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КРАТКА ОБОСНОВКА

Безспорен е фактът, че тютюнопушенето е вредно за човешкото здраве. Твърди се, че 
това е основният рисков фактор за рака.  Никотинът има токсично въздействие върху 
сърдечно-съдовата система. Според СЗО всяка година 5 милиона  души по света умират 
преждевременно поради тютюнопушенето. Комисията споменава за 700 000 случаи на 
преждевременна смърт в Съюза. През 1999 г. според Комисията жертвите на 
тютюнопушенето са наброявали 500 000 годишно.

Над 10 години след последната рамка на Общността за продажбата на тютюневи 
изделия потреблението на тютюневи изделия не е ограничено радикално. Според 
информация на библиотеката на ЕП, през 2012 г потреблението на цигари в ЕС се 
равнява на 576 милиарда, което отбелязва спад на потреблението със 100 милиарда за 5 
години. Въпреки почти повсеместната забрана, наложена върху тютюнопушенето на 
обществени места, потреблението на тютюневи изделия нараства най-вече сред
младите и сред жените. Докато по-малко от 30% от европейците продължават да бъдат 
пристрастени към тютюнопушенето, то близо 50% от лицата между 18 и 35 годишна 
възраст пушат. Нещо по-лошо – 37% от юношите на възраст между 11 и 15 години 
започват да употребяват тютюневи изделия. Дали става въпрос за привличане от нещо, 
което се забранява? 

Неотложните въпроси, свързани с общественото здраве, карат международните и 
националните органи да засилят борбата срещу тютюнопушенето. Не се мисли в посока 
забрана на консумация на тютюневи изделия обаче, тъй като това ще доведе незабавно 
до възникването на широкомащабен незаконен пазар, а това би било дар за 
организираната престъпност, която вече е инвестирала своите усилия в контрабандата и 
фалшифицирането.  

Пазара на тютюневи изделия е икономически отрасъл, който не трябва да се 
пренебрегва, с над 50 000 работни места в производството и над 200 000 места в 
разпространението. Дори европейското земеделие да не покрива повече от 5% от 
нуждите от суров тютюн, то е източник на доходи за близо 90 000 земеделски 
производители. Според посоченото проучване на ЕП, общата стойност на европейският 
пазар на тютюна през 2012 г. възлиза на 136,5 милиарда евро – в това число приходите 
от такси и акцизи от близо 79 милиарда евро за държавите членки, които са в известен 
смисъл основните бенефициенти от тютюнопушенето.

В текста се повдига въпросът за противопоставянето на личния избор и отговорността 
на обществото. Комисията сякаш признава правото на възрастните да пушат пури, 
пурети и тютюн за лула, които подлежат на не толкова строг режим, колкото цигарите 
и тютюна за свиване на цигари, които се преценят като атрактивни за младежите. От 
16-и век и времето на Парацелз е известно, че „всички вещества са отровни” и че „само 
дозата разграничава отровата от лекарството”. Тъй като всички хора са смъртни, 
преобладаващата философия е тази на поемането на най-малкия риск. Така се множат 
предупрежденията за употребата на алкохол, сладки и солени изделия, месни храни, 
промишлени изделия и нездравословна храна. Същевременно очакваната 
продължителност на живота в ЕС нараства, откъдето и върховната амбиция на 
обществото, която сякаш е тази да умрем един ден в добро здраве!
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При все това необходимата закрила на непушачите, при наличието на докладчик, който 
никога не е пушил, предполага предприемането на сериозни действия от страна на 
органите срещу пасивното тютюнопушене, както и наличието на политика, предлагаща 
ефикасни средства за спиране на цигарите. Приоритетът продължава да бъде 
предотвратяването на тютюнопушенето, по-специално сред подрастващите. 

Предложението на Комисията се стреми да провежда борба срещу привлекателността 
на тютюна чрез увеличаване на броя на здравните предупреждения по опаковките, като 
същевременно се стреми да ги стандартизира. Независимо от това Комисията не успява 
да обоснове как стандартизирането на тютюневите изделия би спомогнало за спад на 
потреблението, по-специално сред най-младите. Дали това крайно стандартизиране не 
обслужва интересите на четирите големи групи, които си поделят 90% от европейския 
пазар?

Проекта на директива съдържа 16 члена, с които на Комисията се възлагат правомощия 
да приема делегирани актове, засягащи често съществени елементи от това 
законодателство. Това изглежда прекалено. Комисията предлага да публикува най-
късно след пет години доклад относно прилагането на новата директива, „придружен 
от всяко едно предложение за изменение”, което се счете за необходимо. Настоящият 
доклад и предложенията за изменения могат да бъдат придвижени, като по този начин
се избегне постоянното преработване на директивата посредством делегирани актове, 
които често стоят на ръба на европейското право.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вероятността от наличие на 
различаващо се регламентиране се 
увеличава допълнително от опасения, 
свързани с тютюневите изделия, 
включително бездимните тютюневи 
изделия, притежаващи характерни 
вкусово-ароматни качества, различни 
от аромата на тютюн, което би 
могло да улесни започването на 
употреба на тютюневи изделия или 
да окаже влияние върху моделите на 
тяхната употреба. Така например в 
много държави продажбите на 

заличава се
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изделия с ментолов вкус постепенно 
се увеличават, макар и 
тютюнопушенето като цяло да 
намалява. Според редица проучвания 
тютюневите изделия с ментолов вкус 
могат да улеснят вдишването на 
дима, както и да привлекат младите 
хора към тютюнопушенето. 
Мерките, въвеждащи неоправдани 
различия в третирането сред 
ароматизираните цигари (например 
цигари с ментол и цигари с 
карамфил), следва да бъдат избягвани.

Or. fr

Обосновка

Целта на директивата е да се провежда борба срещу тютюнопушенето. В тази 
връзка Комисията се опитва да наложи изискването цигарите да имат „вкус на 
тютюн”. Защо има желание да се налага това ограничение на възрастните 
потребители, които са напълно информирани относно рисковете, които поемат, 
като продължават да пушат?

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Използването на добавки, 
необходими за производството на 
тютюневи изделия, следва да бъде 
разрешено, стига те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Комисията следва да 
гарантира еднакви условия за 
прилагането на разпоредбата относно 
характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.
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относно характерните вкусово-ароматни 
качества. Държавите членки и 
Комисията следва да използват 
независими експертни групи, които да 
оказват съдействие в процеса на вземане 
на решения. При прилагането на 
настоящата директива не следва да се 
прави разлика между различните 
сортове тютюн.

Or. fr

Обосновка

Защо да има стремеж за ограничаване на избора на възрастните и информираните 
потребители?

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 5
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества, 
ако е научно доказано, че 
съответната добавка засилва 
вредността на изделието.

Or. fr

Обосновка

Мотивацията на Комисията за желанието да наложи забрана върху някои изделия 
поради характерните вкусово-ароматни качества е посегателство върху избора на 
възрастните и информирани потребители. Даден аромат може да бъде забранен 
единствено при научно доказаната му вредност.

Изменение 6
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава членка 
Комисията определя с актове за 

заличава се
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изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 
1, като може да извърши това 
определяне и по собствена 
инициатива. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане по член 21.
Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема хармонизирани правила 
относно процедурите за определяне 
на това дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 
1. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане по 
член 21.

Or. fr

Обосновка

Комисията желае да си присвои правомощия, които трябва да продължават да 
бъдат в сферата на компетентност на съзаконодателите.

Изменение 7
Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. fr

Изменение 8
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) покриват 75 % от външната площ на 
предната и задната повърхност на 
потребителската опаковка и на всяка 
външна опаковка, като на половината 
от площта се посочва 
информацията, свързана с 
възможността за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия;

Or. fr

Обосновка

За да се провежда ефикасна борба срещу тютюнопушенето не е достатъчно да 
бъдат информирани пушачите за произтичащите  рискове, но е от съществено 
значение да им бъдат предоставени начини и средства за преустановяване на 
тютюнопушенето.

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. fr

Обосновка

Не формата на опаковката е това, което създава зависимост. В прекаления стремеж 
за „хармонизиране” на размера и формата на опаковките на тютюневите изделия 
Комисията ще доведе до създаването на банализиран „пазар”, който елиминира 
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дребните производители, което в края на краищата ще се окаже от полза за 4-те 
големи групи, които вече си поделят 90% от европейския пазар.

Изменение 10
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 получер шрифт, на 
бял фон. С оглед на езиковите 
особености държавите членки могат да 
изберат размера на шрифта, при условие 
че размерът на шрифта съгласно 
законодателството им е такъв, че 
надписът да заеме възможно най-голяма 
част от площта, предназначена за 
изисквания текст;

Or. fr

Обосновка

В желанието си за уеднаквяване на предупрежденията, стигащо до избора на 
съответния шрифт, Комисията очевидно прекалява.

Изменение 11
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 в рамките 
на повърхността, предназначена за 
текста на предупреждението.

Or. fr

Обосновка

За какво са необходими тези купища подробности?
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Изменение 12
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. fr

Изменение 13
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. fr
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Изменение 14
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. fr

Изменение 15
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. fr

Обосновка

Предложението на Комисията не внася никаква обосновка за тази тотална 
стандартизация на всичките потребителски опаковки на цигарите. Всеки 
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производител продължава да бъде свободен да избира как да представи своето 
изделие, като същевременно запази 75% от повърхността на опаковката за 
предупрежденията и информацията, изискуеми съгласно директивата.

Изменение 16
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  9 и 10, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 14, 
параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [Служба 
за публикации,  моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. fr

Изменение 17
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 влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 

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

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

Or. fr

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

Or. fr

Обосновка

Вж. „кратката обосновка”

Изменение 19
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. fr

Изменение 20
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Преди публикуването на 
настоящия доклад, придружен от 
евентуални предложения за 
изменение на настоящата директива, 
Комисията може да използва 
възложените й правомощия 
единствено в случай на адаптиране на 
директивата към нови научни 
доказателства.

Or. fr

Обосновка

С оглед избягването на твърде чести законодателни промени, които да принуждават 
държавите постоянно да адаптират своите законодателства, от Комисията се 
изисква да използва възложените й правомощия единствено при абсолютна 
необходимост, подкрепена от очевидни научни доказателства.


