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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

8.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(18/2013)

Относно: Мотивирано становище на Камарата на депутатите на Чешката република 
относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за сближаване на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и 
продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което да изложи причините, поради които счита, че въпросният проект не 
е съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище на Камарата на депутатите на 
Чешката република относно горепосоченото предложение.
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Приложение

Парламентът на Чешката република
КАМАРА НА ДЕПУТАТИТЕ

2013 г.
6-и парламентарен мандат

282-ра

РЕЗОЛЮЦИЯ на

комисията по европейските въпроси
от 41-ото заседание, проведено на 24 януари 2013 г. 

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно производството, представянето и продажбата на 
тютюневи и свързани с тях изделия (код на документа 18068/12, СOM(2012) 788 
(окончателен))
___________________________________________________________________________

Комисията по европейските въпроси след като изслуша информацията, 
предоставена от заместник-министъра на земеделието инж. Jaroslavа Beneš-Špalková, 
заместник-министъра на здравеопазването 
д-р по обща медицина Ferdinand Polák, след изслушването на информацията, 
предоставена от докладчика  Jan Bauer и след разисквания 

п р и е м а   становището, приложено към настоящата резолюция.

подпис: Jaroslav Lobkowicz подпис: Jan Bauer
верификатор на комисията докладчик и председател на 

комисията
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Приложение към резолюция № 282

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

COM(2012) 788 окончателен (код на Съвета 18068/12)
Междуинституционално досие 2012/0366 (COD)

 Правно основание:
Член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 Дата на изпращане в Камарата на депутатите чрез комисията по европейските 
въпроси:
4. 1. 2013 г.

 Дата на разглеждане в комисията по европейските въпроси:
24. 1. 2013 г. (1-ви етап)

 Процедура:
Съвместно вземане на решение.

 Прогнозно становище на правителството (съгласно член 109а, параграф 1 от 
Правилника за дейността на Камарата на депутатите):
от 21. 1. 2013 г., предоставено на комисията по европейските въпроси на 23. 1. 2013 
г. чрез системата ISAP.

 Оценка от гледна точка на принципа на субсидиарност:
Предложение за директива СОМ (2012) 788 (окончателен) не е в съответствие с 
принципа на субсидиарност (вж. по-долу).

 Изложение на мотивите и предмет:

Според данните, предоставени от Комисията, тютюнът е най-честата причина за 
смърт в ЕС, което може да бъде избегнато – всяка година в резултат на 
тютюнопушене умират 1,5 милиона жители на ЕС. Изчисленията сочат, че 25% от 
смъртните случаи от рак и 15% от всички смъртни случаи са свързани с 
тютюнопушенето1. От утилитарна гледна точка обаче тютюневата промишленост е 
също така значим работодател в рамките на ЕС и освен това данъците от 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, март 2009 г. Може да 
бъде намерено и в интернет: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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продажбата на тютюневи изделия съставляват значителна част от приходите в 
държавните бюджети на държавите членки1. 

Правомощията на ЕС в областта на търговията с тютюневи изделия произтичат от 
член 114 от Договора за функционирането на ЕС (предишен член 100а от Договора 
за ЕИО, във вида в който е изменен с Единния европейски акт, предишен член 95 от 
Договора за ЕО, както е изменен с Договора от Амстердам) и то не само с цел 
създаване или подобряване на функционирането на вътрешния пазар съгласно член 
114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС (по-нататък наричан само 
ДФЕС), но и с оглед на императива за защита на общественото здраве, посочен в 
член 114, параграф 3. Също така Съдът на ЕС в решението си по дело 
C-376/98 „SRN срещу ЕП и Съвета“ посочва, че при създаването или 
функционирането на вътрешния пазар „защитата на общественото здраве е 
определяща при избора, който трябва да се направи“. 

ЕС пристъпи към регулиране на търговията с тютюневи изделия в края на 80-те 
години, когато прие няколко директиви2, които регламентираха съдържанието на 
катран в тютюневите изделия, използването на тютюн за дъвчене или етикетирането 
на тютюневите изделия. Действащите понастоящем правна норма, която се съдържа 
в Директива 2001/37/ЕО за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи изделия уеднакви и преразгледа 
първоначално разнородното законодателство. 

В хода на прилагането на законодателството на Съюза в областта на търговията с 
тютюневи изделия законодателните актове бяха атакувани пред Съда на ЕС от 
производителите на тютюневи изделия или от държавите членки, които защитаваха 
интересите на тези производители. Въпреки различните доводи на жалбите –
жалбоподателите възразяваха по-конкретно срещу нарушаването на принципа на 
субсидиарност, принципа на пропорционалност, противоречие на директивата с 
международното споразумение TRIPS и др. – Съдът на ЕС потвърди съответствието 
на директивата за тютюневите изделия (и на нейните предшественици) с правото на 
ЕС3. От друга страна производителите на тютюневи изделия постигнаха успех по 
отношение на регулирането на рекламите на тютюневи изделия, когато Съдът на ЕС 
отмени атакуваната директива за рекламата на тютюн4 заради неправилно избрана 
правна основа. Във връзка с това обаче е необходимо да се припомни, че областта 

                                               
1 Според противоречивия анализ на икономическата рентабилност, направен от дружеството Arthur D. 
Little International „Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic“, поръчано от производителя 
на тютюн – дружеството Phillip Morris ČR a.s., финансовият принос на тютюнопушенето за ЧР е 
положителен – 5,815 милиарда годишно, включително икономиите за домове за възрастни хора и 
пенсиите поради повишена смъртност. Може да бъде намерено и в интернет: 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 Директиви 89/622/EИО, 90/239/EИО и 92/41/EИО.
3 Дело С-491/01 „Imperial Tobacco“ – за правното основание вж. параграфи 42 – 111, по отношение на 
принципа на пропорционалност вж. параграфи 112 – 141, във връзка с принципа на субсидиарност вж. 
параграфи 173 – 185 и също така Дело С-210/03 „Swedish Match“, по отношение на правното основание 
вж. параграфи 27 – 45, по отношение на принципа на пропорционалност вж. параграфи 46 – 58 и във 
връзка със защитата на правото на собственост вж. параграфи 72 – 74.
4 C-376/98 SRN срещу Европейския парламент и Съвета („Реклама на тютюн“) – параграфи 117 - 118.
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на регулирането на рекламата на тютюн не е свързана с регулирането в областта на 
тютюневите изделия. 

При всички случаи от приемането на Директива 2001/37/ЕО изминаха десет години, 
през които се стигна до определено развитие както на пазара с тютюневи изделия, 
така и в областта на научните изследвания, както и в сферата на международните 
правни отношения. Съответно според Комисията е необходимо да се приемат мерки 
в областта на търговията с тютюневи изделия, които да отговарят на това развитие. 
Комисията също така с предлаганото предложение реагира на повтаряните от 
Европейския парламент и Съвета призиви за приемане на законодателство, което да 
преразгледа действащата директива за тютюневите изделия. Предложението 
трябваше да бъде внесено от Комисията през есента на 2012 г., но имаше забавяне 
поради корупционния скандал с члена на Комисията Джон Дали, който беше 
свързан именно с предложението за директива за тютюневите изделия и доведе до 
неговата оставка1

 Съдържание и въздействие:

Конкретното предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно производството, представянето и продажбата на 
тютюневи и свързани с тях изделия (по-нататък наричано „предложение за 
директива“) беше прието от Комисията на 19 декември 2012 г. и е разделено на 
четири дяла и 29 члена. 

Глава първа от директивата посочва нейните цели, а именно сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите – членки 
на ЕС, в областта на тютюна, и дава определения на основните понятия, свързани с 
тази област. Предложението съдържа много по-обширни определения за отделните 
понятия, отколкото в действащата Директива 2001/37/ЕО (по-нататък наричана 
„действаща директива“). Общо в предлаганата директива има 36 определения, 
докато в действащия акт има само пет. Предлаганият акт например не дава само 
общо определение за тютюневи изделия, а също така конкретно за пура, цигара, 
пурета или тютюн за дъвчене. 

Вторият дял от предложението за директива вече разглежда конкретно тютюневите 
изделия, т.е. изделия предназначени за консумация от потребителите, съдържащи, 
дори частично, тютюн. Тази проблематика може да бъде разделена на няколко 
подобласти и то най-вече с цел по-голяма яснота.

                                               
1 Според констатациите на Европейска служба за борба с измамите (OLAF), малтийски предприемач, 
близък до члена на Комисията Дали, се е опитал да получи подкуп от шведски производител на тютюн за 
дъвчене, дружеството Swedish Match, за евентуално оказване на въздействие върху законодателните 
предложения относно тютюневите изделия, и по-точно забраната за износ на тютюн за дъвчене. OLAF 
впоследствие представи своите констатации на Комисията и въз основа на тях членът на Комисията Дали 
подаде оставка. Понастоящем се извършва разследване от малтийските органи (вж. press statement on 
behalf of the European Commission Brussels, 16 октомври 2012 г. Може да бъде намерено и в интернет: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm). 
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 Съставки и емисии (членове 3 – 6 от предложението за директива)
В член 3 и член 4 предложението за директива приема законоположението, 
установено с действащата директива по отношение на максималното съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид и други вещества в емисиите и методите за 
тяхното измерване. Предложението също така запазва задължението за 
производителите и вносителите на тютюневи изделия да предоставят информация 
относно съставките, използвани в тези изделия, като новото в случая е въвеждането 
на единен електронен формат за предоставяне на информация относно тези 
съставки (член 5 от предложението за директива). 

С предложението за директива се регулират съставките на тютюневите изделия, 
което е нещо ново, тъй като в действащата директива е пропуснато регулирането на 
този въпрос. Тази област следва да бъде регулирана по нов начин чрез член 6 от 
предложението за директива, в параграф 1 от който е посочено задължението на 
държавите членки да въведат забрана за пускане на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества. Забраната, разбира се, не следва да се 
отнася за 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. Следва да се забранят три групи добавки, а 
именно 1) витамини и други добавки, които предизвикват впечатлението, че 
тютюневото изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за 
здравето, 2) кофеин, таурин и други добавки и стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и жизненост и 3) добавки, оцветяващи емисиите. 
Според предложението следва също така да се забрани 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 
интензитета на аромата или дима. Изключения от забраната, според предложението, 
следва да се прилагат за тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни тютюневи изделия. Следва да става въпрос за пури, 
пурети или тютюн за лула. Комисията обосновава въвеждането на тези изключения 
с факта, че тези изделия се консумират преди всичко от по-възрастни потребители, а 
целта на предложението за директива е преди всичко регулирането на тютюневите 
изделия с оглед на младите хора, които започват да консумират такива изделия. 

 Етикетиране и опаковане (членове 7 – 13 от предложението за директива)
Друга важна област, в която съгласно директивата следва да има промяна, е 
етикетирането и опаковането на тютюневи изделия. На всяка потребителска 
опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка следва да бъдат 
поставени предупреждения относно здравето на официалния език (официалните 
езици) на държавата членка, в която изделието се пуска на пазара. Новост следва да 
има и с въвеждането на комбинирано предупреждение, т.е. текст и образ (член 9 от 
предложението за директива). Предупреждението следва да заема 75% от 
повърхността от двете страни на опаковката на тютюневите изделия. Съгласно 
действащия акт само текстовото предупреждение е задължително. Предложението 
за директива съдържа относително точни правила, на които ще трябва да отговаря 
комбинираното предупреждение относно здравето. Текстовите предупреждения се 
съдържат в приложение І от предложението за директива. Предупрежденията са 
същите като съдържащите се в действащия акт. Съответните цветни снимки следва 
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да бъдат уточнени в галерия с изображения, която ще бъде изготвена от Комисията, 
въз основа на правомощията й да приема делегирани актове. Опаковката следва още 
да съдържа информация с оглед преустановяване на пушенето, като съответни 
телефонни номера или интернет сайтове. По отношение на тесните дълги страни на 
потребителските опаковки, 50% от повърхността им следва да бъде предназначена 
за общото предупреждение „Пушенето убива — откажете се сега!“ и 
информационното съобщение „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, 
причиняващи рак“ (член 8 от предложението за директива).  Освен това съгласно 
член 14 от предложението за директива на повърхността на опаковката следва да 
бъде поместен уникален идентификатор и защитен елемент.  

От предвижданите разпоредби са предвидени някои изключения, например за 
етикетирането на тютюна за пушене, различен от цигарите и тютюна за ръчно 
свиване на цигари (член 10 от предложението за директива). Отделни мерки са 
предвидени за етикетирането на бездимните тютюневи изделия (член 11 от 
предложението за директива). Това са разпоредби, които отчасти  са взети от 
действащата директива. Новост е задължението предупреждението да бъде 
отпечатано на двете най-големи повърхности на опаковката.  Действащата 
директива не поставя това изискване. 

По отношение на описанието на изделието, предлаганите разпоредби са много по-
подробни и разработени (член 12 от предлаганата директива), отколкото 
разпоредбите, предвидени в член 7 от действащата директива, които се ограничават 
само до констатацията, че на опаковките на тютюневи изделия не следва да се 
използват текстове, символи и знаци, или други маркировки, сочещи, че дадено 
тютюнево изделие е по-малко вредно от другите. Новост е, че етикетите на 
потребителската опаковка, както и самото тютюнево изделие не включват никакви 
елементи или отличителни обозначения, които са неверни, подвеждащи или 
заблуждаващи, които наподобяват на хранителен продукт или насочват към аромат, 
вкус, овкусители или други добавки или тяхната липса. Предложението изрично 
посочва, че цигарите с диаметър под 7,5 mm се считат за подвеждащи (т.нар. цигари 
SLIM). 

Предложението за директива също така разглежда разпоредби с оглед 
съдържанието на отделните потребителски опаковки (член 13). Като постановява, че 
отделните потребителски опаковки трябва да имат форма на правоъгълен 
паралелепипед и да съдържат най-малко 20 цигари. Потребителската опаковка на 
тютюна за ръчно свиване на цигари трябва да е с форма на калъф с точно определен 
размер на капачето на калъфа и да съдържа най-малко 40 g тютюн. Предлаганата 
директива също така съдържа изисквания към материала, предназначен за изработка 
на кутиите цигари и към начина на тяхното затваряне. Тези мерки липсват в 
действащата директива. 

 Проследимост и защитни елементи (член 14 от предлаганата директива)
Действащите разпоредби съдържат в член 5, параграф 9 задължението, за да се 
осигури идентификацията и проследяването на изделията, върху опаковката да се 
посочва партидният номер или друг еквивалент под всякаква подходяща форма, 
позволяваща да се идентифицира мястото и времето на производство. Комисията е 
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оправомощена да приема технически мерки за прилагането на тази разпоредба, но 
до този момент тя не е използвала това си правомощие.

Съгласно предложението за директива държавите членки следва да гарантират, че 
всички тютюневи изделия са маркирани с уникален идентификатор, което ще 
позволи да се установи изискваната информация, например датата и мястото на 
производство, производственият обект, производствената смяна или часът на 
производство (член 14 от предлаганата директива). Предложението за директива 
също точно определя системата на Европейския съюз за следене и обратно 
проследяване на равнище опаковки за тютюневите изделия по цялата верига на 
доставки с изключение на продажбата на дребно. Съгласно ново предложения акт 
държавите членки следва да гарантират, че производителите на тютюневи изделия 
са сключили договори с независими трети страни за съхранение на данни. 
Комисията е избрала възможността за независими трети страни с оглед 
гарантирането на независимост на системата и пълна прозрачност, както и с оглед 
осигуряването на достъпа на Комисията и държавите членки. Също така 
предложението въвежда задължение върху потребителските опаковки, които се 
пускат на пазара, да бъде поставен не само уникален идентификатор, но и видими, 
неподлежащи на фалшифициране защитни елементи, чиято цел е да се улесни 
установяването на оригиналността на изделията. Тези разпоредби не следва да се 
отнасят за тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари, за срок от повече от пет години. 

 Тютюневи изделия за орална употреба (член 15 от предложението за 
директива)

Предложението за директива запазва изключенията от забраната за пускане на 
пазара на тютюневи изделия за орална употреба що се отнася до Швеция, съгласно 
член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (член 15 от 
предлаганата директива, член 8 от действащата директива). 

 Трансгранични продажби на тютюневи изделия от разстояние (член 16 от 
предложението за директива)

Действащата уредба не се отнася до сферата на трансграничните продажби. 
Предложението за директива съдържа изцяло нова уредба по отношение на 
задължението за уведомяване от страна на търговците на дребно на тютюневи 
изделия, които възнамеряват да извършват трансгранични продажби от разстояние. 
Като новост за съответните търговци би следвало да се въведе задължението за 
регистриране пред компетентните органи на държавите членки, където е установен 
търговецът, както и в държавата членка, където се намира действителният или 
потенциалният потребител. Търговецът е задължен да предостави определена 
информация, като наименование или дружествено наименование,  начална дата на 
дейността или адрес на уебсайта, използван за тази цел. Търговците на дребно, 
които извършват трансгранични продажби от разстояние, трябва също да 
разполагат със система за проверка на възрастта, която да е в състояние в момента 
на продажбата да провери възрастта на купувача съобразно законодателството на 
държавата членка, в която ще бъде изпратено изделието. 
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 Нови категории тютюневи изделия (член 17 от предложението за 
директива)

В действащата директива  не се предвижда регулиране на новите тютюневи 
изделия. Съгласно член 2, параграф 23 от предложението за директива за нова 
категория тютюнево изделие се счита тютюнево изделие, което е различно от 
цигара, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за водна лула,
пура, пурета, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане или тютюневи изделия за 
орална употреба, което е пуснато на пазара след влизането в сила на предлаганата 
директива. Това е нова разпоредба, чиято цел е да се въведе задължение за 
производителите и вносителите на тютюневи изделия да уведомяват по електронен 
път държавите членки за всяка нова категория тютюневи изделия, която предстои 
да бъде пусната на пазара на съответната държава членка, минимум шест месеца 
преди самото пускане на пазара. Уведомлението трябва да съдържа подробно 
описание на изделието, както и информация съгласно член 5 от предлаганата 
директива относно съставките и емисиите от изделието. Освен това производителят 
следва да предостави на компетентните органи например наличните научни 
изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на 
изделието, по-специално по отношение на неговите съставки и емисии. Въведеният 
член също така определя изискванията новите категории тютюневи изделия, 
пускани на пазара, да отговарят на изискванията на предлаганата директива. 

В третия дял от предложението за директива се съдържат разпоредби за 
нетютюневите изделия, и по-конкретно изделия, съдържащи никотин (член 18 от 
предложението за директива) и растителни изделия за пушене (член 19 от 
предложението за директива). Конкретни разпоредби в това отношение не се 
съдържат в действащата директива. 

По отношение на регулирането на изделия, съдържащи никотин, предложението за 
директива разделя тези изделия на две равнища в зависимост от съдържанието на 
никотин. Изделия, съдържащи по-голямо количество никотин, отколкото 
постановява член 18, параграф 1 от предлаганата директива, ще могат да бъдат 
пускани на пазара само ако са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент, с която се утвърждава кодекс относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба. Изделия, съдържащи по-малко от определеното 
количество никотин, попадат в обхвата на предлаганата директива и върху тях ще 
бъде поставено предупреждение относно здравето, гласящо „Това изделие съдържа 
никотин и може да увреди здравето Ви“, като неговият размер и вид са подробно 
определени в предлаганата директива. 

Растителните изделия за пушене са извън обхвата на действащата директива. 
Новото в случая е, че за тях следва да се отнасят изискванията относно 
етикетирането, преди всичко поставянето на предупреждение относно здравето 
върху всяка потребителска опаковка и върху всяка външна опаковка, гласящо: 
„Това изделие може да увреди на здравето Ви“. 

Четвъртият дял от предложението за директива съдържа заключителни разпоредби, 
които регулират например сътрудничеството и правоприлагането (член 20 от 
предложението за директива). В рамките на този дял е обхваната също така 
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проблематиката, свързана с процедурата на комитет (член 21 от предлаганата 
директива) и упражняването на делегираните правомощия, предоставени на 
Комисията (член 22 от предлаганата директива). В предлаганата директива именно 
областта на делегираните правомощия, т.е. възможността Комисията да приема 
актове за изпълнение и делегирани актове, е регулирана относително обширно. С 
приемането на предлаганата директива в настоящия й вид Комисията ще получи 
правомощия например да определя посредством акт за изпълнение и въз основа на 
искане от държава членка или по собствена инициатива, дали тютюнево изделие е 
тютюнево изделие с характерни вкусово-ароматни качества (член 6, параграфи 1 и 2 
от предлаганата директива) или дали е тютюнево изделие с добавки в количества, 
които в момента на консумация увеличават отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие (член 6, параграфи 7 
и 8 от предлаганата директива). Посредством делегирани актове Комисията би 
могла да изменя например приложение І, което съдържа списък с текстовите 
предупреждения (член 9, параграф 3, буква а) от предлаганата директива). Съгласно 
член 290 от ДФЕС е възможно на Комисията да се делегира правомощието „да 
приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят 
определени несъществени елементи от законодателен акт“. Съществените елементи 
не следва да бъдат предмет на делегиране на правомощия. Не е несъмнено дали 
предлаганите делегирани правомощия отговарят на изискванията, определени с 
първичното право. 

Съгласно член 24, параграф 2 от предлаганата директива държавите членки могат да 
запазят или да въведат по-строги национални разпоредби с оглед защита на 
общественото здраве. Конкретните разпоредби следва да бъдат предварително 
съобщени на Европейската комисия.

По отношение на транспонирането на конкретното предложение, държавите членки 
следва да въведат в действие своите законови и подзаконови актове, необходими за 
постигане на съответствие с предлаганата директива, най-късно 18 месеца след 
нейното влизане в сила. 

 Становище на правителството на Чешката република:

Министерството на земеделието, натоварено от комисията по европейските въпроси 
да извърши преглед на предложението за директива на правителствено равнище, е 
дало отрицателно становище. Изразява несъгласие преди всичко със забраната на 
изделия с характерни вкусово-ароматни качества, различни от тютюн, включително 
ментовите цигари. Също така е против увеличаването на размера на 
предупреждението при тютюна за пушене с оглед защитата на правата, 
произтичащи от индустриалната собственост, които са гарантирани с международни 
споразумения или Хартата на основните права, и срещу въвеждането на 
предупреждение под формата на образ. Проблематичен според министерството е и 
големият размер на правомощията, делегирани на Европейската комисия.  

 Предвиден график за разглеждане на предложението от институциите на ЕС:
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За водеща комисия при разглеждането на предложението в Европейския парламент 
е определена комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните. Предложението ще бъде разгледано също от комисията по конституционни 
въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика. Понастоящем няма данни за графика на 
разглеждането на предложението в Европейския парламент. 

 Заключение:

Комисията по европейските въпроси 

1 . утвърждава рамковата позиция на правителството на Чешката република по 
отношение на предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно производството, представянето и продажбата на 
тютюневи и свързани с тях изделия;

2 . възразява срещу разширеното делегиране на правомощия на Комисията да приема 
незаконодателни актове с общо приложение; 

3 . в съответствие с Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност приема мотивирано становище с оглед на 
съображения за нарушаване на принципа на субсидиарност, тъй като счита, че 
целите на директивата могат да бъдат постигнати в достатъчна степен чрез 
дейности на равнището на отделните държави членки. Приемането на мерки в 
областта на защитата на общественото здраве следва да зачита разликите между 
държавите членки и следва да бъде извършвано възможно най-близко до 
гражданите, т.е. на равнище национални държави, каквото е намерението на член 
168, параграф 7 от ДФЕС;

4 . възлага на своя председател, в съответствие с Правилника за дейността на 
Камарата на депутатите, чрез председателя на Камарата на депутатите да предаде 
резолюцията на комисията по европейски въпроси на правителството, председателя 
на Сената на Чешката република, председателя на Европейския парламент, 
председателя на Съвета и председателя на Европейската комисия;

5. изисква правителството да я информира за по-нататъшното протичане на 
разглеждането на този документ в рамките на органите на Съвета;

6. предава   настоящото предложение за директива за разглеждане в комисията по 
здравеопазване.

подпис: Jaroslav Lobkowicz  подпис: Jan Bauer 
верификатор на комисията докладчик и председател на 

комисията
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Заключения на резолюция № 282 на комисията по 
европейските въпроси от 41-ото заседание, проведено на 

24 януари 2013 г.

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване 
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки 
относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях 
изделия (код на документа 18068/12, СOM(2012) 788 (окончателен))

Комисията по европейските въпроси

1 . утвърждава рамковата позиция на правителството на Чешката република по 
отношение на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно производството, представянето и продажбата на 
тютюневи и свързани с тях изделия;

2 . възразява срещу разширеното делегиране на правомощия на Комисията да приема 
незаконодателни актове с общо приложение; 

3 . в съответствие с Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност приема мотивирано становище с оглед на 
съображения за нарушаване на принципа на субсидиарност, тъй като счита, че 
целите на директивата могат да бъдат постигнати в достатъчна степен чрез 
дейности на равнището на отделните държави членки. Приемането на мерки в 
областта на защитата на общественото здраве следва да зачита разликите между 
държавите членки и следва да бъде извършвано възможно най-близко до 
гражданите, т.е. на равнище национални държави, каквото е намерението член 168, 
параграф 7 от ДФЕС ;

4 . възлага на своя председател, в съответствие с Правилника за дейността на 
Камарата на депутатите, чрез председателя на Камарата на депутатите да предаде 
резолюцията на комисията по европейски въпроси на правителството, председателя 
на Сената на Чешката република, председателя на Европейския парламент, 
председателя на Съвета и председателя на Европейската комисия;

5. изисква правителството да я информира за по-нататъшното протичане на 
разглеждането на този документ в рамките на органите на Съвета;

6. предава   настоящото предложение за директива за разглеждане в комисията по 
здравеопазване.


