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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

13.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(30/2013)

Относно: Мотивирано становище от Португалския парламент 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 от Португалския парламент относно 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАТА

Одобрява мотивираното становище относно нарушаването на принципа на 
субсидиарност от 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

Събранието на републиката реши, съгласно член 166, параграф 5 от Конституцията на 
Португалската република и член 3, параграф 3 от закон № 43/2006 от 25 август, 
изменен със закон № 21/2012 от 17 май, да изпрати на председателите на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията следното мотивирано становище относно 
нарушаването на принципа на субсидиарност от 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]:

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета нарушава 
принципа на субсидиарност, доколкото преследваната цел не може да бъде по-добре 
постигната от това действие на Съюза.

Одобрено на 1 март 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАТА 
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СТАНОВИЩЕ COM(2012)788

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

ЧАСТ I – УВОДНА БЕЛЕЖКА

В съответствие с член 7 от закон № 43/2006 от 25 август, изменен със закон № 21/2012 
от 17 май относно проследяването, оценката и представянето на становища, за които 
Събранието на Португалската република отговаря в рамките на процеса на изграждане 
на Европейския съюз, и методиката за разглеждане н европейските инициативи, 
одобрена на 20 януари 2010 г., комисията по европейски въпроси получи 
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].

Горепосочената инициатива е изпратена на комисията по икономика и благоустройство 
и на комисията по здравеопазване. Двете комисии анализираха въпросната инициатива 
и одобриха докладите, приложени към настоящото мотивирано становище, които 
представляват неразделна част от него. 

Този въпрос представлява специфичен интерес за автономните райони и по тази 
причина беше представен за разглеждане на законодателните събрания на автономните 
райони на Азорските острови и Мадейра, които одобриха становищата, приложени към 
настоящото мотивирано становище, представляващи неразделна част от него.

ЧАСТ II – СЪОБРАЖЕНИЯ

1. Общи бележки

Инициативата, която се разглежда, има за цел преразглеждане и обновяване на 
Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно 
производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия, като същевременно 
се подобри вътрешният пазар.

Общата цел на преразглеждането е да се подобри функционирането на вътрешния 
пазар, като се актуализират вече хармонизираните области, като се включат нови 
мерки, които все още не са обхванати от предишната директива и като се гарантира, че 
законодателството не може да бъде заобиколено.

От гледна точка на здравето и в съответствие с член 114 от Договора за 



PE506.347v01-00 4/12 CM\930214BG.doc

BG

функционирането на Европейския съюз е необходимо стратегическите варианти на 
политика на Европейския съюз да опазват здравето на  европейските граждани.

Тютюнът е основен въпрос в европейската здравна политика, водещ до приблизително 
700 000 смъртни случаи годишно. Целта на директивата е предпазване на младите хора 
(70% от пушачите започват да пушат преди да навършат 18 години, а 94%  преди да 
навършат 25 години съгласно данни на Евробарометър от 2012 г.) и осигуряване на 
информиран избор на всички граждани относно въздействието и точните последствия 
на тютюневите изделия.

Съгласно инициативата преразглеждането на ДТИ е фокусирано върху следните 
области: 

a) Съставки и емисии

Максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите, както и 
методите на измерване, остават същите като в Директива 2001/37/ЕО.

Съгласно Директива 2001/37/ЕО държавите членки изискват от производителите и 
вносителите на тютюневи изделия да им предоставят информация относно съставките, 
използвани при производството на такива изделия. В предложението, което се 
анализира, тази задължителна система за уведомяване относно съставките се запазва, 
като в допълнение се предвижда въвеждането на общ електронен формат за 
уведомяване и от производителите се изисква да представят подкрепящи данни като 
например отчети относно пускането на пазара.

Таксите, налагани от държавите членки за обработка на предоставената им 
информация, не трябва да превишават разходите, свързани с тези дейности. Освен това 
в предложението се предвижда, че пускането на пазара на нови или изменени 
тютюневи изделия не трябва да се извършва преди подаването на данните относно 
съставките. Представените данни, с изключение на поверителната информация, се 
публикуват. 

Хармонизираният формат за уведомяване и задължителното уведомяване ще създадат 
условия на равнопоставеност и ще улеснят събирането, анализа и мониторинга на 
данните. Това ще намали и административната тежест върху промишлеността, 
държавите членки и Комисията и ще осигури по-устойчива система за обработка на 
чувствителни данни.

С действащата понастоящем Директива 2001/37/ЕО не се хармонизират нормативните 
актове на държавите членки относно добавките. Поради това някои държави членки са 
приели законодателство или са сключили споразумения с промишлеността за 
допускането или забраната на определени съставки. В резултат на това някои съставки 
в някои държави членки са забранени, а в други не са.

В предложението се предвижда тютюневите изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества, като например аромат на плодове или на шоколад, да бъдат забранени.

Групи за тестване ще оказват помощ в процеса на вземане на решения.
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Добавките, свързвани с идеята за енергия и жизнеспособност (кофеин, таурин и др.), 
или създаващи впечатлението, че изделията са полезни за здравето (например 
витамини), сe забраняват. Не се допуска използването на овкусители във филтрите, 
хартията или опаковките.

Тютюневите изделия с повишена токсичност или с повишена опасност от 
пристрастяване не могат да бъдат пускани на пазара. Държавите членки следят 
разпоредбите или условията, установени в REACH, да се прилагат за тютюневите 
изделия, ако е целесъобразно.

С предложението тютюневите изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи изделия, т.е. пурите, пуретите и тютюнът за лула, се 
освобождават от изискванията на някои разпоредби като например забраната на 
изделия с характерни вкусово-ароматни качества. Това освобождаване е оправдано, 
като се има предвид, че тези изделия се употребяват основно от по-възрастни 
потребители, докато акцентът на настоящото предложение е тютюневите изделия да 
бъдат регламентирани по такъв начин, че младите хора да не бъдат насърчавани да 
започват да ги употребяват

Освобождаването се премахва, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата (по 
отношение на обема на продажбите или на равнището на разпространение сред младите 
хора). 

В предложението се разглежда нееднородното развитие в държавите членки във връзка 
с регламентирането на съставките и се взема предвид развитието в международен план, 
като например разпоредбите на РККТ (Рамковата конвенция за контрол на тютюна на 
СЗО) относно регламентирането на съдържанието на тютюневите изделия и насоките в 
това отношение.

б) Опаковане и етикетиране

В предложението се предвижда поставянето на комбинирани предупреждения 
(изображение и текст), заемащи 75 % от повърхността, от двете страни на опаковките 
на тютюневите изделия, представляващи съобщение за съдържащите се в тютюна 
вредни вещества.

В предложението се включват и изисквания относно опаковките, например за форма на 
правоъгълен паралелепипед за опаковките на цигарите, и за минималния брой цигари в 
пакет (20 в този случай).

С предложението ще се гарантира ефективното изобразяване на предупрежденията 
относно здравето, като същевременно се остави известно място на опаковката за 
изобразяване на търговските марки, с изискване за минимални размери на 
предупрежденията и опаковките.

в) Проследимост и защитни елементи

Директива 2001/37/ЕО предоставя на Европейската комисия правомощия да приема 
технически мерки, свързани с проследимостта и идентифицирането, но тези 
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правомощия досега не са използвани. Тъй като понятието за проследимост беше 
развито през последните години, е необходимо да се адаптира и допълни 
законодателството по отношение на проследимостта и защитните елементи.

В предложението се предвижда въвеждането на европейска система за следене и 
обратно проследяване на равнището на потребителските опаковки за тютюневите 
изделия по цялата верига на доставки (с изключение на продажбата на дребно).

Държавите членки гарантират, че производителите на тютюневи изделия са сключили 
договори с независими трети страни за съхранение на данни, за да се осигури 
независимостта на системата и пълната прозрачност и достъпност по всяко време за 
държавите членки и за Комисията.

С предложението се гарантира съответствие с изискванията на директивата, създават се 
условия на равнопоставеност между различните оператори (понастоящем само от 
четиримата най-големи производители на тютюневи изделия се изисква да разработват 
и използват системи за следене и обратно проследяване), улеснява се наблюдението на 
пазара, а на потребителите се предоставят възможности за проверяване на 
автентичността на тютюневите изделия.

г) Тютюневи изделия за орална употреба

Запазва се забраната за пускане на пазара на тютюневи изделия за орална употреба 
(снус), както е предвидено в Директива 2001/37/ЕО, като изключение от тази забрана 
прави Швеция.

Настоящата забрана беше счетена за пропорционална от Съда на Европейския съюз 
през 2004 г. поради вредното въздействие на тютюна за орална употреба, несигурността 
по отношение на употребата му като заместител на цигарите, токсичните и водещите до 
пристрастяване свойства на никотина, потенциалния риск от тютюна за орална 
употреба за младите хора и факта, че изделието е ново.

д) Трансгранични продажби на тютюневи изделия от разстояние

Трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние са извън обхвата на 
Директива 2001/37/ЕО.

В предложението е включено задължение за уведомяване от страна на търговците на 
дребно на тютюневи изделия, които възнамеряват да извършват трансгранични 
продажби от разстояние.

С предложението на държавите членки се позволява да изискват търговците на дребно 
да определят физическо лице, което да осигурява съответствието на изделията, 
доставяни на клиентите в съответните държави членки, с директивата. Предвижда се и 
задължителен механизъм за проверка на възрастта.

С предложението се улеснява законосъобразната дейност, без да се премахва нито един 
от каналите за продажба, като същевременно на потребителите се предоставя законен 
достъп до тютюневи изделия, които не са налични на техния вътрешен пазар. То 
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засилва ефекта върху вътрешния пазар чрез предотвратяване на закупуването на 
изделия, които не са в съответствие с разпоредбите на директивата, включително чрез 
предупрежденията относно здравето на подходящия език и регламентирането на 
съставките. То има за цел също да възпрепятства купуването на изделията от 
непълнолетни. Един непредвиден специално страничен ефект е, че с предложението ще 
се намали предлагането на по-евтини изделия, които не спазват националните ценови 
политики.

е) Нови категории тютюневи изделия

Нова категория тютюневи изделия са съдържащите тютюн изделия, които не попадат в 
нито една от установените продуктови категории (например 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) и които са 
пуснати на пазара след влизането в сила на директивата. Тези изделия ще трябва да 
спазват изискванията на директивата (например по отношение на етикетирането и 
съставките), за да се гарантира наличието на равнопоставеност, а приложимите правила 
ще зависят от това дали при изделието е наличен процес на горене или не.

В предложението също така се предвижда задължение за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия, а пет години след крайния срок за транспониране на 
директивата Комисията ще изготви доклад за развитието на пазара по отношение на 
тези изделия.

Въвеждането на система за уведомяване за новите категории тютюневи изделия ще 
допринесе и за разширяване на базата от знания по отношение на тези изделия с цел 
евентуални бъдещи изменения на директивата.

ж) Изделия, съдържащи никотин

Изделията, съдържащи никотин, са извън обхвата на Директива 2001/37/ЕО и 
държавите членки досега са следвали различни регулаторни подходи по отношение на 
тези изделия, включително чрез регламентирането им като лекарствени продукти, 
прилагането на някои разпоредби, които се използват за тютюневите изделия, или без 
да предвиждат някакво специфично законодателство.

В предложението се посочва, че изделията, съдържащи никотин и които имат 
съдържание на никотин над 2 mg, с концентрация на никотин над 4 mg/ml или при 
чиято предвидена употреба се достига до средна максимална плазмена концентрация 
във върховия момент над 4 ng/ml, могат да бъдат пускани на пазара само ако са 
разрешени като лекарствени продукти въз основа на тяхното качество, безвредност и 
ефикасност, и ако имат положителен баланс между риск и полза.

С предложението се премахват съществуващите понастоящем различия от законов 
характер между държавите членки и диференцираното третиране на 
никотинозаместващите терапии и изделията, съдържащи никотин, увеличава се 
правната сигурност и се укрепва настоящото развитие в държавите членки и също така 
се насърчават научните изследвания и иновациите по отношение на преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия с цел постигане на максимални ползи по отношение 
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на здравето.

з) Растителни изделия за пушене

В предложението се предвижда на растителните изделия за пушене да бъдат поставяни 
подходящи предупреждения относно здравето, така че потребителите да бъдат 
информирани за отрицателните последици за здравето от тях. Освен това върху 
опаковките не се допуска наличието на информация, подвеждаща потребителите.

2. Изслушвания

На 29 януари 2013 г. на съвместно изслушване пред парламентарната комисия по 
европейски въпроси, парламентарната комисия по икономика и благоустройство и 
парламентарната комисия по здравеопазване предприятията Tabaqueira (филиал на 
Phillip Morris International), Empresa Madeirense de Tabacos и Fábrica de Tabacos 
Micaelense изразиха подкрепата си за приемането на важна, балансирана и основана на 
доказателства рамка, която може по ефективен начин да отговори на тревогите, 
свързани с естеството на тютюневите изделия, поставени от обществото като цяло и от 
обществените органи по здравеопазване в частност.

Въпреки това те подкрепиха мнението, че преразглеждането на Директивата за 
тютюневите изделия (предложение за директива), представено от Комисията, е в 
противоречие с принципа на субсидиарност, тъй като е несъразмерно и недостатъчно 
обосновано в редица отношения и не се вземат под внимание някои национални 
особености и социално-икономически отрицателни въздействия, които не се оправдават 
с ползите за здравето. 

Бяха изразени също така съмнения относно способността на ЕС да законодателства в 
някои от тези области, като се има предвид, че този избор на политики не е съвместим с 
функционирането на вътрешния пазар и има вероятност да доведе до нарушаване на 
функционирането му със значително въздействие върху заетостта, конкуренцията и 
приходите от данъци, без гаранции за постигане на предложените цели по отношение 
на здравеопазването.

Те изразиха също така мнението, че ЕС няма обширни законодателни правомощия в 
областта на общественото здраве.  Като се има предвид, че политиката за общественото 
здраве е от компетентността на държавите членки, правомощието на ЕС е само да 
разработва действия за подкрепа, координиране или допълване на дейността на 
държавите членки. В самия ДФЕС е посочено, че „действията на Съюза са съобразени 
изцяло с отговорностите на държавите членки що се отнася до определянето на тяхната 
здравна политика“ (член 168, параграф 7).

Правното основание, въз основа на което е представено предложението за директива, е 
създаването и функционирането на вътрешния пазар. Така с предложението се цели 
изработване на законодателство относно вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) с 
единствената цел задължаване на държавите членки да приемат поредица от мерки в 
областта на общественото здраве като същевременно не се обръща внимание на 
отрицателното им въздействие върху самия вътрешен пазар. Счита се, че 
предложението за директива премахва всяка възможност за диференциация на 
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продуктите или иновации, като несправедливо се забраняват някои вече съществуващи 
категории. Към държавите членки се отправя призив да прилагат допълнителни 
ограничения, като например „общи опаковки“, което неминуемо ще доведе до 
непоследователно усложняване на прилагането на съществуващите закони в 27-те 
държави членки.

Освен това беше посочено, че чрез забраната на тютюневите продукти с намален риск, 
Комисията има за цел да откаже на държавите членки всяка възможност самостоятелно 
да разработват свои собствени стратегически решения за контролиран достъп до 
алтернативни тютюневи изделия, представляващи по-слаба опасност за гражданите им, 
в сравнение с конвенционалните тютюневи изделия. 

На 7 февруари 2013 г. комисията по европейски въпроси и комисията по 
здравеопазване проведоха съвместно изслушване на делегацията от Japan Tobacco 
International (JTI), която изрази становището, че, първо, това предложение за директива 
ще отнеме правомощия от държавите членки без да се предоставят доказателства, че 
националните парламенти ще бъдат в състояние да постигнат същите цели с подобни 
или по-добри резултати, като по този начин се нарушава принципът на субсидиарност и 
че, второ, предложението надхвърля далеч това, което е необходимо, за да постигне 
целта си за развитие на вътрешния пазар, като по този начин се нарушава принципът на 
пропорционалност.

Законодателното събрание на автономния регион на Азорските острови също се 
възползва от правото си на изслушване в съответствие с член 229, параграф 2 от 
Конституцията на Португалската република и, в този конкретен случай, съгласно член 
3, параграф 4 от Закон № 43/2006 от 25 август, изменен със Закон № 21/2012 17 май.

Законодателното събрание на автономния регион на Азорските острови счита, че 
предложението за директива не е в съответствие с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.

Подкомисията на постоянната комисия по икономика на Законодателното събрание 
представи становище за отхвърляне на предложението за директива на основание, че
приемането му ще наруши функционирането на вътрешния пазар и че нарушава 
основни права, залегнали в договорите.

В това становище се подчертава също така, че производството на тютюн е дейност с 
голямо значение за архипелага, свързана с равнището на пряка и непряка заетост, 
положителни външни фактори в икономиката и създаване на данъчни приходи, което 
доведе до създаването на диференциран режим за автономния регион на Азорските 
острови, основан на принципа на солидарност.

Подкомисията на постоянната комисия по икономика на Законодателното събрание 
единодушно взе решение да предостави отрицателно становище относно 
предложението за директива, което се разглежда.

Последното съвместно изслушване с комисията по здравеопазване, осъществена в 
контекста на разглеждане на настоящото предложение за директива, беше проведено на 
14 февруари 2013 г. със съветника по политическите въпроси в полското посолство 
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Dariusz Dudziak, който също отхвърли условията на инициативата, която се разглежда, 
въз основа на анализ както на принципа на субсидиарност, така и принципа на 
пропорционалност. 

3. Правно основание

Настоящото предложение за директива е представено на основание член 114 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз.

4. Принцип на субсидиарност

Съгласно член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз ЕС може да „действа 
само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от държавите-членки (…), а (…) могат да бъдат по-
добре постигнати на равнището на Съюза“. Принципът на субсидиарност отразява 
гледната точка, че държавите членки трябва да имат приоритет пред ЕС, действайки 
доколкото имат способност за това.

Договорът отразява също така идеята, че решенията трябва да се вземат при възможно 
най-голяма близост до гражданите, винаги когато е възможно на национално равнище. 
Най-общо казано, ЕС проявява предпазливост и действа (в областите на споделена 
компетентност с държавите членки) само ако общностната дейност по ефективен начин 
добавя стойност и предоставя ползи, които не биха могли да бъдат постигнати на 
местно равнище.

При положение че общественото здраве е в изключителната компетентност на 
държавите членки, правомощието на ЕС е само да подкрепя, координира и допълва 
тези дейност.

Освен това Договорите налагат изричното изискване ЕС да спазва „отговорностите на 
държавите членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика…“

Ето три примера, които ясно показват по какъв начин предложението за директива е в 
противоречие с принципа на субсидиарност:

• Забраната на цигари с „обичаен размер“ в Португалия в резултат на 
разпоредбите, отнасящи се до размера на предупрежденията относно здравето, не 
зачита предпочитанията на португалските потребителите, по-специално без никакво 
основание нито от гледна точка на общественото здраве, нито във връзка с 
функционирането на вътрешния пазар. Следва да се отбележи, че Португалия се 
откроява като една от държавите членки с най-нисък процент на употреба на тютюн и с 
по-висок процент граждани, които никога не са пушили, както и че е една от държавите 
членки с най-ниски равнища на употреба на тютюн сред малолетните и непълнолетните 
лица.

• Предложението за директива премахва и забранява съвкупност от продукти 
(обикновено познати като „slims“, „цигари с ментолов вкус“),  знаците с малък размер 
за съдържанието на катран и никотин и пускането на пазара на опаковки, по-малки от 
40 г, тютюн за ръчно свиване на цигари.  Тук става въпрос за мерки, които по никакъв 
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начин не допринасят за функционирането на вътрешния пазар.

• Предварителната забрана на някои продукти, представляващи намален риск, без 
да се вземат предвид доказателствата, показва, че ЕС възпрепятства държавите членки 
да прилагат на практика собствените си стратегии за намален риск. Това не е 
хипотетичен сценарий след като съществуват държави членки, които вече са създали 
правна рамка за регламентиране на продуктите с намален риск. Забраната би попречила 
на правомощията на тези и на други държави членки при определянето на техните 
политики в областта на общественото здраве.

Най-общо можем да потвърдим, че настоящото предложение за директива не представя 
по ясен начин прехвърлянето на правомощия за регламентиране на въпросите, свързани 
с тютюна, от държавите членки към Европейската комисия. Делегирането на 
правомощия има отражение върху основните области на правомощия на държавите 
членки и е извършено неточно и по не много решителен начин по отношение на целите, 
които трябва да бъдат постигнати от Европейската комисия.

5. Принцип на пропорционалност

Принципът на пропорционалност изисква съдържанието и формата на действието на 
ЕС да не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договора. В този смисъл, 
когато съществуват алтернативи по отношение на преследването на една и съща цел, 
следва да се избира тази, която не е най-скъпоструваща за постигането на тези цели.

Следва да се подчертае, че предложението за директива надвишава необходимото за 
постигане на подобрение на функционирането на пазара, с нанасяне на вреда на 
основните принципи на икономическите оператори (свобода за действие на пазара в 
съответствие с правилата за конкуренция, свобода за диференциране на продуктите, 
свобода за използване на закупени и разработени отличителни марки и знаци), и на 
самите възрастни потребители, по-специално свободата на личен избор, основан на 
подходяща и съответстваща информация. 

Освен това предложението за директива противостои на съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, изискваща да се избере мярката, която не е най-скъпоструваща сред 
наличните алтернативи, и предупреждаваща за необходимостта да се избягва 
причинените недостатъци да бъдат непропорционални по отношение на целите, които 
трябва да бъдат постигнати.

Независимо от необходимото ниво на очевидност, много от разпоредбите на 
предложението за директива са ясно непропорционални и трябва да бъдат обявени за 
неприемливи въз основа на това. Не съществуват признаци, че тези мерки - произволни 
и наказателни, подобряват функционирането на вътрешния пазар или постигат 
заявената цел от гледна точка на общественото здраве.

ЧАСТ III – СТАНОВИЩЕ

В светлината на изложените съображения и във връзка с доклада на компетентната 
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комисия, комисията по европейски въпроси изразява становището, че:

1. Инициативата, която се разглежда, нарушава принципа на субсидиарност 
доколкото в областта на споделена компетентност ЕС може само да изготвя 
законодателство за постигане на резултати, които не могат да бъдат постигнати на 
местно равнище и защото отнема правомощия на държавите членки без да докаже, че 
националните парламенти не успяват да постигнат същите или по-добри резултати, 
което е очевидно и явно нарушаване на принципа на субсидиарност.

2. Инициативата, която се разглежда, нарушава принципа на пропорционалност 
като се има предвид, че законодателството на ЕС не трябва да надхвърля необходимото 
за постигане на целите на Договорите и защото надхвърля необходимото за постигане 
на целта й за развитие на вътрешния пазар, което е явно нарушаване на принципа на 
пропорционалност.

3. В светлината на горепосоченото и в съответствие с член 3, параграф 3 от закон 
№ 43/2006 от 25 август, изменен със закон № 21/2012 от 17 май, следва приложеният 
към настоящото становище проект на резолюция да бъде внесен в пленарно заседание.

4. По отношение на въпросите, повдигнати в съображенията, комисията по 
европейски въпроси ще продължи да следи законодателния процес по тази инициатива 
чрез обмен на информация с правителството.


