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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(27/2013)

Относно: Мотивирано становище на Парламента на Кралство Дания 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 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 Парламента на Кралство Дания 
относно горепосоченото предложение.
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Приложение

Становище на Парламента на Кралство Дания  във връзка с предложението на 
Комисията за преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия – COM(2012)788

Уважаеми господин председател,

На 19 декември Европейската комисия представи 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. 
Предложението призовава за задълбочено преразглеждане на действащото европейско 
законодателство в областта и съдържа нови, по-стриктни правила за тютюневите 
изделия.

Предложението беше разгледано от комисията по здравеопазване и профилактика на 
заболяванията на Парламента на Кралство Дания, който проведе дискусия в рамките на 
заседанията си на 19 януари и 19, и 26 февруари, и да пристъпи към експертен анализ, 
на 7 февруари.   

Въз основа на гореизложеното и като осъзнава, че дискусиите, посветени на 
предложението за директива са на първоначален етап, посочената комисия състави, на 
27 февруари, следните забележки, които комисията по европейски въпроси одобри на 
заседанието си на 1 март 2013 г.:  

Мотивирано становище

В рамките на комисията, мнозинство, съставено от Либералната партия (ЛП),  Датската 
народна партия (ДНП), Единна листа (ЕЛ), Либерален алианс (ЛА) и Партия 
Християндемократи (ПХ), защитава идеята, че законодателната рамка, уреждаща 
регулирането на вътрешния пазар на тютюневи изделия е установена по начин, който 
отразява на европейско равнище зачитането на принципа на субсидиарността.    Все 
пак, предвиденото от предложението често прибягване до делегирани актове (а именно 
16 пъти), означава, че на практика е трудно да се пристъпи към задълбочен контрол на 
субсидиарността и да се оцени обхвата на въпросната директива. Освен това, честото 
използване на делегирани актове води до огромни трудности за националните 
парламенти при спазването на задълженията им, произтичащи от Договора, по силата 
на които те трябва да следят за зачитането на принципа на субсидиарността.  По тази 
причина, гореизброените партии приканват Комисията да намали броя на делегираните 
актове, предвиден в Директивата относно тютюневите изделия и в законодателството 
като цяло. 

В рамките на комисията, малцинство, съставено от Партия Социалдемократи (ПСД), 
Социално-либералната партия (СЛП) и от Социалистическата народна партия (СНП) 
счита, че законодателната рамка, уреждаща регулирането на вътрешния пазар на 
тютюневи изделия следва да бъде установена на европейско равнище. Посочените 
партии следователно считат, че предложението съответства на принципа на 
субсидиарността. Според тях не е необходимо Парламентът на Кралство Дания да 
изпраща мотивирано становище до Комисията. 
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Освен това комисията по здравеопазване и профилактика на заболяванията на 27 
февруари състави следните забележки, които комисията по европейски въпроси одобри 
на заседанието си на 1 март 2013 г.

Общи бележки

В рамките на комисията, мнозинство, съставено от Либералната партия,  
Социалдемократическата партия, Датската народна партия , Социално-либералната 
партия, Либерален алианс и Партия Християндемократи счита, че преразглеждането на 
действащата Директива относно тютюневите изделия следва да се опита да съвмести по 
балансиран начин съображенията, свързани с вътрешния пазар, от една страна, и 
аспектите, свързани с общественото здравеопазване, произтичащи от уредбата за 
тютюневите изделия, от друга страна.  В този контекст, посочените партии са единни в 
позицията си, че уредбата на продажбите, производството и представянето на 
тютюневите изделия трябва да бъде установена по начин, който да отчита 
необходимостта от ограничаване на появата на нови потребители на тютюневи изделия, 
най-вече сред децата и младежите, и да предлага на всички граждани възможност да 
направят информиран избор относно тези продукти.  

В рамките н комисията, малцинство, съставено от Социалдемократическата партия, 
Социално-либералната партия и от Социалистическата народна партия, счита, че 
предложението на Комисията като цяло е добро и конструктивно, и че то ще допринесе 
за подобряването на функционирането на вътрешния пазар и за гарантирането на 
високо равнище на защита на общественото здраве.  

В рамките на комисията, малцинство, съставено от членове на Единна листа, е на 
мнение, че като цяло, става въпрос за добро предложение на Комисията, което ще 
допринесе за подобряване на общественото здравеопазване и за гарантирането на 
повече прозрачност за потребителите.  Партията Единна листа споделя становището на 
мнозинството в комисията, според което уредбата на продажбите, производството и 
представянето на тютюневите изделия трябва да бъде установена по начин, който да 
отчита необходимостта от ограничаване на появата на нови потребители на тютюневи 
изделия, най-вече сред децата и младежите, и да предлага на всички граждани 
възможност да направят информиран избор относно тези продукти.  

Делегирани актове

Комисията констатира, че предложението на Комисията допуска последната често да си 
служи с приемането на делегирани актове. Комисията установява, че текстът предлага 
тази възможност за цели 16 области. 

В рамките на комисията, мнозинство, съставено от Либералната партия,  Датската 
народна партия, Единна листа, Либерален алианс и Партия Християндемократи 
изразява становище, че честото използване на делегирани актове води до огромни 
трудности за националните парламенти при спазването на задълженията им, 
произтичащи от Договора, по силата на които те трябва да следят за зачитането на 
принципа на субсидиарността.  По тази причина горепосочените партии не подкрепят 
предоставянето на толкова широки възможности за приемане на делегирани актове, 
поради което приканват Комисията да намали броя на делегираните актове, предвиден 
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в предложението за директива относно тютюневите изделия и законодателството като 
цяло. 

В рамките на комисията, малцинство, съставено от Партия Социалдемократи, 
Социално-либералната партия и от Социалистическата народна партия счита, че 
предвиденото от предложението често прибягване до делегирани актове затруднява 
осъществяването на задълбочена оценка на последиците от директивата.  По тази 
причина посочените партии изискват да бъде осъществена задълбочена оценка на 
специалните правомощия за делегиране, така че да се ограничат в достатъчна степен 
възможностите, предоставени на Комисията едностранно да пристъпи към изменение 
на разпоредбите на директивата. 

Забрана на тютюнопушенето, която следва да се уточни

В рамките на комисията, мнозинство, съставено от Либералната партия,  Датската 
народна партия, Единна листа, Либерален алианс и Партия Християндемократи , 
отбелязва, че действащата директива относно тютюневите изделия, която датира от 
2001 г., не съдържа забрана за продажба в Дания на тютюн за дъвчене.  Посочените 
партии считат, че в съответствие с действащата директива продажбата на тютюн за 
дъвчене е законна и посочват, че става въпрос за традиционен продукт.  При тези 
условия, предложеното изменение противоречи на тълкуването, предоставено 
понастоящем от Дания на директивата относно тютюневите изделия. 

Въпросното мнозинство не подкрепя забраната на търговията на тютюн за смъркане, 
при каквито и да било условия. Мнозинството отбелязва също, че тютюнът за смъркане 
е по-малко вреден от класическите цигари и не предизвиква пасивно тютюнопушене.

Мнозинството се позовава също така на становището по този въпрос, отправено от 
шведския парламент (Риксдаг) до Комисията. 

Уредба относно продукти, различни от тютюн

В рамките на комисията, мнозинство, съставено от Либералната партия,  Датската 
народна партия, Единна листа, Либерален алианс и Партия Християндемократи, счита, 
че директивата не се прилага по отношение на продукти, които не съдържат тютюн, 
което означава, че други продукти на никотинова основа, не попадат в обхвата на 
директивата относно тютюневите изделия. 

Измерване и уведомяване за съставките и емисиите

Комисията подкрепя въвеждането на обща европейска система за уведомяване, която 
да позволи на тютюневата промишленост да информира директно Комисията относно 
използваните добавки и т.н. 

Малцинство, съставен от Либералната партия,  Датската народна партия, Либерален 
алианс и Партия Християндемократи, е разтревожено от  факто, че държавите членки 
ще бъдат задължени да информират Комисията единствено относно използваните 
методи за измерване на емисиите, различни от тези на катраните, никотина и 
въглеродния оксид, както и тези на тютюневите изделия, различни от цигари.  Тези 
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партии се опасяват, че ще се стигне до паралелно съществуване на различни 
изисквания по отношение, например, на метода на измерване, използван в 27 държави 
членки, което не благоприятства вътрешния пазар. 

Накрая, въпросното малцинство счита, че методите, използвани за измерването и 
уведомяването за съставките и емисиите трябва да бъдат хармонизирани, и трябва да 
бъдат инициирани по-скоро от Комисията, отколкото от държавите членки.  

Разпоредби относно добавките

Мнозинство, съставено от Социалдемократическата партия, Социално-либералната 
партия, Социалистическата народна партия и Единна листа счита, че е логично да се 
забранят редица добавки, които създават впечатление, че тютюневите изделия са 
здравословни, които добавят специфичен аромат, което насърчава започването на 
тютюнопушене, или които се харесват на децата. 

Малцинство, състоящо се от Либералната партия,  Датската народна партия, Либерален 
алианс и Партия Християндемократи, подкрепя установяването на по-строги общи 
европейски правила, уреждащи употребата на добавки в цигарите, така че да се 
забранят по-конкретно тютюневи изделия под формата на бонбони, тъй като те могат 
да служат за привличане на нови пушачи, често сред младежите.  Въпросните партии 
също така подкрепят забраната на цигари, съдържащи големи количества подсладители 
с плодов или друг вкус.  Все пак те не биха се съгласили, ако предложената забрана 
относно „специфичните аромати” в действителност доведе до фактическа забрана на 
ментовите цигари, например. 

Посоченото малцинство счита също така за будещ тревога текста на член 12, параграфи 
1 и 2 от предложението и счита, че тези разпоредби трябва да бъдат изяснени, за да се 
избегне различно тълкуване в държавите членки, което да създаде пречки за вътрешния 
пазар. 

Въпросното малцинство подкрепя пури, пурети или тютюн за лула да бъдат изключени 
от забраната за тютюневи изделия, съдържащи специфичен аромат и от забраната за 
използване на ароматични съставки във филтрите, хартията и т.н. Тези партии са на 
мнение, че Комисията не следва да разполага с правомощие за приемане на делегирани 
актове в тази област, имащи за цел да отменят изключението.  

Етикетиране и опаковане

Комисията счита, че предупрежденията под формата на образи съставляват ефикасен 
инструмент за информиране на потребителите и подкрепя използването на 
предупреждения, свързващи послание и образ, да стане задължително в Европейския 
съюз. 

Малцинство, състоящо се от Либералната партия,  Датската народна партия, Либерален 
алианс и Партия Християндемократи счита, че настоящето изискване, според което 
предупреждението трябва да обхваща 30% от предната страна и 40% от задната страна 
вече позволява да се предостави видима и привличаща вниманието информация на 
потребителите, така че предимствата, които могат да се очакват от евентуално 
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засилване на този аспект би трябвало да са ограничени.    Посоченото малцинство не 
може да приеме идеята за въвеждането на задължение за неутрални опаковки. 
Малцинството обосновава позицията си, като изтъква, че е възможно да са приложими 
законови задължения, свързани с правото на използване на марки и правата върху 
интелектуална собственост.

Въпросното малцинство не подкрепя изискването, според което опаковките цигари 
трябва да съдържат, например, най-малко 20 цигари, а тютюнът за ръчно свиване на 
цигари – в пликове от най-малко 40 грама, което означава да се забранят кутиите.   
Партиите изтъкват, че фактът на съществуването на тънки цигари или опаковки с горно 
затваряне, е въпрос, който не се отнася по никакъв начин до вътрешния пазар.

Те считат, освен това, че предупредителните текстове за продукти, различни от 
фабрично произведените цигари трябва да продължат да фигурират върху 
самозалепващи се стикери, трайно прикрепени към опаковката. 

Продажба от разстояние и проследимост

Мнозинство, съставено от Социалдемократическата партия, Социално-либералната 
партия, Социалистическата народна партия и Единна листа подкрепя засилване на 
контрола върху продажбите от разстояние на тютюневи изделия, както и 
предложението относно проследимостта и безопасността.

С уважение,

Ева Киер Хансен  
Председател на комисията по европейски въпроси


