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Г-н Матиас Гроте
Председател
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище съгласно член 37а от Правилника за дейността относно 
използването на делегирани актове в рамките на разглеждането на 
сближаването 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))

Уважаеми господин Председател,

На заседанието си от 6 юни 2013 г. комисията по правни въпроси реши да се 
самосезира съгласно член 37а, параграф 3 от Правилника за дейността по въпросите 
относно използването на делегирани актове и актове за изпълнение в рамките на 
разглеждането на посоченото по-горе предложение.

Комисията по правни въпроси разгледа упоменатите по-горе въпроси на своето 
заседание от 20 юни 2013 г.

На заседанието си от 9 юли 2013 г. комисията по правни въпроси прие с единодушие1 
следното становище.:

1 Присъстваха Рафаеле Балдасаре (заместник-председател), Луиджи Берлингуер, Себастиан Валентин 
Боду (заместник-председател), Пьотър Борис, Франсоаз Кастекс (заместник-председател), Кристиан 
Енстрьом, Джузепе Гаргани, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Саджад Карим, Клаус-Хайнер Лене 
(председател), Йорг Лайхтфрид (съгласно член 187, параграф 2 от Правилника за дейността), Ева 
Лихтенбергер, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Иржи Мащалка, Бернхард Рапкай, Ребека Тейлър, 
Александра Тайн, Аксел Фос, Сесилия Викстрьом, Тадеуш Звефка, Анна Заборска (съгласно член 187, 
параграф 2 от Правилника за дейността).
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С уважение,

Клаус-Хайнер Лене
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I. Контекст

Основната цел на горепосоченото предложение за директива е да се актуализира и 
допълни Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. 
относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи 
изделия.

Целта на предложението е сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки в пет политически сфери:

бездимни тютюневи изделия и разширяване на продуктовия обхват (т.е. изделия, 
съдържащи никотин, и растителни изделия за пушене);

1. опаковане и етикетиране;

2. съставки/добавки;

3. трансгранични продажби от разстояние; както и

4. проследимост и защитни елементи.

Докато директивата от 2001 г. предвиждаше само изпълнителни правомощия на 
Комисията във връзка с мерки, свързани с илюстрация на последствията за здравето и 
адаптиране към научно-техническия напредък на методите на измерване, по-голямата 
част от областите, за които Комисията предлага делегирани или изпълнителни актове в 
настоящото предложение, се урежда от следния член (подчертаването е добавено):

Член 11
Доклад

Най-късно до 31 декември 2004 г., а след това на всеки две години, 
Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на 
Икономическия и социален комитет доклад за прилагането на 
настоящата директива.

При изготвянето на доклада, посочен в първата алинея, Комисията се 
подпомага от научни и технически експерти, за да си осигурят всички 
съществуващи информации, които са й необходими.

При представянето на първия доклад, визиран в първата алинея, 
Комисията посочва по-специално елементите, които следва да бъдат 
преразгледани или развити, с оглед на напредъка на научно-
техническите знания, включително изготвянето на международно 
признати правила и норми по отношение на изделията, като се 
обърне специално внимание:

— на по-нататъшното намаляване на максимално допустимите 
съдържания, предвидени в член 3, параграф 1,
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— на евентуалните взаимозависимости между тези съдържания,
— на подобренията, които следва да се направят относно 

предупредителните надписи, свързани със здравето - размер, 
разположение и формулировка,

— на новите научно-технически информации относно 
етикетирането и отпечатването върху потребителските 
опаковки на цигарите на снимки или други илюстрации, показващи 
и обясняващи последствията от тютюнопушенето за здравето,

— на методите, позволяващи една по-реална оценка и 
регламентиране на токсичността и вредното въздействие,

— на определянето на ефекта на пристрастяване, което тези 
съставки могат да предизвикат,

— на оценката на тютюневите изделия, които имат евентуалната 
способност да намалят вредното въздействие,

— на развитието на стандартизирани методи за тестване, 
позволяващи да се измерят съдържанията на компоненти, 
различни от катраните, никотина и въглеродния оксид в цигарения 
дим,

— на токсикологичните данни, които следва да бъдат поискани от 
производителите по отношение на съставките и на начина, по 
който те следва да бъдат тествани, за да могат органите на 
общественото здравеопазване да дадат оценка за тяхното 
използване,

— на разработването на стандарти относно изделията, различни 
от цигарите, и по-специално тютюна за ръчно свиване на цигари.

Докладът разглежда също така и връзките между изискванията за 
етикетиране, предвидени в член 5, и поведението на потребителите. 
Той е придружен от всички предложения за изменение на настоящата 
директива, които Комисията счита за необходими, с оглед 
адаптирането към настъпилите промени в развитието на 
тютюневите изделия, доколкото това се оказва необходимо за 
утвърждаването и функционирането на вътрешния пазар, и с оглед 
на всяко ново развитие, основано на научни факти и развитие на 
приетите норми за изделията в международен план.

II - Контекст на делегираните актове и актовете за изпълнение

Вж. моля раздел II от приложеното становище на Комисията по правни въпроси от 27 
април 2012 г. до комисията по земеделие относно регламента за изменение на 
Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на 
биологични продукти и работния документ, изготвен в контекста на последващите 
действия по отношение на делегирането на законодателни правомощия и контрола от 
страна на държавите членки върху упражняваните от Комисията изпълнителните 
правомощия (докладчик: Йожеф Сайер), които представят обстойна информация както 
за делегираните актове, така и за актовете за изпълнение.

III - Позиция на Парламента относно делегирането на законодателни правомощия
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Разграничаването между делегирани актове и актове за изпълнение е предмет на 
известни противоречия при редица законодателни процедури след влизането в сила на 
Договора от Лисабон. Съветът настоява за използването на актове за изпълнение, за да 
може чрез експертите от държавите членки, заседаващи в съответните комисии, 
предвидени в Регламента относно актовете за изпълнение, да се повлияе по-добре на 
подготвителната фаза на тези актове. При изготвянето на делегирани актове 
националните експерти нямат официална роля. Освен това ролята, влиянието и 
прерогативите на Парламента са далеч по-големи, когато става въпрос за делегирани 
актове, като възможността за оспорване на предложен делегиран акт и за оттегляне на 
делегирането са най-силните инструменти, с които той разполага. Когато става въпрос 
за актове за изпълнение, правомощията на Парламента са ограничени до правото на 
контрол, а Комисията може да приеме предложен акт за изпълнение, независимо от 
възраженията на Парламента.

Изборът на правилния инструмент има значителни последици не само за възможността 
на Парламента да упражни правото си на контрол или проверка, но също така и за 
валидността на самия правен акт. Председателят на Комисията, в писмо до 
председателя на Парламента, подчерта, че разграничаването между актовете за 
изпълнение и делегираните актове не е въпрос на политически избор и че отправната 
точка на всички анализи следователно трябва да бъдат правните критерии, установени 
в членове 290 и 291 от ДФЕС1. Поради това Комисията потърси разяснение от Съда на 
Европейския съюз по въпроса за разграничаването в случай, в който тя е на мнение, че 
е бил избран погрешният вид акт2.

За да се установи хоризонтална политическа позиция по въпроса за издаване на 
делегирани актове с цел защита на прерогативите на Парламента и за да се избегне 
допълнително рискът на правни предизвикателства и рискът от отмяна на 
законодателни актове с неправилен избор на делегирани актове или актове за 
изпълнение, Председателският съвет одобри през 2012 г. следния подход с четири 
стъпки, с оглед да се гарантира, че Парламентът е в състояние да упражнява напълно 
правомощията, предоставени му по силата на Договора от Лисабон3:

1. избор на правилния инструмент;

2. засилване на ролята на държавите членки в подготвителната фаза на 
делегираните актове;

1 Писмо от 3 февруари 2012 г. от председателя Барозу до председателя Шулц.
2 На 19 септември 2012 г. Комисията заведе жалба до Съда на Европейския съюз срещу Парламента и 

Съвета с искане за отмяна на член в регламента за биоцидите, предвиждащ приемането на мерки за 
установяване на таксите, дължими на Европейската агенция по химикалите (ЕАХ), с акт за изпълнение, 
а не чрез делегиран акт. Комисията твърди, че тъй като въпросният член има за цел да допълни 
определени несъществени елементи от законодателния акт, и с оглед на естеството на делегацията и 
целта на акта, който трябва да се приеме в рамките на тези правомощия, подобен акт следва да се 
приеме в съответствие с процедурата, предвидена в член 290 от ДФЕС, а не с процедурите, предвидени 
в член 291 от ДФЕС. Дело C-427/12, Европейска комисия/Европейски парламент, Съвет на 
Европейския съюз.

3 Политически насоки относно хоризонтален подход в рамките на Парламента по въпросите на 
третирането на делегираните актове (писмо от 19 април 2012 г. от председателя на Съвета на 
председателите на комисии до председателя на Европейския парламент).
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3. включване в основния акт („съвместно вземане на решения“);

4. приемане на позицията на Европейския парламент без съгласие на първо четене.

Като последна стъпка, когато делегирани актове не могат да бъдат включени в дадено 
досие, въпреки че е било установено, че те трябва да бъдат включени, този подход 
призовава за отказ да се представи самото досие на пленарно заседание, като в този 
случай са необходими по-нататъшни хоризонтални преговори със Съвета.

IV - Анализ

При липса на съдебна практика на Съда на ЕС по въпроса за разграничаването между 
делегирани актове и актове за изпълнение, отправна точка за всеки анализ трябва да 
бъде текстът на самия Договор. В член 290 от ДФЕС се предвижда, че може да се 
делегират правомощия за приемане на „незаконодателни актове от общ характер, 
които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния 
акт“ (подчертаването е добавено).

За да се провери дали тези критерии са изпълнени, е необходимо да се разгледа 
характерът на правомощието във всеки конкретен случай. Вж. моля приложението.

V - Заключение и препоръка

В светлината на гореизложените съображения комисията по правни въпроси следва да 
приеме гледната точка, че с изключение на предложените разпоредби относно 
делегирани актове в член 4, параграфи 3 и 4 и в член 14, параграф 9, букви б) и в) от 
предложението по отношение на методите за измерване, нито една от предложените 
разпоредби относно делегираните актове не следва да бъде приета от Парламента.

Всички други предложени разпоредби, които предвиждат приемането на делегирани 
актове, следва да бъдат заличени и материалното им съдържание следва да бъде 
включено в основния акт. В някои случаи делегирани актове биха могли да се 
използват, за да могат решенията или актовете за изпълнение да осигуряват еднакви 
условия за изпълнение, но само когато критериите са допълнително уточнени в 
основния акт. От друга страна, от Комисията би могло да се изисква да изготви доклад 
в определен срок, който да представи на съзаконодателите, с евентуални 
придружаващи предложения за изменение на законодателни актове, както в случая с 
директивата от 2001 г.

Моделът за съображенията и членовете от  Общото споразумение и Регламента относно 
актовете за изпълнение изглежда са били спазени. Настоящата формулировка в 
съображение 37 обаче не отговаря на това, което Комисията предлага в член 6, 
параграф 2 от предложението.

С оглед на политическите насоки, подкрепени от Председателския съвет, комисията по 
правни въпроси следователно призовава комисията по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните да отчете тези препоръки при изготвянето на своя доклад. 
Ако Съветът приеме позиция в противоречие с тези препоръки и се обяви в полза на 
делегирани актове или актове за изпълнение, когато критериите за това не са 
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изпълнени, комисията следва да информира Съвета, че досието няма да бъде внесено в 
пленарна зала в този вид, и ако Съветът все още продължава да настоява на позицията 
си, комисията следва да препоръча приемането на позиция на Парламента без съгласие 
на първо четене.
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Приложение – Разпоредби, съдържащи делегирани актове и актове за изпълнение 

Член Относим текст Цели, съдържание и обхват Препоръка

Съображение 
37

С цел да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на настоящата директива, по-
специално по отношение на формата на 
уведомяването относно съставките, определянето 
на изделията с характерни вкусово-ароматни 
качества или с повишено равнище на токсичност и 
опасност от пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали дадено 
тютюнево изделие притежава характерни вкусово-
ароматни качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Това твърдение противоречи 
на анализите по собствена 
инициатива, които са 
предложени в член 6, параграф 
2 по-долу и се отнасят до 
характерните вкусово-
ароматни качества. 
Съображението споменава 
само методология.

Изглежда, че липсва 
съображение, обосноваващо 
избора на процедура по 
разглеждане.

Това съображение 
съответства на 
правилния модел, но 
не посочва правилно 
това, което Комисията 
смята да направи в 
член 6, параграф 2. То 
трябва да бъде 
съобразено с 
посочените по-долу 
анализи.

Следва да бъде 
добавено съображение 
относно процедура по 
консултиране или по 
разглеждане.

Съображение 
38

С цел настоящата директива да стане напълно 
оперативна и да не изостава от техническото и 
научното развитие, както и от това в международен 
план в областта на производството, потреблението 
и регламентирането на тютюна, правомощието за 
приемане на актове в съответствие с член 290 от 

Декларираната цел обхваща 
само „да не изостава от 
техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план“, докато 
по-голямата част от 

Целта за превръщане 
на директивата в 
„напълно оперативна“ 
трябва да бъде 
заличена и целите на 
делегирането следва 
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Договора за функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-специално 
по отношение на приемането и адаптирането на 
максималното съдържание в емисиите и методите 
за неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, които 
увеличават токсичността, опасността от 
пристрастяване или привлекателността, на 
употребата на предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на определянето 
на основните елементи на договорите за съхранение 
на данни с независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването от някои 
разпоредби, предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на никотин за 
изделията, съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на съответните 
документи по подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

разпоредбите относно 
делегираните актове, 
предложени по-долу, не се 
отнасят до тази цел, а по-скоро 
до твърде неясната и широка 
цел за превръщане на 
директивата в „напълно 
оперативна“.

Стандартното съображение в 
Общото споразумение не 
включва думите „по-
специално“, когато става 
въпрос за определяне на 
съдържанието и обхвата. 
Следователно не е отделено 
внимание на важни аспекти.

Изречението относно 
експертните консултации не е 
включено в стандартното 
съображение в Общото 
споразумение.

да бъдат адаптирани 
към посочените по-
долу анализи.

Съдържанието и 
обхватът трябва да 
бъдат определени в 
подробности във 
връзка с посочените 
по-долу анализи.

Изречението относно 
експертните 
консултации следва да 
се заличи, освен ако се 
посочват изрично 
експертите на 
Парламента.

Член 3 2. Комисията е оправомощена да приема С оглед на целта за Да се заличи, не е 
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делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание в емисиите, 
определено в параграф 1, с оглед на научното 
развитие и международно приетите стандарти.

общественото здраве, 
въпросът за равнището на 
вредните вещества засяга 
съществени елементи. 
Обхватът на потенциалната 
забрана е неограничен. 

целесъобразно да се 
делегира. Следва да 
бъде уточнено в 
основния акт.

Максимално 
съдържание на 
катран, 
никотин, 
въглероден 
оксид и други 
вещества в 
емисиите 3. Държавите членки уведомяват Комисията за 

максималното съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно приетите 
стандарти, когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да приема и 
адаптира максималното съдържание в емисиите за 
други емисии от цигари и за емисии от тютюневи 
изделия, различни от цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневите изделия 
над прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от съдържанието на 
катран, никотин и въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

На практика Парламентът би 
могъл да бъде изключен от 
определянето на равнището на 
вредните вещества, което 
засяга съществени елементи. 
Обхватът на потенциалната 
забрана е неограничен.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
делегира. Следва да 
бъде уточнено в 
основния акт.

Член 4 3. Комисията е оправомощена да приема Целта тук е да се адаптират Делегирани актове са 
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делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
адаптира методите на измерване на максималното 
съдържание на катран, никотин и въглероден оксид 
в емисиите с оглед на научното и техническото 
развитие и международно приетите стандарти.

методите на измерване, които 
имат само страничен ефект за 
задължението, което се 
съдържа в член 3, и поради 
това представляват 
несъществени елементи. Тъй 
като тези методи ще се 
прилагат еднакво за всички 
производители, делегираните 
актове ще бъдат с общо 
приложение и Комисията ще е 
в най-добра позиция да 
допълва или изменя тези 
елементи. Думата „адаптира“ 
обаче не следва да се използва.

приемливи, но вместо 
думата „адаптира“ 
следва да се използва 
„допълва или изменя“.

Методи на 
измерване

4. Държавите членки уведомяват Комисията за 
методите за измерване, които използват за 
останалите емисии от цигарите и емисиите от 
тютюневите изделия, различни от цигарите. Въз 
основа на тези методи и предвид научното и 
техническото развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
приема и адаптира методите за измерване.

Същото, както като за 
посочения по-горе член 4, 
параграф 3. Най-добрите 
практики от държавите членки 
биха могли да бъдат полезни 
за Комисията. Думата 
„адаптира“ обаче не следва да 
се използва и думата „приема“ 
не може да се използва.

Делегирани актове са 
приемливи, но вместо 
„приема и адаптира“ 
следва да се използва 
„допълва или изменя“.

Член 5
Уведомяване за 

3. Чрез актове за изпълнение Комисията определя 
и, ако е необходимо, актуализира формàта за 

Тук става въпрос за 
гарантиране на еднакви 

Актовете за 
изпълнение са 
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съставките и 
емисиите

представяне и разпространение на информацията, 
посочена в параграфи 1 и 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

условия за изпълнение. приемливи.

2. По искане на държава членка Комисията 
определя с актове за изпълнение дали дадено 
тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1, 
като може да извърши това определяне и по 
собствена инициатива. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

Чрез актове за изпълнение Комисията приема 
хармонизирани правила относно процедурите за 
определяне на това дали дадено тютюнево изделие 
попада в обхвата на параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

Предложеният текст няма 
нищо общо с еднаквите 
условия за изпълнение. 
Комисията по-скоро си дава 
неограничена свобода на 
преценка. Освен това 
формулировката е неточна и 
засяга съществени елементи.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
използват актове за 
изпълнение. По-
подробни критерии 
следва да бъдат 
определени в основния 
акт и анализите биха 
могли да бъдат 
направени 
посредством 
делегирани актове (вж. 
също становище на 
правната комисия 
относно биологичните 
продукти).

Член 6
Регламентиране 
на съставките

3. В случай че опитът, натрупан при прилагането на 
параграфи 1 и 2, покаже, че дадена добавка или 
комбинация от добавки обикновено придава 
характерни вкусово-ароматни качества, когато 
надвиши определено равнище на наличие или 
концентрация, Комисията е оправомощена да 

Комисията си дава 
неограничена свобода на 
преценка по отношение на 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
делегира. По-добре е 
да се определи дата за 
преглед от страна на 
Комисията с доклад до 
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приема делегирани актове в съответствие с член 22, 
за да определя максималните равнища за тези 
добавки или комбинация от добавки, които 
придават характерните вкусово-ароматни качества.

съзаконодателите, 
придружен евентуално 
от предложения за 
изменение на 
законодателните 
актове.

8. По искане на държава членка Комисията 
определя с акт за изпълнение дали дадено 
тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 7, 
като може да извърши това определяне и по 
собствена инициатива. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в член 21, и 
се основават на най-актуалните научни 
доказателства.

Неточно, може да засяга 
съществени елементи.

Да се заличи, 
задължението 
съгласно параграф 7 е 
ясно предвидено.

9. В случай че научните доказателства и опитът, 
натрупан при прилагането на параграфи 7 и 8, 
покажат, че дадена добавка или определено 
количество от нея при консумацията увеличава 
отчетливо токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюнево изделие, 
Комисията е оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да определя 
максималните равнища за тези добавки.

Комисията си дава 
неограничена свобода на 
преценка по отношение на 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
делегира. Или да се 
определи в основния 
акт, или да се 
предвиди бъдещ 
доклад с евентуални 
придружаващи 
законодателни 
предложения.
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10. Тютюневите изделия, различни от цигарите, 
тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните 
тютюневи изделия, се освобождават от забраните, 
установени в параграфи 1 и 5. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да отменя това 
освобождаване, ако е налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.

Комисията си дава 
неограничена свобода на 
преценка по отношение на 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
делегира. Или да се 
определи в основния 
акт, или да се 
предвиди бъдещ 
доклад с евентуални 
придружаващи 
законодателни 
предложения.

4. В съответствие с член 22 Комисията е 
оправомощена да приема делегирани актове:

a) за да адаптира текста на предупрежденията 
относно здравето, определени в параграфи 1 и 2, с 
оглед на научното и пазарното развитие;

Формулировката на текстовите 
предупреждения, за които се 
предлага да бъдат определени 
в основния акт, засяга явно 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира.

Член 8
Текстови 
предупреждени
я за тютюна за 
пушене

б) за да определя мястото, формàта, оформлението 
и дизайна на предупрежденията относно здравето, 
определени в настоящия член, включително вида на 
шрифта и цвета на фона.

Предлага се мястото на 
предупрежденията относно 
здравето да бъде определено в 
основния акт.

Съдържанието на тази 
буква следва да се 
урежда от самата 
директива.

Член 9
Комбинирани 
предупреждени
я относно 
здравето за 

3. Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22 с цел:

a) да адаптира текстовите предупреждения от 
списъка в приложение І към настоящата директива 

Формулировката на текстовите 
предупреждения, за които се 
предлага да бъдат определени 
в основния акт, засяга явно 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира.
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с оглед на научното и техническото развитие;

б) да установява и адаптира галерията с 
изображения, посочена в параграф 1, буква а) от 
настоящия член, с оглед на научното и пазарното 
развитие.

Предупреждаващите 
изображения явно засягат 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира.

в) да определя мястото, формàта, оформлението, 
дизайна, редуването и пропорциите на 
предупрежденията относно здравето;

Предлага се мястото на 
предупрежденията относно 
здравето да бъде определено в 
основния акт.

Съдържанието на тази 
буква следва да се 
урежда от самата 
директива.

тютюна за 
пушене

г) чрез дерогация от член 7, параграф 3, да определя 
условията, при които предупрежденията относно 
здравето могат да се прекъсват при отваряне на 
потребителската опаковка, така че да се осигури 
графичната цялост и видимостта на текста, 
снимките и информацията за преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия.

Предлага се мястото на 
предупрежденията относно 
здравето да бъде определено в 
основния акт.

Съдържанието на тази 
буква следва да се 
урежда от самата 
директива.

Член 10
Етикетиране на 
тютюна за 
пушене, 
различен от 
цигарите и 

5. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
отменя освобождаването, определено в параграф 1, 
ако е налице съществена промяна в 
обстоятелствата, установена в доклад на 
Комисията.

На Комисията не може да бъде 
предоставено правомощието 
да отменя освобождаване, 
освен ако критериите са 
достатъчно добре уточнени. 
Тук Комисията си дава 

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира.
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тютюна за 
ръчно свиване 
на цигари

неограничена свобода на 
преценка по отношение на 
съществени елементи.

Член 11
Етикетиране на 
бездимните 
тютюневи 
изделия

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по параграфи 1 и 2 с оглед 
на научното и пазарното развитие.

Формулировката на текстовите 
предупреждения, за които се 
предлага да бъдат определени 
в основния акт, засяга явно 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
определя по-подробни правила за формата и 
размера на потребителските опаковки, доколкото 
тези правила са необходими за осигуряване на 
пълната видимост и цялост на предупрежденията 
относно здравето преди първото отваряне, по време 
на отварянето и след затварянето на 
потребителската опаковка.

Комисията си дава 
неограничена свобода на 
преценка по отношение на 
съществени елементи, по-
специално с формулировката 
„определя по-подробни 
правила“. Това е по-скоро 
въпрос на предоставяне на 
еднакви условия за изпълнение 
въз основа на критерии, 
определени в основния акт.

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира. Като 
алтернатива – актове 
за изпълнение, ако 
критериите са 
допълнително 
уточнени в основния 
акт.

Член 13
Външен вид и 
съдържание на 
потребителскит
е опаковки

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
направи формата на паралелепипед или цилиндър 
задължителна за потребителските опаковки на 
тютюневите изделия, различни от цигарите и 
тютюна за ръчно свиване на цигари, ако е налице 

Комисията си дава 
неограничена свобода на 
преценка по отношение на 
съществени елементи, по-
специално с формулировката 
„направи … задължителна“. 

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира. Като 
алтернатива – актове 
за изпълнение, ако 
критериите са 
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съществена промяна в обстоятелствата, установена 
в доклад на Комисията.

Това е по-скоро въпрос на 
предоставяне на еднакви 
условия за изпълнение въз 
основа на критерии, 
определени в основния акт.

допълнително 
уточнени в основния 
акт.

9. В съответствие с член 22 Комисията е 
оправомощена да приема делегирани актове:

a) за определяне на основните елементи (като 
например продължителност, възможност за 
подновяване, изискван опит, поверителност) на 
договора, посочен в параграф 6, в т.ч. редовната му 
проверка и оценяване;

Комисията си дава 
неограничена свобода на 
преценка по отношение на 
съществени елементи, по-
специално с формулировката 
„определяне на основните 
елементи“. Това е по-скоро 
въпрос на предоставяне на 
еднакви условия за изпълнение 
въз основа на критерии, 
определени в основния акт.

Да се заличи, не е 
възможно да се 
делегира. Като 
алтернатива – актове 
за изпълнение, ако 
критериите са 
допълнително 
уточнени в основния 
акт.

б) за определяне на техническите стандарти с цел 
да се гарантира, че използваните системи за 
уникалните идентификатори и свързаните функции 
са напълно съвместими помежду си в целия ЕС, и

Тези въпроси представляват 
несъществени елементи на 
предложението.

Делегираните актове 
са приемливи.

Член 14
Проследимост и 
защитни 
елементи

в) за определяне на техническите стандарти за 
защитния елемент и възможното им редуване и за 
тяхното адаптиране към научното, пазарното и 
техническото развитие.

Тези въпроси засягат 
несъществени елементи на 
предложението.

Делегираните актове 
са приемливи.
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2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
актуализира количествата никотин, посочени в 
параграф 1, с оглед на научното развитие и 
разрешенията за търговия, предоставени на 
изделията, съдържащи никотин, съгласно 
Директива 2001/83/ЕО.

С оглед на целта за 
общественото здраве, 
въпросът за равнището на 
вредните вещества засяга 
съществени елементи. 
Обхватът на потенциалната 
забрана е неограничен.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
делегира. Следва да 
бъде уточнено в 
основния акт.

Член 18
Изделия, 
съдържащи 
никотин

5. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 22, за да 
адаптира изискванията по параграфи 3 и 4 с оглед 
на научното и пазарното развитие и да определя 
мястото, формàта, оформлението, дизайна и 
редуването на предупрежденията относно здравето.

Формулировката на текстовите 
предупреждения, за които се 
предлага да бъдат определени 
в основния акт, засяга явно 
съществени елементи.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
делегира.

Член 21
Процедура на 
комитет

1. Комисията се подпомага от комитет. Този 
комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се 
прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. Когато становището на комитета трябва да бъде 
получено по писмена процедура, тази процедура се 
прекратява без резултат, ако в рамките на срока за 
даване на становище председателят на комитета 

Парламентът би могъл да 
заеме позицията, че следва да 
се използва процедурата по 
консултиране съгласно член 4 
от Регламент (ЕС) № 182/2011, 
вместо процедура по 
разглеждане съгласно член 5.

Мнозинството от членовете на 
комитета, което се изисква 
съгласно параграф 3, може да 

Настоящият член 
съответства на 
правилния модел. 

Парламентът може 
свободно да променя 
процедурата и 
необходимото 
мнозинство.
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вземе такова решение или обикновено мнозинство 
от членовете на комитета отправят такова искане.

бъде променено.

Член 22
Упражняване 
на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се 
предоставя на Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, 
посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, 
параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, 
параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, 
член 11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4 и 
член 14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, се 
предоставя на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации, моля, въведете 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива].

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, 
параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, 
параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 
3, член 13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, 
член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след публикуването на 

Парламентът може да избере 
определен срок съгласно 
параграф 3, например 
определен брой години, 
съчетан с изисквания за 
докладване (вариант 2 в 
Общото споразумение).

Срокът за възражения 
съгласно параграф 5 е 
стандартният 2+2 месеца, като 
Парламентът е свободен да го 
удължава или намалява.

Членът съответства на 
модела на члена в 
Общото споразумение, 
но следва да бъде 
адаптиран към 
горепосочените 
анализи.

Парламентът може 
свободно да променя 
сроковете.
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решението в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в решението дата. 
То не засяга действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява едновременно Европейския 
парламент и Съвета за него.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 
2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 
9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 
10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, 
параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, член 18, 
параграфи 2 и 5, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския парламент 
и Съвета или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.


