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КРАТКА ОБОСНОВКА

Всепризнат факт в днешни дни е, че употребата на тютюн поражда сериозни рискове за 
здравето на човека. В това отношение е особено тревожно, че повечето пушачи 
започват да пушат преди 18-годишна възраст. Поради тази причина по-специално 
младите хора трябва да бъдат напълно информирани за токсичността на тютюневите 
изделия и опасността от пристрастяване към тях. За тези, които вече употребяват 
тютюневи изделия, насърчаването и разработването на по-малко вредни изделия и 
изделия за отказване от тютюнопушенето са от съществено значение.

Няма съмнение, че усилията за намаляване на употребата на тютюн следва да 
продължат както на национално, така и на международно равнище. При все това някои 
разпоредби на предложението на Комисията пораждат значителни опасения от правен 
характер. Тези опасения са свързани, наред с другото, с правното основание, избрано от 
Комисията, с основни права като правото на собственост и с принципа на 
пропорционалност.

Предложението на Комисията се основава на член 114, параграф 1 от ДФЕС. Тази 
разпоредба позволява мерки за сближаване, които имат за цел подобряването на 
условията за създаването и функционирането на вътрешния пазар. Това „действително 
трябва да е тяхна цел“, като мерките трябва наистина да допринасят „за 
премахването на препятствията пред свободното движение на стоки и услуги или за 
предотвратяването на нарушения на конкуренцията“.1 Някои от предложените от 
Комисията мерки обаче не са насочени към подобряване на условията на вътрешния 
пазар, а имат за своя единствена цел защитата на общественото здраве.

Например, трудно е да се разбере как предложената (фактическа) забрана на ментола и 
тънките цигари би могла да подобри функционирането на вътрешния пазар. Вярно е, че 
дори забраните могат, при определени обстоятелства, да се считат за мерки за 
хармонизиране, но това е така само „когато съществуват препятствия за търговията 
или възникването им е вероятно в бъдеще“2. Понастоящем обаче нито една държава 
членка не е забранила тънките цигари или ментола, нито пък разглежда тази 
възможност. Следователно забраната няма нито да премахне препятствията пред 
основните свободи, нито да предотврати тяхното възникване.3

Както е отразено в съображенията на предложението на Комисията, истинската цел на 
тези мерки е постигането на по-високо равнище на защита на здравето. Съществуват 
опасения, че ментолът и тънките цигари биха могли да бъдат особено привлекателни за 

                                               
1 Решение на Съда C-491/01, Бритиш Американ Табако (Инвестмънтс) и Импириъл Табако, точка 60.
2 Решение на Съда C-210/03, Суидиш Мач, точки 30, 33.
3 Освен това не съществува задължение да се забрани ментолът, само защото другите аромати са 
забранени. Предложението на Комисията се позовава на решение на Апелативен орган на СТО 
(Апелативен орган на СТО, AB-2012-1, САЩ — Measures Affecting the Production and Sale of Clove 
Cigarettes (Мерки, засягащи производството и продажбата на цигари с карамфил (DS406)). Посоченото 
решение обаче само заявява, че ментоловите цигари и цигарите с карамфил са, при конкретните 
обстоятелства по делото, „сходни продукти“ и че не биха могли да бъдат третирани по различен начин.
Апелативният орган на СТО не стига до заключението, че САЩ не биха могли да правят разграничение 
между ментола и други характерни аромати, като например аромати на плодове и захарни изделия.
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младите хора1. Макар и защитата на здравето да е от първостепенно значение, 
предприемането на мерки в това отношение е отговорност на държавите членки, а не на 
Европейския съюз. Член 168, параграф 5 от ДФЕС изрично изключва всякакво 
хармонизиране по отношение на мерки, „които имат за непосредствена цел 
опазването на общественото здраве по отношение на употребата на тютюн“.
Комисията може само да приеме за база високо равнище на защита на здравето 
съгласно член 114, параграф 3 от ДФЕС, ако изискванията по член 114, параграф 1 от 
ДФЕС са изпълнени2. В противен случай Европейският съюз би могъл да заобиколи 
ясното разделение на правомощията, произтичащо от член 168, параграф 5 от ДФЕС.

Някои разпоредби от предложението на Комисията също пораждат сериозни съмнения 
по отношение на тяхното съответствие с основни права, като например правото на 
собственост, правото на свобода на изразяване на мнение и на информация, както и 
свободата на стопанската инициатива. Тези права са залегнали в Хартата на основните 
права на Европейския съюз („Хартата“) и могат да бъдат ограничавани единствено 
съгласно член 52, параграф 1 от Хартата, ако ограничението е необходимо, 
действително отговаря на цели от общ интерес и е пропорционално.

Някои от предложените мерки, особено по отношение на опаковките, не изпълняват 
тези изисквания. Един пример за това е предложеното увеличение на размера на 
предупрежденията относно здравето до 75 % от предната и задната повърхност на 
опаковките (член 9, параграф 1, буква в)). Това би ограничило значително наличното 
пространство за търговски марки и описание на изделието. На практика, за 
информацията, предоставяна от производителя, няма да остане дори и 25 % от предната 
и задната повърхност, тъй като националното законодателство изисква допълнителни 
обозначения, като например бандероли и защитни елементи.

В член 17 от Хартата правата върху интелектуална собственост, като например 
търговските марки, са включени изрично в обхвата на правото на собственост. Съдът 
на ЕС постанови, че предупреждения върху потребителските опаковки са допустими „в 
съотношение, което оставя достатъчно пространство, така че производителите на 
тези изделия да могат да поставят други елементи, по-специално във връзка с 
техните търговски марки“3. Намаляването на наличното пространство върху предната 
и задната повърхност на по-малко от 25 % обаче би затруднило различаването, в 
достатъчна степен, на изделията на един производител от тези на други производители, 
като по този начин търговските марки се лишават от една от основните им функции.  
Търговските марки не биха могли да изпълняват правилно и други свои функции, като 
например рекламната функция. Това би било в противоречие и с националното 
конституционно право4, както и с международни споразумения като Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост 
                                               
1 Вж. напр. съображение 15: „Според редица проучвания тютюневите изделия с ментолов вкус могат да 
улеснят вдишването на дима, както и да привлекат младите хора към тютюнопушенето.“ както и 
съображение 23: „Освен това според наскоро проведено проучване става ясно, че пушачите на тънки 
цигари е по-вероятно да смятат, че използваната от тях марка е по-малко вредна. Този аспект следва 
да бъде разгледан.“
2 Вж. решение на Съда C-491/01, Бритиш Американ Табако (Инвестмънтс) и Импириъл Табако, 
точка 62.
3 Решение на Съда C-491/01, Бритиш Американ Табако (Инвестмънтс) и Импириъл Табако, точка 132.
4 Вж. например решение на Федерален конституционен съд, Германия, BVerGE 95, 173, точка 70.
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(Споразумението ТРИПС)1 .

Повече от изненадващо е, като се има предвид въздействието върху правата върху 
интелектуална собственост, че Комисията дори не е разгледала възможността за не 
толкова ограничителни мерки, като например по-малки предупреждения относно 
здравето. Предлага се, като се взема под внимание значението на правата върху 
интелектуална собственост и законните цели във връзка със здравето, 
предупрежденията относно здравето да покриват 50 % от предната и задната 
повърхност. Това би било в съответствие и с Рамковата конвенция за контрол на 
тютюна (РККТ), изпълнението на която е една от целите на предложението на 
Комисията. Съгласно член 11, параграф 1 от РККТ предупрежденията относно 
здравето, описващи вредните последици от употребата на тютюн, „трябва да покриват 
50 % или повече, но при всеки случай не по-малко от 30 % от основното пространство 
на всеки отделен пакет или опаковка“.

Други мерки, предложени от Комисията по отношение на размера и външния вид на 
потребителските опаковки и по отношение на описанието на изделието, пораждат 
сходни опасения във връзка с основните права. Те лишават производителите от техните 
права върху интелектуална собственост, намаляват избора на клиента и не допринасят 
за по-доброто функциониране на вътрешния пазар.

Като забранява всяко етикетиране, което сочи, че конкретно тютюнево изделие е по-
малко вредно от други, предложението поражда допълнителен проблем.
Разработването и популяризирането на по-малко вредни средства за употреба на тютюн 
е от съществено значение, за да се подкрепят потребителите на тютюн да спрат да 
пушат цигари и други подобни изделия. Производителите трябва да могат да 
съобщават, че дадено изделие е по-малко вредно от други, ако това е научно доказано и 
не е заблуждаващо. Това не е единствената предложена мярка, която би затруднила 
достъпа до изделия с намален риск. Член 18 от предложението забранява изделия, 
съдържащи никотин, като например електронни цигари с известно съдържание на 
никотин, ако те не са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО (Директивата за 
лекарствените продукти). Той обаче не посочва ясно дали тези изделия (които са много 
по-малко вредни от тютюневите изделия) изобщо попадат в обхвата на Директивата за 
лекарствените продукти2. Забраняването на изделия, които са по-малко вредни от 

                                               
1 Вж. напр. член 8, параграф 1 и член 20 от Споразумението ТРИПС. Противно на това, което понякога се 
твърди, решението на Върховния съд на Австралия от 15 август 2012 г. относно съвместимостта на така 
наречените правила за опростени опаковки с Конституцията на Австралия по никакъв начин не показва, 
че опростените опаковки или сходните мерки биха били в съответствие с европейското право. Раздел 51 
от Конституцията на Австралия предвижда, че даден закон нарушава Конституцията на Австралия, ако 
лишава лице или дружество от негова собственост, и предвижда някои имуществени ползи от посочената 
собственост за правителството на Австралия. Изискването за опростени опаковки беше потвърдено, 
защото Австралия не беше „придобила“ собствеността. Въпреки това Върховният съд постанови, че 
опростените опаковки действително „лишават“ производителите на тютюневи изделия от тяхна 
собственост. Съгласно член 17 от Хартата и следователно съгласно правото на ЕС, „придобиването“ на 
собственост не е предпоставка за нарушение на правото на собственост – достатъчно е лишаване. 
Следователно решението на Върховния съд на Австралия по-скоро представя аргументи срещу 
допустимостта на сходни мерки съгласно правото на ЕС.
2 Като се осланят на утвърдената съдебна практика на Съда на ЕС редица национални съдилище вече 
потвърдиха, че електронните цигари не могат да бъдат квалифицирани като лекарствен продукт според 



PE510.591v02-00 6/51 AD\940608BG.doc

BG

тютюневите изделия и които могат да бъдат средство за отказване от тютюнопушенето, 
със сигурност не е в съответствие с целите на предложението по отношение на 
общественото здраве1.

Накрая, предложението на Комисията съдържа голям брой разпоредби, делегиращи 
правомощия на Комисията. Съгласно член 290 от ДФЕС обаче делегирането на 
правомощия е възможно само по отношение на несъществени елементи на 
законодателното предложение. Някои от предложените разпоредби, предвиждащи 
делегирани актове, не изпълняват това изискване. Например член 3, параграф 2 във 
връзка с член 2, параграф 19 би разрешил на Комисията да определя максималното 
съдържание на никотин за цигарите, пуснати на пазара, до 0, фактически забранявайки 
цигарите завинаги.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси 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 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Размерът на вътрешния пазар на 
тютюневи и свързани с тях изделия, 
нарастващата тенденция 
производителите на тютюневи 
изделия да съсредоточават 
производството за целия Съюз само в 
малък брой производствени обекти в 
държавите членки и произтичащата 
от това значителна трансгранична 

заличава се

                                                                                                                                                  
функцията им съгласно Директивата за лекарствените продукти, вж. например решение на 
Oberverwaltungsgericht на провинция Северен Рейн—Вестфалия, 24 април 2012 г., 16 L 2043/11.
1 Освен това член 18 не разполага с валидно правно основание, тъй като изобщо няма за цел 
подобряването на условията за създаването или функционирането на вътрешния пазар. Според 
Комисията разпоредбата ще позволи свободното движение през границите на изделията, съдържащи 
никотин, тъй като те ще се ползват от процедурата по взаимно признаване съгласно Директивата за 
лекарствените продукти (Оценка на въздействието, стр. 8). Това обаче вече е така и без член 18, тъй като 
всяко изделие, съдържащо никотин, което се квалифицира като лекарствен продукт, вече подлежи на 
разпоредбите на Директивата за лекарствените продукти. Единственото действие на член 18 е това, че 
забранява пускането на пазара на изделия, съдържащи никотин, които не са разрешени съгласно 
Директивата за лекарствените продукти.
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търговия с тютюневи и свързани с 
тях изделия налага предприемането 
на законодателни действия на 
равнището по-скоро на Съюза, 
отколкото на национално равнище, за 
да се осъществи безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на хармонизиран подход 
по отношение на регламентирането на 
съставките се отразява на 
функционирането на вътрешния пазар и 
оказва влияние върху свободното 
движение на стоки в ЕС. Някои държави 
членки са приели законодателни актове 
или са сключили обвързващи 
споразумения с промишлеността, с 

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

които се разрешават или забраняват 
определени съставки. В резултат на това 
определени съставки в някои държави 
членки са регламентирани, а в други не 
са. Държавите членки също така 
предприемат различни подходи по 
отношение на добавките, интегрирани 
във филтъра на цигарите, както и по 
отношение на добавките, оцветяващи 
тютюневия дим.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Забраната на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества 
не означава пълна забрана на 
използването на добавките поотделно, а 
задължава производителите да намалят 
добавката или комбинацията от добавки 
до такава степен, че те да не водят до 
получаването на характерни вкусово-
ароматни качества. Използването на 
добавки, необходими за производството 
на тютюневи изделия, е разрешено.
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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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да бъде разработена 
оперативно съвместима система за 
следене и обратно проследяване и общ 
защитен елемент. Първоначално 
системата за следене и обратно 
проследяване и защитните елементи
следва да се прилагат само по 
отношение на цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари. Това ще даде 
възможност на производителите на 
други тютюневи изделия да се 
възползват от придобития 
междувременно опит.

(27) Следва да бъде разработена 
оперативно съвместима система за 
следене и обратно проследяване.
Първоначално системата за следене и 
обратно проследяване следва да се
прилага само по отношение на цигарите 
и тютюна за ръчно свиване на цигари.
Това ще даде възможност на 
производителите на други тютюневи 
изделия да се възползват от придобития 
междувременно опит.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 

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

предоставя дерогация от посочената 
забрана. Подкрепата на забраната на
тютюневите изделия за орална 
употреба обаче не следва да засяга 
исторически традиционните 
тютюневи изделия за орална 
употреба, които могат да бъдат 
разрешени от отделни държави 
членки. За другите бездимни тютюневи 
изделия, които не се произвеждат за 
масовия пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се счита за 
достатъчно, за да възпрепятства 
разширяването на пазара извън рамките 
на традиционната им употреба.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Комисията и държавите членки 
следва да се ангажират с 
ефективното изпълнение на 
Протокола към Рамковата конвенция 
за контрол на тютюна за премахване 
на незаконната търговия с 
тютюневи изделия. Следва да се 
положат усилия за предотвратяване 
и подобряване на контрола върху 
незаконния трафик на тютюневи 
изделия, произведени в трети 
държави.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 33



PE510.591v02-00 14/51 AD\940608BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Изделията, съдържащи никотин, 
се продават на пазара на Съюза.
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно 
въздействие върху функционирането 
на вътрешния пазар, по-специално 
като се има предвид, че тези изделия 
са предмет на значителни 
трансгранични продажби от 
разстояние, включително по 
интернет.

заличава се

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба 
за оценка на качеството, 
безвредността и ефикасността на 
лекарствените продукти, 
включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен 
брой изделия, съдържащи никотин, 
вече са били разрешени съгласно 
настоящия регулаторен режим. При 
разрешението се взема предвид 
съдържанието на никотин в 
съответното изделие. Прилагането 
на една и съща правна уредба спрямо 
всички изделия, съдържащи никотин, 
чието съдържание на никотин е 
равно или надвишава съдържанието 
му в изделие, съдържащо никотин, 

заличава се
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което преди това е било разрешено 
съгласно Директива 2001/83/ЕО, 
позволява правното положение да 
бъде по-ясно, изглажда различията 
между националните 
законодателства, гарантира равно 
третиране на всички изделия, 
съдържащи никотин, които могат да 
се използват с цел преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия, и 
създава стимули за научни 
изследвания и иновации по отношение 
на преустановяването на употребата 
на тютюневи изделия. Това не следва 
да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение 
на другите изделия, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
ако са изпълнени условията, 
определени в Директива 2001/83/EО.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) Държавите членки следва да 
гарантират, че изделията, 
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съдържащи никотин, не се продават 
на лица на възраст под изискваната 
за закупуване на тютюневи или 
свързани с тях изделия.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.
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равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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изисква предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна 
страна, като се взема предвид 
високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. По отношение 
на мерките, които вече са 
хармонизирани от настоящата 
директива, като например 
изискванията по отношение на 
етикетирането и опаковането, се 
прилага процедурата, предвидена в 
член 114, параграф 8 от ДФЕС.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) „система за проверка на възрастта“ 
означава компютърна система, която 
потвърждава еднозначно възрастта на 
потребителя по електронен път в 
съответствие с националните 
изисквания; може да означава също 
така физическа система за проверка 
във форма, съобразена с националните 
изисквания, която еднозначно 
потвърждава възрастта на 
потребителя в ситуации, различни 
от пряка покупка, като например 
използването на автомати за 
продажба;

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Забраната на ментола не може да се основава на член 114, параграф 1 от ДФЕС, тъй 
като тя нито премахва пречките пред функционирането на вътрешния пазар, нито 
предотвратява възникването им. Нейната непосредствена цел е защитата на 
общественото здраве. Следователно тя попада в обхвата на член 168, параграф 5 от 
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ДФЕС и няма валидно правно основание.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 23

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

(36a) „тютюнево изделие с намалено 
вредно действие“ означава тютюнево 
изделие, за което е доказано, въз 
основа на научни данни, че явно 
намалява вредата от пушенето, 
независимо дали въпросното изделие 
се класифицира като нова категория 
тютюнево изделие по реда на член 2, 
параграф 23.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Установяването на максимално съдържание на катран, никотин и въглероден оксид е 
съществен елемент на предложението за директива. Поради това то следва да 
подлежи на обикновената законодателна процедура.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Установяването на максимално съдържание на катран, никотин и въглероден оксид е 
съществен елемент на предложението за директива. Поради това то следва да 
подлежи на обикновената законодателна процедура.

Изменение 26

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, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 151 от Акта за присъединяване 
на Австрия, Финландия и Швеция, 
когато научни изследвания са 
доказали недвусмислено, че добавката 
увеличава токсичността на 
изделията или улеснява 
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пристрастяването.

Обосновка
Член 15 предвижда културна дерогация за Швеция по отношение на тютюна за 
орална употреба. Горепосоченият принцип следва да се прилага също и относно 
регламентирането на съставките, като се отчита фактът, че традиционният 
шведски тютюн често е с характерни вкусово-ароматни качества.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 28

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Решението за това, дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1 и 
следователно трябва да бъде забранено, трябва да се вземе от законодателя, а не от 
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Комисията.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 30

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

Обосновка

Това решение представлява съществен елемент на предложението и поради това 
следва да се вземе от законодателя.
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Изменение 31

Предложение за директива

Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите членки забраняват 
употребата на овкусители за придаване 
на характерни вкусово-ароматни 
качества в съставните части на 
тютюневите изделия, като например 
филтри, хартия, опаковки, капсули или в 
други технически елементи, даващи 
възможност за промяна на аромата или 
интензитета на дима в случаите, 
когато чрез научни изследвания е било 
доказано, че добавката увеличава 
токсичността на продуктите или 
улеснява пристрастяването.
Филтрите и капсулите не съдържат 
тютюн.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Обосновка

Това решение представлява съществен елемент на предложението и поради това 
следва да се вземе от законодателя.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 34

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Определянето на минимален размер на предупрежденията относно здравето 
фактически води до минимален размер на опаковките. Това намалява избора на 
потребителя и може да наруши права върху интелектуална собственост. Като се 
имат предвид неясните потенциални ползи от един минимален размер на опаковките, 
мярката не е в съответствие с принципа на пропорционалност.

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка
Парламентът и Съветът следва да участват във вземането на решение. Делегиран 
акт би имал последици, които не могат да бъдат разгледани от Парламента и 
Съвета в качеството им на законодателни органи в момента на издаването му от 
Комисията. Комисията може да законодателства чрез делегирани актове само по 
технически въпроси, при които не е трудно да бъдат преодолени отрицателните 
последици, породени в момента на издаването им. По тази причина Парламентът и 
държавите членки (чрез Съвета) следва непрекъснато да участват в 
законодателната процедура, която оказва съществено въздействие върху всеки пазар.  

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включват информация за б) включват информация за 
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преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, като телефонни 
номера, електронни адреси и/или 
интернет сайтове за информиране на 
потребителите за съществуващите 
програми за подпомагане на лицата, 
които желаят да се откажат от 
тютюнопушенето;

преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, като телефонни 
номера, електронни адреси и/или 
интернет сайтове за информиране на 
потребителите за съществуващите 
програми за подпомагане на лицата, 
които желаят да се откажат от 
тютюнопушенето; тези платформи, 
предназначени за информиране на 
потребителите относно 
съществуващите програми за 
подпомагане на лицата, които 
желаят да се откажат от 
тютюнопушенето, следва да играят 
активна роля в насърчаването на 
информираността относно тежките 
последици от пушенето сред децата и 
младежите, които са изложени на 
най-голям риск да станат зависими 
от тютюна;

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Изискванията по отношение на размера на предупрежденията относно здравето не 
трябва да водят до нарушение на права върху интелектуална собственост.
Комбинирани предупреждения относно здравето, покриващи 50 % от предната и 
задната повърхност, са пропорционални и съответстват на международните 
задължения, произтичащи от Споразумението ТРИПС и РККТ.

Изменение 38

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

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

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

Обосновка

Това изискване, заедно с по-големия размер на предупреждението относно здравето, е 
непропорционално ограничение на правата на производителите върху интелектуална 
собственост.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Определянето на минимален размер на предупрежденията относно здравето 
фактически води до минимален размер на опаковките. Това намалява избора на 
потребителя и може да наруши права върху интелектуална собственост. Като се 
имат предвид неясните потенциални ползи от един минимален размер на опаковките, 
мярката не е в съответствие с принципа на пропорционалност.

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) височина: не по-малко от 64 mm; заличава се
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Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) широчина: не по-малко от 55 mm. заличава се

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка
Парламентът и Съветът следва да участват във вземането на решение. Делегиран 
акт би имал последици, които не могат да бъдат разгледани от Парламента и 
Съвета в качеството им на законодателни органи в момента на издаването му от 
Комисията. Комисията може да законодателства чрез делегирани актове само по 
технически въпроси, при които не е трудно да бъдат преодолени отрицателните 
последици, породени в момента на издаването им. По тази причина Парламентът и 
държавите членки (чрез Съвета) следва непрекъснато да участват в 
законодателната процедура, която оказва съществено въздействие върху всеки пазар.  

Изменение 43

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
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Обосновка

Това решение представлява съществен елемент на предложението и поради това 
следва да се вземе от законодателя.

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

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, по-
специално като внушават, че 
конкретно тютюнево изделие е по-
малко вредно от други, освен ако 
независими научни данни не доказват 
значително намален риск за здравето, 
или че подобрява жизнеността или 
енергичността, че има лечебно, 
подмладяващо, природно, биологично 
или друго положително въздействие 
върху здравето;

Обосновка

Описанието на изделието не трябва да е подвеждащо.

Изменение 45

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
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Обосновка

Клиентите не следва да бъдат лишавани от информация за изделието, стига тя да не 
е подвеждаща. Да се възпрепятстват производителите да посочват, например, 
аромати, поражда загриженост по отношение на правото на свобода на изразяване 
на мнение и правото на получаване на информация без намеса на публичните власти, 
както е предвидено в член 11, параграф 1 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Изменение 46

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.

заличава се

Обосновка

Разпоредбата относно забранените елементи и отличителни обозначения вероятно 
ще доведе до правна несигурност и поради това следва да бъде заличена. Член 12, 
параграф 1 предвижда достатъчно насоки, тъй като изрично забранява всяко 
подвеждащо описание на изделието. Предложената фактическа забрана на цигарите 
с диаметър под 7,5 mm няма никакво правно основание и дори не била подложена на 
подходяща оценка на въздействието от страна на Комисията. Освен това тази 
мярка би нарушила правата на производителите върху интелектуална собственост.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1
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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. Дължината на едната страна на 
долната част на потребителската 
опаковка на цигарите, пуснати на 
пазара, е най-малко двойно по-голяма 
от дължината на съседните й 
страни. Потребителската опаковка на
всеки друг тютюн за пушене е 
правоъгълна или цилиндрична 
метална кутия или има форма на 
калъф, т.е. правоъгълен пакет с капаче, 
което покрива отвора.

Изменение 48

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

Изменение 49

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 

заличава се
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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.

Изменение 50

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

Изменение 51

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това
всички потребителски опаковки на 
тютюневите изделия да бъдат
маркирани с уникален 
идентификатор. За да се осигури 
целостта им, уникалните 
идентификатори се отпечатват/нанасят 

1. За да се постигне ефективно 
следене и обратно проследяване,
държавите членки изискват върху
всички потребителски опаковки и 
пакети и всички външни опаковки на 
цигари да бъдат нанесени уникални, 
защитени и неотстраними 
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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.

идентификационни маркировки, 
наричани по-долу „уникални 
идентификационни маркировки“, 
като например кодове или 
отличителни знаци, или тези 
маркировки да бъдат част от 
опаковката. 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.

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Разпоредбата следва да бъде приведена в съответствие с Протокола за премахване 
на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на СЗО за 
контрол на тютюна.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действителния маршрут на 
транспортиране от производствения 
обект до първия търговски обект за 
продажба на дребно, включително 

и) датата на транспортиране,
местоназначението, отправната 
точка и получателя;
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всички използвани складове;

Изменение 54

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 всеки известен
последващ купувач;

Изменение 55

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 първия
клиент, който не е свързан с 
производителя.

Изменение 56

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 

3. Държавите членки следят за това 
всички стопански субекти, участващи в 
търговията с тютюневи изделия — от 
производителя до първия клиент 
(купувач) — 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 
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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.

записването на по-големи единици, 
например външните опаковки, при 
условие че следенето и обратното 
проследяване на потребителските 
опаковки остава възможно.

Обосновка

Понастоящем всички оригинални цигари в ЕС вече са подложени на следене от 
големите производители въз основа на споразумения, сключени с Комисията и всяка 
държава членка. Да се следят непрекъснато цигарите и да се знае предвиденият 
маршрут за транспортиране след първата продажба е технически невъзможно, 
поради което това не е предвидено в Протокола към Рамковата конвенция на СЗО за 
контрол на тютюна. Описанието на знака за защита следва да акцентира върху 
надеждността, а не размера, цвета или други характеристики.  Холограмите, 
например, не осигуряват сигурност (те могат лесно да бъдат фалшифицирани и да 
създадат впечатление за автентичност).

Изменение 57

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 първия клиент, който не е свързан с 
производителя — необходимото 
оборудване, даващо възможност за 
записване на тютюневите изделия, 
които са закупени, продадени на първия 
клиент, който не е свързан с 
производителя, 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.
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 14 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат договори 
за съхраняване на данни с независима
трета страна, в която ще бъде 
разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител.
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира на територията на 
Съюза. Доколко третата страна е 
подходяща, по-специално от гледна 
точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се 
предлага и получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия и 
се одобрява от Комисията. Държавите 
членки следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп до 
съоръженията за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията могат 
да предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

6. Държавите членки следят за това 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да сключат договори 
за съхраняване на данни с независима 
трета страна, в която ще бъде 
разположено съоръжението за 
съхранение на данни, свързани със 
съответния производител и вносител.
Съоръжението за съхранение на данни 
физически се намира и е достъпно на 
територията на Съюза. Доколко третата 
страна е подходяща, по-специално от 
гледна точка на нейната независимост и 
технически способности, както и 
договорът са предмет на одобрение и 
наблюдение от външен одитор, който се 
предлага и получава възнаграждение от 
производителя на тютюневи изделия и 
се одобрява от Комисията. Държавите 
членки следят за пълната прозрачност и 
осигуряването на постоянен достъп до 
съоръженията за съхранение на данни за 
компетентните органи на държавите 
членки, Комисията и независимата трета 
страна. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки или Комисията могат 
да предоставят на производителите или 
вносителите достъп до тази 
информация, при условие че 
чувствителната търговска информация 
остава подходящо защитена съгласно 
съответните разпоредби на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза.

Обосновка

Понастоящем всички оригинални цигари в ЕС вече са подложени на следене от 
големите производители въз основа на споразумения, сключени с Комисията и всяка 
държава членка. Да се следят непрекъснато цигарите и да се знае предвиденият 
маршрут за транспортиране след първата продажба е технически невъзможно, 
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поради което това не е предвидено в Протокола към Рамковата конвенция на СЗО за 
контрол на тютюна. Описанието на знака за защита следва да акцентира върху 
надеждността, а не размера, цвета или други характеристики.  Холограмите, 
например, не осигуряват сигурност (те могат лесно да бъдат фалшифицирани и да 
създадат впечатление за автентичност).

Изменение 59

Предложение за директива
Член 14 - параграф 8

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 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, 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.

Обосновка

Понастоящем всички оригинални цигари в ЕС вече са подложени на следене от 
големите производители въз основа на споразумения, сключени с Комисията и всяка 
държава членка. Да се следят непрекъснато цигарите и да се знае предвиденият 
маршрут за транспортиране след първата продажба е технически невъзможно, 
поради което това не е предвидено в Протокола към Рамковата конвенция на СЗО за 
контрол на тютюна. Описанието на знака за защита следва да акцентира върху 
надеждността, а не размера, цвета или други характеристики.  Холограмите, 
например, не осигуряват сигурност (те могат лесно да бъдат фалшифицирани и да 
създадат впечатление за автентичност).

Изменение 60

Предложение за директива
Член 14 – параграф 9 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 61

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.

Изменение 62

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. При все това тази забрана 
не следва да засяга традиционните 
тютюневи изделия за орална 
употреба, които могат да бъдат 
разрешени от отделни държави 
членки на основания, свързани с 
културни или исторически причини.
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Изменение 63

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Във връзка с пускането на пазара 
на тютюневи изделия с намалено 
вредно действие държавите членки 
въвеждат система за разрешаване и 
налагат съразмерна такса. Те 
уточняват също така и правилата, 
приложими към научната оценка на 
риска, както и вида данни, които 
трябва да бъдат представени, 
включително, но не само, клинична и 
неклинична информация и други 
налични изследвания относно това, 
как потребителите използват и 
възприемат изделието. Държавите 
членки могат да се отклоняват от 
изискванията, предвидени в 
настоящата директива, по 
отношение на разрешените изделия с 
намалено вредно действие, с цел да се 
илюстрира техният по-малко вреден 
характер.

Изменение 64

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, 
освен ако не е разрешено друго 
съгласно разпоредбите на параграф 2 
от настоящия член. Приложимите 
разпоредби зависят от това дали 
изделията попадат в категория бездимни 
тютюневи изделия по смисъла на 
определението в член 2, точка 29, или 
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тютюн за пушене по смисъла на 
определението в член 2, точка 33.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 18

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, които 
са представени като притежаващи 
свойства за лечение или 
профилактика на болести по човека 
чрез съобщение, различно от 
посоченото в параграф 3, 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.

1a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на изделия, 
съдържащи никотин, които са 
разрешени съгласно Директива 
2001/83/ЕО.
1б. Изделия, съдържащи никотин, по 
отношение на които не се прилага 
параграф 1, могат да се пускат на 
пазара, ако са в съответствие с 
настоящата директива.
1в. Държавите членки гарантират, че 
изделията, съдържащи никотин, са в 
съответствие с действащата в 
Европейския съюз правна уредба за 
защита на потребителите, 
безопасността и другото относимо 
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законодателство.
1г. Не по-късно от 12 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива всяка държава членка 
представя на Комисията доклад за 
мерките, които е предприела за 
прилагането и изпълнението на 
законодателството, посочено в 
приложение ІV [ново], по отношение 
на изделията, съдържащи никотин, и 
ефективността на тези мерки.
1д. Държавите членки гарантират, 
че изделията, съдържащи никотин, 
не се продават на лица на възраст под 
разрешената от националното 
законодателство за закупуване на 
тютюневи изделия.

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.

2. До 1 април 2017 г. Комисията
извършва проучване на изделията, 
съдържащи никотин, като се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни и държавите 
членки. В проучването се разглежда 
евентуалната необходимост от 
специален законодателен акт 
относно изделията, съдържащи 
никотин.

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

3. На всяка потребителска опаковка и 
всяка външна опаковка на изделия, 
съдържащи никотин, които не попадат 
в обхвата на Директива 2001/83/ЕО,
се поставя следното предупреждение 
относно здравето:

Това изделие съдържа никотин и може 
да увреди здравето Ви.

Това изделие съдържа никотин, който 
води до пристрастяване 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;
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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.

Обосновка

Така при наличие на здравна претенция става задължително да има разрешение за 
търговия с лекарствени продукти чрез използване на точното определение от 
Директивата относно лекарствени продукти за хуманна употреба: „представени 
като притежаващи свойства за лекуване или профилактика на болести“ е позоваване 
на първата част на определението за лекарствен продукт в член 1, точка 2, буква а) 
от Директива 2001/83/ЕО.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки определят 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушения на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата директива, и 
предприемат всички необходими мерки 
за осигуряване на тяхното прилагане.
Предвидените санкции са ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

3. Държавите членки определят 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушения на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата директива, и 
предприемат всички необходими мерки 
за осигуряване на тяхното прилагане.
Предвидените санкции са ефективни, 
съразмерни и възпиращи.
Приложимите глоби трябва да са по-
големи от финансовите ползи от 
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нарушението.

Изменение 67

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, член 11, параграф 3 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].

Обосновка

Някои от разпоредбите относно делегираните актове, предвидени в предложението 
на Комисията, не изпълняват изискванията по член 290 от ДФЕС.

Изменение 68

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 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграфи 3 и 4, 
член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, 
член 11, параграф 3 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 
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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.

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

Изменение 69

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 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 11, параграф 3 
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.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Не по-късно от 2 години от 
датата, посочена в член 25, параграф 
1, Комисията представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
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Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад за икономическите и 
социалните последици от 
прилагането на настоящата 
директива

Изменение 71

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 
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 

заличава се
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между държавите членки. При липса 
на решение от страна на Комисията 
в този срок се счита, че 
националните разпоредби са 
одобрени.

Обосновка

Процедурата, предвидена в член 24, параграф 2 от предложението, не е в 
съответствие с ДФЕС. Предложената от Комисията процедура съответства на 
предвидената в член 114, параграфи 5 и 6 от ДФЕС, който е изрично приложим само 
за мерки, свързани със защитата на околната или работната среда.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
[Служба за публикации, моля, въведете 
точната дата:   влизане в сила + 18
месеца] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
[Служба за публикации, моля, въведете 
точната дата: влизане в сила + 36
месеца] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение 73

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;
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Изменение 74

Предложение за директива
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Іа
Законодателство на ЕС, приложимо 
спрямо изделия, съдържащи никотин:
Обща безопасност:
Директива 2001/95/ЕО относно 
общата безопасност на продуктите
Системата на Съюза за бърз обмен на 
информация (RAPEX) — уведомяване 
и предупреждаване относно опасни 
изделия
Опаковане и етикетиране:
Директива 67/548/ЕИО за опасните 
вещества
Директива 99/45/ЕО за опасните 
препарати
Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, 
който се прилага от 2015 г.
Химическа безопасност:
Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)
Безопасност на електрическите 
инсталации:
Директива 2006/95/ЕО за съоръжения, 
работещи с ниско напрежение
Директива 2004/108/ЕО относно 
електромагнитната съвместимост
Директива 2011/65/ЕС относно 
ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване (когато е уместно)
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Директива 2012/19/ЕС относно 
отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО)
Директива 2006/66/EО относно 
батерии и акумулатори
Мерки и теглилки:
Директива 76/211/ЕИО относно 
определянето на теглото и обема на 
някои продукти в готови опаковки
Директива 2007/45/ЕО за определяне 
на правила за номиналните 
количества за предварително 
опаковани продукти
Търговска практика:
Директива 97/7/ЕО за продажбите от 
разстояние
Директива 2000/31/ЕО за 
електронната търговия
Директива 2006/114/ЕО относно 
заблуждаващата и сравнителната 
реклама
Директива 2005/29/ЕО за нелоялни 
търговски практики

Обосновка

Държавите членки следва да прилагат корпуса от съществуващи правни норми за 
защита на потребителите и безопасността по отношение на изделията, съдържащи 
никотин.  Изискването за докладване ще означава, че е възприет по-систематичен 
подход, и ще създаде основата за прегледа, който Комисията трябва да приключи до 
април 2017 г.
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