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Относно: Мотивирано становище от италианския Сенат относно 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
(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 излага 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 въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище на италианския Сенат относно 
горепосоченото предложение.
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Комисията,

като разгледа общностния акт (COM (2012) 788 окончателен), съдържащ 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;

като прецени, че основната цел на предложението за директива се състои в изискването 
за актуализиране и допълване на Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на 
Света от 5 юни 2011 година относно тютюневите изделия, с оглед настъпилите 
междувременно промени в областта на науката, в международен план и в пазарните 
отношения; 

като припомня, че Италия винаги е била сред най-активните в борбата срещу 
тютюнопушенето и защитата на непушачите държави, по силата на състояща се от
многобройни актове законодателна уредба, която включва от закон № 584 от 11 
ноември 1975 г. за забрана на тютюнопушенето на определени места и в средствата на 
обществения транспорт до неотдавнашните разпоредби, въведени чрез член 7 от 
декрета-закон №158 от 13 септември 2012 г., изменен със закон №189 от 8 ноември 
2012 г., който предвиди забрана на продажбата на цигари на лица под 18 години, като 
повиши възрастовото ограничение от 16 години, което се предвиждаше от член 25  на 
консолидирания текст на законите за защита и подпомагане на майчинството и децата, 
обнародван чрез кралски указ №2316 от 24 декември 1934 г.; 

като взе предвид, че сред приоритетите на законодателната си дейност, комисията за 
хигиена и здравеопазване на Сената на Републиката, отдели особено внимание на 
разглеждането на специален проектозакон (акт на Сената №8) съдържащ: „разпоредби 
за защита на здравето и превенция на вредите от употребата на тютюневи изделия”, 
който въпреки че не събра парламентарно мнозинство, показа широк консенсус между 
различните политически сили по отношение на изискването за противодействие на 
употребата на тютюневи изделия и предотвратяване по този начин на вредите от 
тютюнопушенето;  

като има по-конкретно предвид, че основните моменти от цитираната законодателна 
инициатива включват, освен увеличаване от шестнадесет на осемнадесет години на 
минималната възраст за закупуване и употреба на тютюневи изделия, която се прилага 
в момента по силата на посочения член 7 от декрет-закон № 158 от 2012 г., забрана на 
пушенето в училищата (член 5), създаване на Фонд за превенция и намаляване на 
вредите от тютюнопушенето, имащ за цел да финансира информационни кампании и 
кампании за превенция (член 6), контрол на характеристиките, от количеството и 
качеството на пуснатите на пазара и употребявани от потребителите изделия, 
доколкото измерването и контрола на съдържанието на продукти, получени от 
преработването на тютюн, като катран, никотин и въглероден оксид представляват 
безспорна предпоставка за опазване на здравето на потребителя, и задължение за 
производителите на тютюневи изделия да посочват количествата вещества, които се 
съдържат в посочените изделия в упътване, поставено във вътрешната страна на 
опаковката на цигарите и опаковките на други тютюневи изделия (член 7);  
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като оцени положително целите на въпросното предложение за директива, което чрез 
преразглеждане на цитираната Директива 2001/ 37/ЕО и с цел да гарантира по-високо 
равнище на защита на здравето, възнамерява да пристъпи към актуализиране на вече 
хармонизирани области, за да преодолее пречките, срещнати от държавите членки при 
привеждането на съответствие на националното законодателство с новите промени на 
международната сцена, в научен и пазарен план;  включване на свързани с изделията 
мерки, които все още не са обхванати от ДТИ, тъй като нееднородното развитие в 
държавите членки е довело или има вероятност да доведе до раздробяване на 
вътрешния пазар; гарантиране, че разпоредбите на директивата няма да бъдат 
заобикаляни чрез пускането на пазара на изделия, които не са в съответствие с ДТИ;

като има предвид, че Комисията прие предложението за директива въз основа на член 
114 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) с цел да гарантира 
функционирането на вътрешния пазар и високо равнище н защита на здравето на 
гражданите, като намали разпространението на тютюнопушенето, най-вече сред 
ненавършилите пълнолетие. С тази цел Европейската комисия изрично се позовава на 
Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО)  за контрол на тютюна 
като основание на законодателния акт, като обосновава въвеждането на предложените 
мерки с гаранцията за по-доброто прилагане в европейски контекст на международните 
договорни разпоредби; 

като припомня, че от тази гледна точка нашата страна с основание може да се 
възприема за част от „отличниците” на Европейския съюз доколкото чрез балансирано 
като цяло законодателство и строго контролирана чрез концесии система за продажба 
на тютюневи изделия, позволи цялостното осъществяване на целите за опазване на 
общественото здраве, като същевременно гарантира значителни фискални приходи. 

Тук е мястото да припомним, че Италия много бързо приложи разпоредбите на 
Конвенцията на СЗО, както чрез приемането на така наречения закон Сиркиа (закон №3 
от 16 януари 2003 г.), така и чрез регламентиране на продажбата на изделия за пушене 
от автоматични дистрибутори, и по-конкретно, чрез въвеждане на по-строга забрана за 
продажба на лица под 18 години, чрез нормативни документи и регулиране, имащи за 
цел да хармонизират националното законодателство.  Друг аспект, който заслужава 
особено внимание е фактът, че нашата страна прие данъчна политика по отношение на 
изделията за пушене, която доведе до отлични резултати по отношение на възпирането 
на разпространението на тютюнопушенето.  Официалните статистики сочат, че от 2003 
до 2012 г. броят на пушачите в Италия е намалял от 27,6 % на 20,8 % – амбициозна цел, 
с която не могат да се похвалят много държави от Съюза, които въпреки че са приели 
понякога по-строги разпоредби, все още регистрират по-голям процент пушачи; 

като взе предвид положителните оценки, изразени от 10-тата комисия на 6 януари 2013 
г., които гласят следното:  „приканва компетентната комисия да оцени внимателно 
цялостното зачитане на принципа на субсидиарност чрез предложената директива; 
отбелязва, че мерките на предложението за директива, които предвиждат 
стандартизиране на тютюневите изделия нанасят щети на промишлената марка и могат 
да попречат на ефикасното противодействие на контрабандата и фалшифицирането, 
като намалят възможностите за проследяване на изделията”; 
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счита все пак, че в настоящия случай продължават да съществуват основания за 
критики срещу съдържанието на предложението за директива, поради които може да се 
считат за не напълно спазени принципите на субсидиарност и пропорционалност, 
установени в Договора за Европейския съюз и протокола към него. 

Изразява становище, че въз основа на Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност, е налице противоречие с 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност по следните съображения:

1) на първо място отбелязва проблем с оценяването на зачитането на принципа на 
субсидиарност чрез предложението за преразглеждане на въпросната директива. 
Посоченият принцип се прилага доколкото Европейската комисия прие за правно 
основание на предложението за директива член 114 от ДФЕС относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки с цел гарантиране на функционирането на 
вътрешния пазар въз основа на високи равнища на защита на здравето (компетентност, 
споделена между държавите членки и Европейския съюз).  

Предложението за директива обаче не изглежда насочено към 
хармонизиране/сближаване н законодателствата на държавите членки в областта на 
тютюневите изделия. Член 24 от предложението в действителност посочва, че 
държавите членки са свободни да приемат различни, по-строги разпоредби за сектора.  
Предложението за директива насърчава държавите да действат самостоятелно в 
различни области, като:  измерване на различното съдържание на никотин, катран, 
въглероден оксид в емисиите;  допълнителни тестове за измерване на съставките; 
условия за забрана на продукти, съдържащи определени добавки; въвеждане на система 
за издаване на разрешения за нови продукти; Въвеждане на по-строги норми за 
производство (като например опростената опаковка). Подобни предложения създават 
основания за значителни различия между държавите членки и следващите от това 
ограничения за свободното движение на стоки. Поради това, не ни се струва обоснован 
изборът на член 114 от ДФЕС като правно основание на предложението за директива. 

2) Забелязва се известна непоследователност по отношение на предоставената на 
държавите членки възможност за подходящ марж по отношение на прилагането на 
предложението за директива.  Има опасност предоставеното по силата на член 22 
правомощие на Комисията да приема делегирани актове да се разшири прекомерно, 
както по отношение на съдържанието, като засегне поне 16 области, имащи отношение 
към производството, опаковането и продажбата на тютюневи изделия, така и по 
отношение на продължителността, като по този начин силно ограничи законодателните 
правомощия на националните парламенти. 

В действителност, член 290 от ДФЕС предоставя на законодателя право да „делегира на 
Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които 
допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт“.

Например член 3, параграф 2 предоставя на Комисията правомощие да приема 
делегирани актове, за да адаптира посоченото в параграф 1 максималното съдържание 
на катран, никотин и въглероден оксид на цигарите, пуснати на пазара или произведени  
в държавите членки;  видно е, обаче, че посочените аспекти сдържат съществени 
елементи на законодателния акт, тъй като характеризират съдържанието на продуктите, 
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обект на предложението за директива. 

3) Нарушаването на принципа на субсидиарност е видно по-конкретно в следните 
области:

а) нови категории тютюневи изделия: Европейската комисия поставя строги 
ограничения за пускането на пазара на изделия, представляващи по-малък риск и на 
практика обезсърчава инвестициите в изследвания, иновации и развитие, доколкото не 
само че не предвижда определяне на нормативна рамка ad hoc за новите категории 
тютюневи изделия, но и допълнително обезсърчава съдържанието на регламентираната 
област  (например не позволява на потребителите да бъдат информирани относно 
намалените рискове, свързани с употребата на тези продукти, включително и чрез 
сведения, подкрепени с научни данни).  Въпреки това в съображение 8 на действащата 
към момента Директива за тютюневите изделия е изразена необходимост от такава 
уредба:  „При преразглеждане на нормативната рамка ще бъдат оценени претенциите, 
основани на доказателства, относно тютюневите изделия, създадени и/или пуснати в 
търговската мрежа, за да се "намалят рисковете" или за които производителят 
претендира, че са с намалена вредност”. 

С фактическата забрана на така наречените „нови продукти с намалена вредност”, 
Европейският съюз възпрепятства държавите членки да въведат политика в областта на 
здравеопазването за намаляване на предизвикания от пушенето риск.  

б) Стандартизиране и забрана на цели категории изделия: Мерките, отнасящи се до 
стандартизирането на опаковките и забрана на продажбата на цели категории изделия, 
които понастоящем са законни, като тънките цигари, цигарите с ментол и опаковките 
от 10 цигари, фактически биха определели стандартизирането на продукта, се 
обосновават от Европейската комисия с желанието да се намали привлекателността на 
тютюневите изделия и с тревогата, че определен вид опаковка или изделия може да 
заблуди потребителя, че последният е по-малко вреден.     

Необоснованата забрана на посочените законни продукти, освен че изглежда в 
противоречие с първоначално обявената цел на предложението, а именно да 
облагодетелства вътрешния пазар, би довела до стандартизиране и последващо 
намаляване на стойността му, като насърчи а) потребителите да преминат към 
употребата на по-евтини изделия, б) конкуренцията да се основава само на цената, като 
това доведе до намаляване на средната цена на тютюневите изделия и в) значително 
увеличение на дела на незаконната търговия (контрабанда/фалшифициране), тъй като 
стандартните опаковки биха били по-лесни за възпроизвеждане.  Негативното 
въздействие на тези последици върху законната продажба, държавния бюджет и 
сектора би било значително.  Освен това резултатите, които биха били постигнати чрез 
новото предложение за директива биха били в противоречие с друга основна цел на 
предложението, а именно опазването на общественото здраве. 

Накрая, следва да се отбележи, че Европейският съюз се опита да установи 
хармонизирани норми в областта на етикетирането на изделията, докато вида на 
изделието и външната опаковка винаги се е уреждало на равнището на националните 
парламенти.   С новото предложение за директива Европейският съюз се опитва за 
първи път да поеме почти изключителен контрол върху външния вид, формата и 
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дизайна на изделията и опаковките, без за това да има, наред с другото, авторитетни 
научни данни, които да подкрепят подобни мерки от гледна точка на здравеопазването.  

Накрая отбелязваме, че следва да се обърне повече внимание на широко рекламираната 
търговия на електронни цигари, тъй като последните, както сочи неотдавнашно 
становище на Висшия институт по здравеопазване, предизвикват загриженост за 
общественото здраве, поради факта, че могат да крият риск от започване на употреба на 
обикновени цигари на базата на тютюн и потенциална зависимост от никотин.  Този 
риск е значителен най-вече сред младежите, като се има предвид лекотата да се поръчат 
тези изделия по интернет именно от страна на млади клиенти. 

СТАНОВИЩЕ НА 10-тата ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

(ПРОМИШЛЕНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ)

(съставител КУРСИ)

16 януари 2013 г.

Комисията,

Като разгледа акта  COM (2012)788 окончателен, изразява в рамките на своята 
компетентност положителни оценки, които гласят следното:

приканва компетентната комисия да оцени внимателно цялостното зачитане на 
принципа на субсидиарност чрез предложената директива;

отбелязва, че мерките на предложението за директива, които предвиждат и могат да 
попречат на ефикасното противодействие на контрабандата и фалшифицирането, като 
намалят възможностите за проследяване на изделията. 
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СТАНОВИЩЕ НА 14 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

(ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)

(съставител БОЛДИ)

30 януари 2013 г.

Комисията,

като разгледа акта COM(2012) 788 окончателен, като взе предвид окончателния му 
характер: 

за преразглеждане на Директива 2001/37/ЕО за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно 
производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия.  Посоченото 
преразглеждане, освен че е предвидено от самата директива (член 11), беше поискано 
от Съвета (препоръка от 30 ноември 2009 г.) и от Европейския парламент (резолюции 
от 15 септември 2011 г. и от 24 октомври 2007 г.);

за приспособяването на самата директива спрямо еволюцията на пазара (с появата на 
изделия като електронните цигари), развитието в международен план (по силата на 
приемането през май 2003 г. на Рамкова конвенция на Световната здравна организация 
за контрол на тютюна, по която Европейският съюз, както и всички държави членки са 
страни), и научното развитие: 

като взе предвид:

решението на Съда на Европейските общности от 10 декември 2002 г. по дело C-491/01, 
което потвърди валидността на Директива 2001/37/ЕО по отношение на правното 
основание в зависимост от принципа на субсидиарност и на пропорционалност; 

приемането през май 2003 г. на Рамковата конвенция на Световната здравна 
организация за контрол на тютюна;

Като взе също така резултатите от лансираната от Европейската комисия публична 
консултация, продължила от 24 септември до 17 декември 2010 г., както и тези от 
проучването на Евробарометър от май 2012 г.; 

изцяло споделя целите да:

- се възпрат младежите от започването на тютюнопушене; 

- се осигурят условия така че евентуална употреба да се основава на подходящо 
информиран избор; 

Накрая споделя становището, че „тютюневите изделия не са обикновени стоки и с 
оглед на изключително вредните последици от тютюна следва да се отдаде голямо 
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значение на защитата на здравето, по-специално за намаляване на разпространението 
на тютюнопушенето сред младите хора” (съображение 7),

В рамките на своята компетентност и позовавайки се изрично на делегираните на 
Европейската комисия правомощия (член 22), изразява становище за неспазване на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност по смисъла на протокол №2 на 
ДФЕС. 

Член 22 на предложението за директива в действителност съдържа делегиране относно 
съществени елементи на акта, докато последните са изключени от обхвата на 
делегирането чрез изричната разпоредба на член 290.  Такъв е случаят с делегирането, 
съдържащо се в член 3, параграфи 2 и 3; член 6, параграфи 3 и 9; член 18, параграф 2 и 
5. В първите два случая, упражняването на делегацията е в състояние да предопредели 
непродаваемостта на някои изделия в рамките на Европейския съюз, в третия случай –
да промени квалификацията за целите на приложимата по отношение на пускането на 
пазара уредба.  Във всички случаи би се променил самия обхват на приложение на 
директивата и изделията, които се уреждат от нея.

Припомняме, че член 114 правилно беше посочен за правно основание на въпросния 
акт. Единствено и изключително в рамките на компетентността на Европейския съюз 
съществува възможност европейският законодател да делегира на Комисията 
правомощие за приемане на някои незаконодателни актове от общ характер и при 
условията, определени в член 290 от ДФЕС (който изрично постановява, че 
„съществените елементи от една област се запазват за законодателния акт и съответно 
не могат да бъдат предмет на делегиране на правомощие”). 

Предвиждането за делегиране по отношение на гореизброените съществени елементи 
съставлява в рамките на компетентността на Съюза по силата на член 114 прекомерно и 
необосновано предоставяне на правомощие на Комисията, което е в състояние:

- да се превърне в прекомерен федерален дисбаланс в ущърб на нормативната 
автономност на държавите членки и да засегне компетентността им, предоставена чрез 
член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз; 

- да засегне прерогативите на националните парламенти, като им отнеме за 
неопределено време възможността да се произнасят относно спазването на принципите 
на субсидиарност и пропорционалност за всички актове, приети при упражняване на 
делегирането.

С други думи, като се изясни компетентността на Съюза да законодателства в областта 
на тютюневите и свързаните с тях изделия, ни се струва за необоснована и увреждаща 
за компетентността на държавите членки самостоятелна намеса на Комисията, която не 
отговаря на критериите за необходимост и осигуряване на добавена стойност.  
Допълнителни законодателни действия в рамките на член 3, параграфи 2 и 3; член 6, 
параграфи 3 и 9; член 18, параграфи 2 и 5, могат отлично да бъдат осъществени от 
съзаконодателите.

Отново по отношение на института на делегирането, изразяваме силни резерви по 
повод неопределения срок на предоставянето му, както и във връзка с възможността 
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Европейската комисия да отмени самостоятелно някои облекчения при неясни и 
неопределени обстоятелства („ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, 
установена в доклад на Комисията”). Такъв е случаят с член 6, параграф 10; член 10, 
параграф 5; член 13, параграф 4.

Накрая, по отношение на съдържанието на акта, приканваме към внимателна оценка на 
възможността на използване на потенциала:

- на така наречените продукти „с намалена вредност” и „нови продукти” (членове 
17-19);

- на запазването на пазара на опаковки с намален брой цигари или на цигари с 
ограничен диаметър. 

Посочените продукти могат да се окажат полезни за евентуалното им използване в 
рамките на политика за постепенно обезсърчаване, или отказване от навика да се пуши. 
С други думи, ограничаването на предлагането на тютюневи изделия на 
обществеността или съобразяването на това предлагане със стандартизирани модели, 
не определят сами по себе си намаляването на предразположението към 
тютюнопушене.  За сметка на това биха могли да доведат до увеличение на 
контрабандата, като същевременно създадат трудности на пушачите, които са 
предприели дейности, мотивиращи ги да се откажат от пушенето.  


