 
параграфи 3 и 4 с оглед на научното и 

заличава се
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пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, 
дизайна и редуването на 
предупрежденията относно здравето.

Or. en

Изменение 435
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 436
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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предупрежденията относно здравето.

Or. de

Изменение 437
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 438
Конрад Шимански

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. До 1 януари 2017 г. Комисията 
извършва проучване на изделията, 
съдържащи никотин, като се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни и държавите 
членки. Това проучване включва 
всеобхватна оценка на сигурността, 
оценка на риска и анализ на разходите 
и ползите и представя различни 
възможни законодателни варианти.

Or. en
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Обосновка

Електронните цигари не са лекарствени изделия, тъй като целта им не е подобряване 
на човешкото здраве или предотвратяване на заболявания. Освен това, макар че 
превръщат никотина в пара, те не са и тютюнев продукт. Следователно не 
принадлежат нито към законодателството относно лекарствените продукти, нито 
към това относно тютюневите. Това изменение приканва към изследване, което да 
представи законодателни възможности, приложими към тези нови продукти.

Изменение 439
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Изделия, съдържащи никотин

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

Or. en

Изменение 440
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Предупреждението относно здравето 
отговаря на изискванията по член 10, 
параграф 4. То покрива не по-малко 
15 % от площта на съответната 
повърхност на потребителската 
опаковка и на всяка външна опаковка. 
Този дял се увеличава на 18 % за 
държавите членки с два официални 
езика и на 20 % за държавите членки с 
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три официални езика. три официални езика.

Or. de

Изменение 441
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия. Делегирани актове 
могат да се приемат само в случаите, 
в които в настоящата директива 
изрично е предвидено такова 
делегиране на правомощия.

Or. de

Обосновка

Изглежда неефективно в следващите параграфи да се изброява всяко отделно 
делегиране, предвидено в настоящата директива.

Изменение 442
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, 
член 10, параграф 5, член 11, 
параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, 
член 14, параграф 9, член 18, 

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

Or. nl

Изменение 443
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията за 
срок от две години, считано от [Служба 
за публикации, моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. de

Обосновка

За да се засили парламентарният контрол, срокът на делегирането на правомощия 
следва да бъде ограничен. Две години изглеждат подходящ срок, тъй като 
Парламентът трябва да има възможността и в рамките на един парламентарен 
мандат да упражнява контрол над Комисията.

Изменение 444
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 445
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 446
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 447
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 448
Робер Гьобелс

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 449
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 450
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 451
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 
3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя 
на Комисията за срок от пет години, 
считано от [Служба за публикации: 
моля, въведете датата на влизане в сила 
на настоящата директива]. Най-късно 
до шест месеца преди края на 
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петгодишния период Комисията 
изготвя доклад за делегираните 
правомощия. Делегирането на 
правомощия се подновява мълчаливо 
за срокове със същата 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
подновяване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. ro

Изменение 452
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 453
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 454
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 

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

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

Or. en

Изменение 455
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 456
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 457
Роджър Хелмър

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде 

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

от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 458
Робер Гьобелс

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr



PE510.829v01-00 106/121 AM\936769BG.doc

BG

Изменение 459
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 460
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграфи 2 и 3, член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 
и 10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила 

5. Делегиран акт влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
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единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de

Изменение 461
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 462
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 463
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 
4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 5, член 11, параграф 3, 
член 13, параграфи 3 и 4, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 

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

изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 464
Конрад Шимански, Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 465
Роджър Хелмър
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 466
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de

Изменение 467
Робер Гьобелс

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 468
Ханс-Петер Мартин

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

Не по-късно от пет години от датата, 
посочена в член 25, параграф 1, 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за 
прилагането на настоящата директива.

Не по-късно от три години от датата, 
посочена в член 25, параграф 1, 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за 
прилагането на настоящата директива.

Or. de

Изменение 469
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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на здравето, постигнато с 
настоящата директива, е проверила 
дали разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални 
предвид техните цели и дали не 
представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При липса 
на решение от страна на Комисията 
в този срок се счита, че 
националните разпоредби са 
одобрени.

Or. de

Обосновка

Правната сигурност би била сериозно накърнена, ако на държавите членки бъдат 
позволени твърде много дерогации. Освен това общественото здраве като 
съображение е от значение само когато се отнася до забрана на тютюнопушенето 
на обществени места. Общественото здраве няма нищо общо с производството, 
оформлението и предлагането на пазара на тютюневи изделия.

Изменение 470
Ники Дзавела

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може обаче 
да запази по-строги национални 
разпоредби, приложими без разлика за 
всички изделия, в областите, които 
са обхванати от разпоредбите на 
директивата, въз основа на 
съображения с императивен 
характер, свързани с опазването на 
общественото здраве. Дадена 
държава членка може също така да 
въвежда по-строги разпоредби въз 
основа на съображения, свързани с 
конкретното положение в 
съответната държава членка и при 

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
запазят или да въведат в 
съответствие с Договора по-строги
правила за производството, вноса, 
продажбата и консумацията на 
тютюневи изделия, които те счетат 
за нужни с оглед на опазването на 
общественото здраве, при условие че 
тези правила не попадат в обхвата на 
разпоредбите на настоящата директива.
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условие че разпоредбите са обосновани 
с потребност от опазване на 
общественото здраве. Комисията бива 
уведомявана за тези национални 
разпоредби заедно с основанията за 
тяхното запазване или въвеждане. В 
срок до шест месеца от датата на 
получаване на уведомлението 
Комисията одобрява или отхвърля 
разпоредбите, след като, като взема 
предвид високото равнище на защита 
на здравето, постигнато с настоящата 
директива, е проверила дали 
разпоредбите са основателни, 
необходими и пропорционални 
предвид техните цели и дали не 
представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При липса 
на решение от страна на Комисията 
в този срок се счита, че 
националните разпоредби са 
одобрени.

Or. en

Изменение 471
Ники Дзавела

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
запазят или въведат в съответствие 
с Договора национални разпоредби по 
отношение на аспекти, които не са 
регламентирани с настоящата 
директива. Тези национални 
разпоредби трябва да са обосновани 
със съображения с императивен 
характер, свързани с обществения 
интерес, и да са необходими и 

заличава се
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пропорционални на целта си. Те не 
трябва да представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки и не трябва 
да възпрепятстват пълното 
прилагане на настоящата директива.

Or. en

Изменение 472
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Последната част от изречението е лишена от смисъл, тъй като директивата и без 
това трябва да се прилага в съответствие със заложените в договора изисквания.
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Изменение 473
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива не засяга 
в никакъв случай правото на 
държавите членки да въвеждат по-
строги разпоредби, ако те са от 
съществено значение за защитата на 
общественото здраве и доколкото 
тези разпоредби не надхвърлят 
прекомерно или не попадат извън
обхвата на разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Прекомерните дерогации биха накърнили грубо правната сигурност и повече биха 
навредили, отколкото да бъдат от полза за постигането на задачите на 
директивата.

Изменение 474
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Сътрудничество и подкрепа за 

държавите членки
Настоящата директива се допълва 
от подкрепата на ЕС за 
националните системи на 
здравеопазване на държавите членки, 
като се гарантира общественият, 
универсален и свободен характер на 
тези системи, и те гарантират като 
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част от своите програми достъп до 
консултации за отказване от 
тютюнопушенето и съответните 
процедури.

Or. pt

Изменение 475
Иво Белет, Филип Де Бакер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 476
Мария ду Сеу Патран Невеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 477
Робер Гьобелс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 478
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Важно е да има достатъчно време, през което изделията, съдържащи никотин, да 
бъдат разрешени като лекарствени продукти, за да се избегне период, през който 
тези изделия да бъдат напълно премахнати от пазара.

Изменение 479
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези изделия не следва да бъдат регламентирани в настоящата директива.
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Изменение 480
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник, Богдан 
Кажимеж Марчинкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) изделия, съдържащи никотин;

Or. pl

Изменение 481
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
позволяват пускането на пазара на 
изделията, съдържащи никотин, 
които не са в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива, до [Служба за публикации, 
моля, въведете точната дата: 
влизане в сила + 48 месеца]:

Or. en

Обосновка

Важно е да има достатъчно време, през което изделията, съдържащи никотин, да 
бъдат разрешени като лекарствени продукти, за да се избегне период, през който 
тези изделия да бъдат напълно премахнати от пазара.
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Изменение 482
Иво Белет, Филип Де Бакер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
позволяват пускането на пазара на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, които не са в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива, до [Служба за публикации, 
моля, въведете точната дата: 
влизане в сила + 42 месеца]:

Or. en

Изменение 483
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящата директива не влиза в сила.

Or. nl

Изменение 484
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение -І (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение -І 

Добавки, одобрени за употреба в 
тютюневи изделия
Химично наименование на добавката 
— функция — максимално разрешено 
ниво

Or. en

Обосновка

Положителният списък с добавки, които могат да се използват в тютюневите 
изделия, следва да се включи като ново приложение към директивата.


