
CM\930212BG.doc PE506.345v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

13.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(28/2013)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на депутатите на Италианската 
република 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 от Камарата на депутатите на 
Италианската република, относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КАМАРА НА ДЕПУТАТИТЕ

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)788 окончателен)

ДОКУМЕНТ, ПРИЕТ ОТ ХІV-та КОМИСИЯ

ХІV Комисия политики на Европейския съюз,

като разгледа, от гледна точка на съответствието с принципа на субсидиарност,
предложението за директива относно производството, представянето и продажбата на 
тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)788 окончателен);

като оцени целта на предложението за директива, което чрез преразглеждане на 
Директивата относно тютюневите изделия 2001/37/ЕО с оглед научното развитие, 
международното развитие и развитието на пазара, която е насочена към осигуряване на 
възможно най-високо равнище на опазване на здравето от рисковете, произтичащи от 
потреблението на тютюн, като се обърне специално внимание на потреблението от 
младежите;

като посочва все пак, че уредбата, съдържаща се в предложението, дава поводи за 
критика, що се отнася до спазването на принципа на субсидиарност;

по-специално като има предвид, че:

а) оценката на целесъобразността на правното основание на законодателните 
предложения на Европейския съюз включва спазване на механизма за проверка на 
субсидиарността от страна на националните парламенти в съответствие с Протокол № 2 
на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския 
съюз. Във връзка с това счита, че националните парламенти могат да приемат 
мотивираните становища по смисъла на член 6 от горепосочения протокол в случай на 
използване на неточно или неподходящо правно основание по отношение на смисъла и 
целта на проекта за европейско законодателство;

б) правното основание на разглежданата директива е член 114 от ДФЕС, отнасящ 
се до сближаване на националните законодателства, които имат за цел създаването или 
функционирането на вътрешния пазар;

б) Съдът на Европейския съюз вече имаше възможност да се произнесе относно 
допустимостта на позоваването на посочената разпоредба (по това време член 95 от 
ДЕО) за целите на приемането на мерки за хармонизиране на рекламата на тютюневи 
изделия (вж по-конкретно решения от 10 декември 2002 г. по дело British American 
Tobacco (Investment*) и Imperial Tobacco, дело C 491/01, Recueil, стр. 1-11453, точка 60; 
12 юли 2005, Integratori alimentari, Съединени дела C-154/04 и C-155/04, точка 28);
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в) по-конкретно Съдът уточни, че член 114, тълкуван във връзка с член 168 от 
ДФЕС, позволява приемането на мерки, които оказват въздействие върху човешкото 
здраве, стига законодателният акт да има за цел на първо място и действително 
премахването на пречки пред свободното движение на стоки или преодоляване на 
значително нарушение на правилата на конкуренцията. Позоваването на член 114 обаче 
не би било обосновано в случай, че основната и непосредствена цел на акта, който 
предстои да се приеме е опазването на здравето и „едва като страничен ефект 
хармонизирането на условията на вътрешния пазар на Общността”;

г) разглежданото предложение за директива изглежда не изпълнява изцяло 
условията, които Съдът поставя за позоваване на член 114, доколкото множеството 
разпоредби, които се съдържат в нея, не са подходящи за премахване на пречките пред 
свободното движение на тютюневите изделия или преодоляване на нарушаване на 
правилата на конкуренцията;

д) по-конкретно предложението насърчава държавите членки да действат 
независимо в някои области (измерване на различните емисии на никотин, катран и 
въглероден оксид; 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 стандарти за 
производство), създава предпоставки за значителни различия между държавите членки 
и това води до ограничения на свободното движение на стоки;

е) разпоредбите на предложението, 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, изрично 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. Забраната на тези продукти 
следователно не е насочена към намаляване на нарушенията на вътрешния пазар или на 
правилата на конкуренцията, а изключително към увеличаване на защитата на здравето, 
което противоречи на съдебната практика на Съда на ЕС;

представя

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

по смисъла на член 6 от Протокол №2 към Договора за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз.


