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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

26.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(24/2013)

Относно: Мотивирано становище на Парламента на Република Гърция 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, Съвета и 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 от Парламента на Република Гърция 
във връзка с горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Специалната постоянна комисия по европейски въпроси, постоянната комисия по 
социални въпроси и постоянната комисия по производство и търговия на 

Парламента на Република Гърция

бяха свикани на общо заседание под председателството на заместник-председателя на 
Парламента Йоанис Трагакис на 20 февруари 2013 г., сряда, с цел да разгледат 
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)788).

Членовете на горепосочените комисии, като взеха предвид:

- текста на предложението за директива,

- информационните бележки на Министерството на здравеопазването и на 
Министерството на селскостопанското развитие и храните,

- уводни бележки, представени устно от министъра на здравеопазването Андреас 
Ликурендзос,

- уводни бележки, представени устно от генералния секретар на Министерството на 
общественото здраве Христина Папаниколау,

- уводни бележки, представени устно от генералния секретар на Министерството на 
селскостопанското развитие, отговарящ за международните отношения, Димитрис 
Мелас,

приеха единодушно следното становище:

Правно основание

Главната цел на предложението за директива, с което се изменя Директива 2001/37/ЕО, 
е подобряването на функционирането на вътрешния пазар и по-конкретно а) 
актуализирането на вече хармонизираните области, б) разглеждането на мерките 
относно различните продукти, които не попадат в обхвата на Директивата за 
тютюневите изделия (ДТИ), и в) гарантиране, че разпоредбите на директивата няма да 
бъдат заобикаляни чрез пускането на пазара на изделия, които не са в съответствие с 
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ДТИ. Следователно изборът на член 114 от ДФЕС за правно основание е правилен. 
Защитата на здравето е само спомената при позоваването на член 114, параграф 3, а не 
е главна цел, съгласно която в своите предложения, предвидени в член 114, параграф 1, 
Комисията следва да се стреми да гарантира високо равнище на защита на здравето.

Становище — Бележки

По същността на разпоредбите на предложението за директива бележките са 
следните:

 Забрана на конкретни продукти (член 12)

Предложението за директива предвижда забраната на конкретни тютюневи изделия 
като подвеждащи, като например цигарите с диаметър под 7,5 мм или цигарите с 
ментол. От съответните доклади обаче не може да се заключи, че тези разпоредби 
ще обслужват целите на директивата. Напротив, те ще представляват намеса във 
функционирането на вътрешния пазар и свободната конкуренция в сектора на 
тютюнопроизводството, тъй като е сигурно, че потребителите на тези изделия или 
ще изберат тютюневи изделия с широкоразпространения диаметър, следователно 
продукти на големите тютюнопроизводители, за да задоволят потребностите на 
навика си, или ще прибягнат към контрабандни продукти, които не съответстват на 
процедурите за качествен контрол, с които се отличава функционирането на 
европейското тютюнопроизводство, и вероятно са по-вредни за здравето на 
потребителите. Вторична последица от засилването на контрабандата ще бъде и 
намаляването на фискалните приходи. 

Отбелязваме, че тази разпоредба първоначално не беше включена в предложенията 
за изменение на директивата на етапа на обществената консултация — факт, който 
противоречи на предвижданата от Европейската комисия инициатива за 
интелигентно законотворчество. На практика този факт отне на заинтересованите 
страни възможността да представят своите съображения по този въпрос.

 Текстови предупреждения върху опаковките — комбинирани предупреждения 
— минимални размери — използване на снимки (членове 8 и 9)

Разпоредбите, които въвежда предложението за директива относно частта от 
повърхността на опаковката, която трябва да заемат предупредителните 
изображения, и относно минималните размери на предупрежденията води към 
пълно еднообразие в опаковките и следователно до премахване на някои видове 
опаковки — нещо, което не допринася по никакъв начин за целите на 
предложението за директива. Напротив, еднообразните размери на опаковките в 
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комбинация с покриването им със снимки до 75 % от повърхността води до 
допълнително нарушаване на конкуренцията, като благоприятства 
многонационалните марки. Премахването на различните опаковки и 
невъзможността за насърчаване на запазените търговски марки ще ограничи 
конкуренцията по отношение на цените в ущърб на качеството на тютюна, а оттам и 
ще влоши общественото здраве. (Съгласно Евробарометър факторите, които влияят 
върху избора на конкретен продукт, са а) вкусът на тютюна, б) конкретната марка, 
в) цената, г) равнищата на никотин, катран и въглероден оксид, д) опаковката).

Подчертаваме, че разпоредбата за минималния размер на предупрежденията също 
не беше представена на обществената консултация.

 Разпоредби за проследимостта и защитните елементи

Разпоредбите на член 14 от предложението за директива превишават съответните 
разпоредби на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи 
изделия, изготвен през ноември 2012 г. от Световната здравна организация с 
решаващото участие на ЕС.

 Уведомяване за нови категории тютюневи изделия (член 17)

Предложението за директива разрешава при определени условия пускането на нови 
тютюневи изделия на пазара, забранява обаче върху тях да се упоменава, че вредят 
по-малко на здравето на потребителите, дори това доказано да е така. Тази забрана 
противоречи на допълнителната цел на предложението за постигането на високо 
равнище на защита на здравето, тъй като има разубеждаващ ефект по отношение на 
разработването на новаторски решения за производство на по-малко вредни за 
здравето продукти.

Принцип на пропорционалност

Изразяваме резерви по отношение на спазването на принципа на пропорционалност, 
тоест доколко подобни резултати могат да бъдат постигнати с по-малко строги мерки. 
Например разпоредбата за забраната на цигарите с ментол или цигарите с диаметър под 
7,5 мм не е обоснована, при положение че може резервите за подвеждащите продукти 
да се преодолеят с указание върху опаковката, подобно на предупредителните 
обозначения. 

Принцип на субсидиарност

По отношение на принципа на субсидиарност е полезно да се разгледа а) дали са 
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налице съществени разлики в националните политики по отношение на тютюна в 27те 
държави — членки на ЕС, които да налагат хармонизация, и б) дали мерките, 
съдържащи се в преразгледаното предложение, спомагат за постигането на целта, а 
именно подобряването на функционирането на вътрешния пазар.

От данните, предоставени в обяснителния меморандум и в оценката на въздействието 
на предложението за директива, не може да се заключи, че различията в националните 
политики са толкова съществени, че да имаме основание да твърдим, че е заплашено 
функционирането на вътрешния пазар и следователно е основателна намесата на 
законодателя на Съюза. Такъв би бил случаят, ако например някои тютюневи изделия
бяха забранени в едни страни и позволени — в други, или ако опаковките на 
тютюневите изделия бяха толкова различни от една страна в друга, че без 
ограниченията да може да се твърди, че е заплашено функционирането на вътрешния 
пазар, което не изглежда да се твърди нито в обяснителния меморандум, нито в 
оценката на въздействието, изготвени от Европейската комисия.

В обяснителния меморандум се подчертава, че за изготвянето на количествените данни 
при обществената консултация от решаващо значение са били кампаниите за 
мобилизиране на гражданите, които се противопоставяха на предвидените изменения в 
ДТИ, и се прави позоваване на данни от проучване на Евробарометър от май 2012 г., 
според което много граждани в ЕС са за приемането на мерки за борба с 
тютюнопушенето. В същото проучване обаче, например на въпроса дали 
предупрежденията, които са поставени на опаковките на цигарите, имат отражение 
върху отношението на потребителите към тютюнопушенето, 65 % от европейските 
граждани отговарят отрицателно, а на въпроса дали тези предупреждения отказват 
младите от пушене 70 % от запитаните отговарят отново отрицателно. От тези данни 
става ясно, че самите граждани считат, че е необходимо да се вземат мерки за борба с 
тютюнопушенето, но мерките, които Комисията възнамерява да вземе с 
преразгледаното предложение, не постигат нейните цели по отношение на 
осигуряването на високо равнище на защита на здравето.   

Дори и по отношение на първостепенната цел на предложението за директива, т.е. 
подобряването на функционирането на пазара, много от разпоредбите на 
законодателното предложение, посочени подробно по-горе, не само че не създават 
равнопоставени условия за конкуренция на пазара, но дори и нарушават конкуренцията 
и общия пазар. 

Освен това в член 24, параграф 2 на националния законодател се дава възможност да 
налага по-строги разпоредби от предвидените в предложението за директива —
разпоредба, която противоречи ясно на основната цел за хармонизиране на 
националните политики. 
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И накрая предложението включва голям брой (16) делегирани актове, приемани от 
Комисията, някои от които засягат съществени елементи от законодателното 
предложение, например адаптирането на максималното съдържание на никотин, катран 
и въглероден оксид. Предоставянето на такива неограничени делегирани правомощия 
по отношение на съществени разпоредби от законодателен акт противоречи на член 290 
от ДФЕС.

Следователно предложението за директива в настоящия си вид не съответства на 
принципа на субсидиарност, тъй като нито от обяснителния меморандум, нито от 
оценката на въздействието може да се заключи, че преследваните цели могат да се 
постигнат по-ефективно на равнището на Съюза.


