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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για μια νέα οδηγία για τα προϊόντα 
καπνού, προσυπογράφει πλήρως την προώθηση της ευεξίας των ανθρώπων και στηρίζει μια 
καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας. Τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
όλες οι πτυχές της κατασκευής, παρουσίασης και πώλησης του καπνού, ιδίως διατηρώντας τις 
γεωργικές θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής αξίας στον τομέα του καπνού, 
προκειμένου να υπάρχει ένα ισόρροπο νομικό πλαίσιο. Ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι το 
προτεινόμενο κείμενο θα πρέπει να προσαρμόζεται στις περί διεθνούς εμπορίου δεσμεύσεις 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ και στις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, στην οποία έχουν προσχωρήσει οι Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες.

Ο συντάκτης υπογραμμίζει τη σημασία λήψης μέτρων που θα μειώνουν μεν σημαντικά και 
πραγματικά την κατανάλωση καπνού και θα αποτρέπουν τους νέους από το να ξεκινήσουν το 
κάπνισμα, αλλά δεν θα οδηγούν στον μαρασμό του ευρωπαϊκού τομέα καπνοκαλλιέργειας, 
π.χ. εξαιτίας της αντικατάστασης του ευρωπαϊκού καπνού από φθηνότερο και μη ελεγχόμενο 
καπνό από τρίτες χώρες και εξαιτίας του αυξανόμενου λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού κατά 
μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Ο καπνός προκαλεί περίπου 700.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ένωση. Η πρόταση της 
Επιτροπής εστιάζει στην αποτροπή των ανθρώπων, ιδίως των νέων, από το να ξεκινήσουν τη 
συνήθεια του καπνίσματος, καθώς το 70% των καπνιστών αρχίζουν την κατανάλωση καπνού 
πριν από το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επιπροσθέτως, ο καπνός είναι ένα γεωργικό προϊόν 
έντασης εργασίας που παρέχει 400.000 εποχικές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας 
στην Ευρώπη, κυρίως σε κοινωνικά μειονεκτούσες περιφέρειες με λίγες ή και μηδενικές 
εναλλακτικές στον τομέα της απασχόλησης. Τα στοιχεία οικονομικών παραγόντων δείχνουν 
ότι το 96% των εκμεταλλεύσεων καπνού είναι οικογενειακά αγροκτήματα με καλλιεργητική 
επιφάνεια μεταξύ 0,5 και 3 εκταρίων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξετάσει επανειλημμένως την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ 
καπνοκαλλιέργειας και καπνίσματος. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει, στην 
έκθεση αξιολόγησής της, ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα ποσοστά της 
καπνοκαλλιέργειας και του καπνίσματος. 

Το ισχυρότερο εργαλείο για την αποτροπή των ανθρώπων από το να αρχίσουν το κάπνισμα 
είναι η διαφώτιση και τα προγράμματα πρόληψης. Η πλέον πρόσφατη αντιπροσωπευτική 
έρευνα αποκαλύπτει ότι, κατά τα δέκα περασμένα χρόνια, υπήρξε συνεχής υποχώρηση στην 
κατανάλωση καπνού λόγω διαφόρων προγραμμάτων πρόληψης, π.χ. στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας. Συνεπώς, ο συντάκτης συνιστά ένθερμα τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Πρόληψης του Καπνίσματος, το οποίο θα χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία θα 
βοηθούν τους πολίτες να σταματήσουν το κάπνισμα, θα αποτρέπουν τους πολίτες από το να 
αρχίσουν το κάπνισμα και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τις βλαβερές συνέπειες που έχει 
το κάπνισμα στην υγεία.

Ο συντάκτης πιστεύει ότι οι πολίτες δεν λαμβάνουν σωστή ενημέρωση για τις βλαβερές 
συνέπειες του καπνίσματος. Συνεπώς, έχοντας κατά νου την προστασία των καταναλωτών, θα 
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πρέπει να εισαχθεί καλύτερη επισήμανση, όπως η αναγραφή των διαφορετικών επιπέδων 
βλαβερότητας των προϊόντων καπνού. Αυτή δεν θα πρέπει να παραπλανεί τους καταναλωτές, 
δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα καπνού είναι βλαβερά.

Σε πολλά κράτη μέλη, οι άνδρες και οι γυναίκες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και σε 
δύσκολη κοινωνική κατάσταση καπνίζουν σαφώς περισσότερο: π.χ. στην Ουγγαρία, το 45% 
των ανδρών και το 26% των γυναικών που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση μετά το πέρας της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης καπνίζουν. Το 32% των ανδρών και το 22% των γυναικών που 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καπνίζουν. Παράλληλα, μόνο 
το 20% των ανδρών και το 18% των γυναικών με πτυχίο πανεπιστημίου καπνίζουν. Συνεπώς, 
η οδηγία θα πρέπει να λάβει υπόψη και κοινωνικές πτυχές κατά τη ρύθμιση των προϊόντων 
καπνού.

Ο συντάκτης εκφράζει την ανησυχία του διότι το πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων στην πρόταση της Επιτροπής είναι υπερβολικά ευρύ και θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε θεσμική ανισορροπία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως νομοθετών, και 
της Επιτροπής.

Το άρθρο 3 της προτεινόμενης νέας οδηγίας για τα προϊόντα καπνού δίνει την εξουσία στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τροποποιούν τις μέγιστες περιεκτικότητες σε πίσσα, νικοτίνη, 
μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες ουσίες· μια απόφαση για τη δραματική μείωση της 
περιεκτικότητας σε νικοτίνη μπορεί να δημιουργήσει διάκριση εις βάρος των παραγωγών 
καπνού Burley.

Το άρθρο 6 της πρότασης επιτρέπει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αποφασίζουν ποιο 
άρωμα/γεύση ή συγκέντρωση συστατικών μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση· μπορούν επίσης να απαγορεύσουν την εμπορία προϊόντων καπνού με 
πρόσθετα «με βάση επιστημονικά στοιχεία». Προκειμένου να διευκρινισθεί η κατάσταση 
όσον αφορά τα πρόσθετα, ο συντάκτης επιθυμεί να καταρτισθεί ένας θετικός ή αρνητικός 
κατάλογος των προσθέτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των προϊόντων καπνού 
και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ένα χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Επιτρέποντας τη διασυνοριακή αγορά προϊόντων καπνού, μεταξύ άλλων μέσω διαδικτύου, η 
πρόταση δημιουργεί έναν ιδιαίτερο κίνδυνο για τις νέες γενιές. Η έγκριση της πρότασης θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ευκολότερη πρόσβαση των νέων κάτω των 18 ετών στα προϊόντα 
καπνού. Συνεπώς, για να μην ξεκινήσουν οι νέοι τη συνήθεια του καπνίσματος, ο συντάκτης 
προτείνει την απαγόρευση των διαδικτυακών πωλήσεων προϊόντων καπνού. Ορισμένα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν ήδη την προαναφερθείσα καλή πρακτική.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο κεντρικός στόχος της ΣΛΕΕ – η προώθηση της ευημερίας των 
πολιτών – ο συντάκτης κρίνει ότι, στο πνεύμα της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη που έχουν 
ήδη εισαγάγει διατάξεις κατά του καπνού που υπερβαίνουν την πρόταση της Επιτροπής, θα 
πρέπει να διατηρήσουν τα αντίστοιχα συστήματά τους.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, η αυξανόμενη τάση των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού να 
συγκεντρώνουν την παραγωγή, για το 
σύνολο της Ένωσης, σε μικρό μόνο αριθμό 
εγκαταστάσεων παραγωγής εντός των 
κρατών μελών και ο επακόλουθος 
σημαντικός όγκος διασυνοριακού 
εμπορίου προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων απαιτούν την έκδοση 
νομοθετικής πράξης σε ενωσιακό και όχι 
σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(6) Το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, η αυξανόμενη τάση των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού να 
συγκεντρώνουν την παραγωγή, για το 
σύνολο της Ένωσης, σε μικρό μόνο αριθμό 
εγκαταστάσεων παραγωγής εντός των 
κρατών μελών και ο επακόλουθος 
σημαντικός όγκος διασυνοριακού 
εμπορίου προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων απαιτούν ισχυρότερη 
νομοθετική δράση σε ενωσιακό επίπεδο, 
προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην 
παραγωγή καπνού σε μειονεκτικές 
περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές όπου συχνά συνδέεται με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά και 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, 
και η Ένωση πρέπει να επιτρέψει στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 
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εφαρμόσουν ειδικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής παραγωγή στις 
εν λόγω περιοχές.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Τα ισχυρότερα εργαλεία
για την αποτροπή των νέων από το να 
αρχίσουν το κάπνισμα είναι η διαφώτιση, 
οι εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης 
και τα προγράμματα υποβοήθησης των 
πολιτών που επιθυμούν να σταματήσουν 
το κάπνισμα. Τα εργαλεία αυτά 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Πρόληψης του Καπνίσματος που 
θα χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία 
θα βοηθούν τους πολίτες να σταματήσουν 
το κάπνισμα, θα αποτρέπουν τους πολίτες 
από το να αρχίσουν το κάπνισμα και θα 
ενημερώνουν τους πολίτες για τις 
βλαβερές συνέπειες που έχει το κάπνισμα 
στην υγεία.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητά τους.

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις, την πρόοδο και 
τις γνώσεις και τα διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα κατά την αξιολόγηση της
τοξικότητας ή της εθιστικότητάς τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 
μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός μορφότυπος 
για την υποβολή των κοινοποιήσεων 
σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια των πληροφοριών για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι τα δικαιώματα 
εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 
μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός μορφότυπος 
για την υποβολή των κοινοποιήσεων 
σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια των πληροφοριών για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι τα δικαιώματα 
εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
και η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης 
διαφορετικών ρυθμίσεων ενισχύεται 
περαιτέρω από ανησυχίες σχετικά με τα 
προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων 
των μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, 
που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 
που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες μελέτες που να δείχνουν ότι η προσθήκη μινθόλης αυξάνει το 
κάπνισμα ή ενθαρρύνει «το πρώτο τσιγάρο». Η κατανάλωση των τσιγάρων μινθόλης είναι 
υψηλή μόνο σε τρία κράτη μέλη.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Αξιόπιστες μελέτες δείχνουν ότι το 
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επίπεδο της καλλιέργειας καπνού στην 
ΕΕ δεν συνδέεται με τον αριθμό των 
πολιτών της Ένωσης που καπνίζουν. Την 
ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος του 
καπνού που καλλιεργείται στην Ένωση 
προέρχεται από πολύ μικρές 
οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες 
είναι πολύ δύσκολο να στραφούν σε ένα 
διαφορετικό μοντέλο παραγωγής. 
Επομένως, πρέπει να διασφαλιστεί γα 
τους αγρότες της Ένωσης η δυνατότητα 
να διαθέτουν στην αγορά τον καπνό που 
παράγουν για τις ανάγκες των ευρωπαίων 
καταναλωτών, και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστεί η χρήση πρώτων υλών και 
συστατικών υψηλής ποιότητας που 
πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, χωρίς διακρίσεις έναντι 
ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν δράσεις 
για την επανεκπαίδευση των 
καλλιεργητών καπνού με στόχο τη 
στροφή τους σε άλλους τομείς της 
γεωργικής παραγωγής, ιδίως μέσω της 
αξιοποίησης των κονδυλίων στο πλαίσιο 
του κανονισμού ΧΧΧ (Αγροτική 
Ανάπτυξη).

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων 
καπνού που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε 
τέτοιο βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην 
έχουν ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 

διαγράφεται
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των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα.
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι 
μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις απλές λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και να 
καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη της 
επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για όλες 
τις προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα.
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι 
μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις απλές λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και, 
προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, να
καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη της 
επιφάνειας του πακέτου.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα προϊόντα καπνού που 
προορίζονται για κάπνισμα, πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις επισήμανσης, αν δεν υπάρχει 
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών ως 
προς τον όγκο των πωλήσεων ή τις 
καταναλωτικές συνήθειες όσον αφορά τους 
νέους. Η επισήμανση αυτών των άλλων 
προϊόντων καπνού θα πρέπει να ακολουθεί 
ειδικούς κανόνες. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η προβολή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία στα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να τίθενται 
προειδοποιήσεις και στις δύο κύριες 
επιφάνειες των συσκευασιών των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού.

(24) Τα προϊόντα καπνού που 
προορίζονται για κάπνισμα, πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα θα πρέπει να εξαιρεθούν από 
ορισμένες απαιτήσεις επισήμανσης, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές συνήθειες 
όσον αφορά τους νέους. Η επισήμανση 
αυτών των άλλων προϊόντων καπνού θα 
πρέπει να ακολουθεί ειδικούς κανόνες. Θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η προβολή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία στα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να τίθενται 
προειδοποιήσεις και στις δύο κύριες 
επιφάνειες των συσκευασιών των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Διατίθενται στην αγορά σημαντικές 
ποσότητες παράνομων προϊόντων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες 
αυτές μπορεί να αυξηθούν. Τα προϊόντα 
αυτά υπονομεύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των συμμορφούμενων 
προϊόντων και την προστασία που 
παρέχεται από τις νομοθεσίες 
καταπολέμησης του καπνού. Επιπλέον, η 
ΣΠΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να 

(26) Διατίθενται στην αγορά σημαντικές 
ποσότητες παράνομων προϊόντων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες 
αυτές μπορεί να αυξηθούν. Τα προϊόντα 
αυτά υπονομεύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των συμμορφούμενων 
προϊόντων και την προστασία που 
παρέχεται από τις νομοθεσίες 
καταπολέμησης του καπνού. Επιπλέον, η 
ΣΠΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να 
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καταπολεμά τα παράνομα προϊόντα στο 
πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
που να ορίζει ότι οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού πρέπει να 
επισημαίνονται με μοναδικό και ασφαλή 
τρόπο και οι κινήσεις τους να 
καταγράφονται, ώστε, αφενός, τα εν λόγω 
προϊόντα να μπορούν να εντοπίζονται και 
να παρακολουθούνται στην Ένωση και, 
αφετέρου, η συμμόρφωσή τους με την 
παρούσα οδηγία να μπορεί να 
παρακολουθείται και να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερα. Θα πρέπει, επιπλέον, 
να προβλεφθεί η θέσπιση χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων.

καταπολεμά τα παράνομα προϊόντα στο 
πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
που να ορίζει ότι οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού πρέπει να 
επισημαίνονται με μοναδικό και ασφαλή 
τρόπο και οι κινήσεις τους να 
καταγράφονται, ώστε, αφενός, τα εν λόγω 
προϊόντα να μπορούν να εντοπίζονται και 
να παρακολουθούνται στην Ένωση και, 
αφετέρου, η συμμόρφωσή τους με την 
παρούσα οδηγία να μπορεί να 
παρακολουθείται και να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερα προκειμένου να 
αναχαιτιστεί το λαθρεμπόριο προϊόντων 
καπνού, ιδίως κατά μήκος των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Θα 
πρέπει, επιπλέον, να προβλεφθεί η θέσπιση 
χαρακτηριστικών ασφαλείας που θα 
διευκολύνουν τον έλεγχο της γνησιότητας 
των προϊόντων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι τυχόν μέτρα που 
λαμβάνονται κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν θα οδηγήσουν 
έμμεσα στην αύξηση του παράνομου 
εμπορίου των προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού διευκολύνουν 
την πρόσβαση των νέων στα προϊόντα 
καπνού και ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τήρηση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία 
καταπολέμησης του καπνού, και ιδίως από 
την παρούσα οδηγία. Είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν κοινοί κανόνες για ένα
σύστημα κοινοποίησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία 

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού,
συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών, καθώς και οι πρακτικές 
δωρεάν διανομής ή ανταλλαγής 
προϊόντων καπνού σε δημόσιους χώρους 
για διαφημιστικούς λόγους, διευκολύνουν 
την πρόσβαση των νέων στα προϊόντα 
καπνού και ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τήρηση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία
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αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της. Η 
διάταξη της παρούσας οδηγίας περί 
κοινοποιήσεως των εξ αποστάσεως 
διασυνοριακών πωλήσεων προϊόντων 
καπνού θα πρέπει να εφαρμόζεται παρά 
τη διαδικασία κοινοποίησης που 
προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι εξ 
αποστάσεως διασυνοριακές πωλήσεις 
προϊόντων καπνού από επιχειρήσεις σε 
καταναλωτές ρυθμίζονται επίσης από την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, η οποία θα αντικατασταθεί, 
από τις 13 Ιουνίου 2014, από την οδηγία 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

καταπολέμησης του καπνού, και ιδίως από 
την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να απαγορευθούν.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται οι 
εξελίξεις όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 
υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα 
προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 
εξέλιξη της κατάστασης ως προς τα 
προϊόντα αυτά και να υποβάλει έκθεση 

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί μέσω διαφώτισης και 
αποτροπής της απόκτησης της συνήθειας 
του καπνίσματος. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται οι 
εξελίξεις όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 
υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα 
προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 
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πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών 
μελών, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον είναι απαραίτητο να υπάρξουν 
τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.

εξέλιξη της κατάστασης ως προς τα 
προϊόντα αυτά και να υποβάλει έκθεση 
πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών 
μελών, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον είναι απαραίτητο να υπάρξουν 
τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον μορφότυπο 
κοινοποίησης των συστατικών, τον 
προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις ή 
αυξημένα επίπεδα τοξικότητας και 
εθιστικότητας και τη μεθοδολογία με την 
οποία θα προσδιορίζεται αν ένα προϊόν 
καπνού έχει χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(37) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον μορφότυπο 
κοινοποίησης των συστατικών ή αυξημένα 
επίπεδα τοξικότητας και εθιστικότητας, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων και σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 21, τη μεθοδολογία με την οποία θα 
προσδιορίζεται το αυξημένο επίπεδο 
τοξικότητας και εθιστικότητας των 
προσθέτων που χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Για να καταστεί η παρούσα οδηγία 
πλήρως λειτουργική και να συμβαδίζει με 
τις τεχνικές, επιστημονικές και διεθνείς 
εξελίξεις όσον αφορά την κατασκευή, την 
κατανάλωση και τη ρύθμιση των 
προϊόντων καπνού, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

διαγράφεται
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πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό και την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων για τις 
εκπομπές και των μεθόδων μέτρησής 
τους, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα, την εθιστικότητα ή την 
ελκυστικότητα, για τη χρήση 
προειδοποιήσεων σχετικών με την υγεία, 
για τους αποκλειστικούς 
αναγνωριστικούς κωδικούς και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας στην 
επισήμανση και τη συσκευασία, για τον 
καθορισμό των βασικών στοιχείων των 
συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που 
θα συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, 
για την επανεξέταση ορισμένων 
εξαιρέσεων που προβλέπονται για τα 
προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων, του 
καπνού για στριφτά τσιγάρα και των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και για 
την επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης 
των νικοτινούχων προϊόντων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να (40) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
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διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές
διατάξεις για θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει, 
για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίσει αυστηρότερες 
διατάξεις, για όλα τα προϊόντα, για 
λόγους που σχετίζονται με τη 
συγκεκριμένη κατάσταση του εν λόγω 
κράτους μέλους και εφόσον οι διατάξεις 
δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι 
αυστηρότερες εθνικές διατάξεις θα 
πρέπει να είναι αναγκαίες και αναλογικές 
και να μη συνιστούν μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών 
μελών. Οι αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ 
των προτέρων και να εγκρίνονται από την 
Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
που επιτυγχάνεται με την παρούσα 
οδηγία.

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ένα
κράτος μέλος δεν έχει τη δυνατότητα να 
θεσπίσει αυστηρότερες διατάξεις σε 
εθνικό επίπεδο, για όλα τα προϊόντα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Πρέπει να επιτρέπεται σε όποιο 
κράτος μέλος το θεωρεί αναγκαίο, να 
διατηρεί και/ή να προβλέπει εθνικές και/ή 
περιφερειακές διατάξεις 
προσανατολισμένες να διαφυλάξουν 
παραδοσιακές φυτείες καπνού, για 
εύλογες αιτίες που σχετίζονται με την 
κοινωνικοοικονομική εξάρτηση των 
τοπικών κοινοτήτων.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να
θεσπίζουν εθνικές νομοθετικές πράξεις,
που θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα, όσον 
αφορά τις πτυχές που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
πράξεις συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα μπορούσαν, π.χ., να 
διατηρήσουν ή να θεσπίσουν διατάξεις 
που προβλέπουν την τυποποίηση της 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού, με 
την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές 
συμβιβάζονται με τη Συνθήκη και με τις 
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ και δεν επηρεάζουν την 
πλήρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Για τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται 
προηγούμενη κοινοποίηση σύμφωνα με 
την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών.

(41) Σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς 
κανόνες της αγοράς, και προκειμένου να 
βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, τα κράτη μέλη, όταν διατηρούν ή 
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις σε 
εθνικό επίπεδο σε τομείς που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, δεν απαγορεύουν ούτε 
επιβάλλουν περιορισμούς στις εισαγωγές, 
την πώληση και την κατανάλωση
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων που συμμορφώνονται με την
παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθηκών 
διαβίωσης των ευρωπαϊκών πληθυσμών 
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που εξαρτώνται από την καλλιέργεια 
καπνού και βρίσκονται συνήθως σε 
μειονεκτικές περιοχές. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η παρούσα οδηγία επιδιώκει 
μόνο να αποτελέσει αντικίνητρο για την 
κατανάλωση προϊόντων καπνού, θα 
πρέπει στο πλαίσιο κάθε απόφασης που 
αφορά τα συστατικά ή τα πρόσθετα να 
συνυπολογίζονται οι ενδεχόμενες 
δευτερογενείς κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις για τους πληθυσμούς που 
εξαρτώνται από την εν λόγω καλλιέργεια. 
Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η 
ευρωπαϊκή καλλιέργεια, καθώς συνιστά 
οριακό ποσοστό της κατανάλωσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα 
ορισμένων ευρωπαϊκών περιοχών που 
διαθέτουν περιορισμένες εναλλακτικές 
δυνατότητες παραγωγής. Η μείωση ή η 
εξάλειψη της καλλιέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε καμία 
επίπτωση στο επίπεδο της κατανάλωσης, 
ενώ θα οδηγούσε στην αύξηση των 
εισαγωγών από τρίτες χώρες και στη 
μείωση του επιπέδου ποιότητας.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού, που 
προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό 
προσθέτων, που περιλαμβάνουν – μη 
εξαντλητική αναφορά – τα φρούτα, τα 
μπαχαρικά, τα αρωματικά φυτά, την 
αλκοόλη, την καραμέλα, τη μινθόλη ή τη 
βανίλια, και το οποίο μπορεί να γίνει 
αισθητό πριν ή κατά την προβλεπόμενη 
χρήση του προϊόντος καπνού·

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού ή 
μινθόλης, που προκύπτει από πρόσθετο ή 
από συνδυασμό προσθέτων, που 
περιλαμβάνουν – μη εξαντλητική αναφορά 
– τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα αρωματικά 
φυτά, την αλκοόλη, την καραμέλα ή τη 
βανίλια, και το οποίο μπορεί να γίνει 
αισθητό πριν ή κατά την προβλεπόμενη 
χρήση του προϊόντος καπνού·
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «αρωματικό»: πρόσθετο που 
προσδίδει άρωμα και/ή γεύση·

(13) «αρωματικό»: πρόσθετο που 
προσδίδει άρωμα και/ή γεύση, το οποίο 
δεν είναι απαραίτητο για την παραγωγή 
των προϊόντων καπνού·

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καπνός 
(φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου 
και του ανασυσταμένου καπνού), καθώς 
και κάθε ουσία που είναι παρούσα στο 
τελικό προϊόν καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού, του 
φίλτρου, των μελανών, των καψουλών και 
των συγκολλητικών υλών·

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καθώς και 
κάθε ουσία που είναι παρούσα στο τελικό 
προϊόν καπνού, συμπεριλαμβανομένων του 
χαρτιού, του φίλτρου, των μελανών, των 
καψουλών και των συγκολλητικών υλών·

Αιτιολόγηση

Τα φύλλα καπνού δεν θα πρέπει να θεωρούνται συστατικό, διότι αποτελούν στοιχείο του 
προϊόντος και όχι προστιθέμενο τμήμα. Η παρούσα οδηγία για τα προϊόντα καπνού 
(2001/37/ΕΚ) δεν περιλαμβάνει τον καπνό ως συστατικό.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) «φυσικό στοιχείο»: καπνός (φύλλα 
και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου 
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και του ανασυσταμένου καπνού)·

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «μέγιστο επίπεδο» ή «μέγιστη 
περιεκτικότητα»: η μέγιστη 
περιεκτικότητα ή εκπομπή μιας ουσίας σε 
ένα προϊόν καπνού, μετρούμενη σε 
γραμμάρια (συμπεριλαμβανομένης της 
τιμής 0)·

(19) «μέγιστο επίπεδο»: η μέγιστη 
περιεκτικότητα μιας ουσίας σε ένα προϊόν 
καπνού, μετρούμενη σε γραμμάρια·

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «προϊόντα καπνού» ή «καπνικά 
προϊόντα»: προϊόντα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από 
τους καταναλωτές και τα οποία 
αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από 
καπνό, είτε γενετικά τροποποιημένο είτε 
όχι·

(34) «προϊόντα καπνού» ή «καπνικά
προϊόντα»: προϊόντα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από 
τους καταναλωτές και τα οποία 
αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από 
καπνό·

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) «απομιμήσεις προϊόντων καπνού»: 
γλυκά, πρόχειρα γεύματα, παιχνίδια ή 
οιαδήποτε άλλα αντικείμενα που έχουν τη 
μορφή προϊόντων καπνού και ενδέχεται 
να ασκούν έλξη στους ανηλίκους· αυτά τα 
προϊόντα απαγορεύονται·



PE507.956v03-00 22/46 AD\939865EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της σύμβασης-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, την οποία 
κύρωσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 30/06/2005, τα συμβαλλόμενα μέρη απαγορεύουν τις 
πωλήσεις προϊόντων καπνού σε άτομα που δεν έχουν φτάσει στο κατάλληλο όριο ηλικίας, 
απαγορεύοντας τις απομιμήσεις προϊόντων καπνού. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις διεθνείς υποχρεώσεις.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

2. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει 
προτάσεις για την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, με βάση 
ορθά και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά 
στοιχεία και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα κράτη 
μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, και με βάση ορθά 
και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, μπορεί να 
υποβάλλει προτάσεις για την έγκριση και 
την προσαρμογή των μέγιστων 
περιεκτικοτήτων για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων που 
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προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων που 
αυξάνουν αισθητά την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού πάνω από 
το κατώτατο όριο τοξικότητας και 
εθιστικότητας που απορρέει από τις 
περιεκτικότητες σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1.

αυξάνουν αισθητά την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού πάνω από 
το κατώτατο όριο τοξικότητας και 
εθιστικότητας που απορρέει από τις 
περιεκτικότητες σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας 
σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και 
διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

3. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει 
προτάσεις για την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν 
θα μπορούν να προβαίνουν, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, στην τροποποίηση των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και για τις 
άλλες εκπομπές, χωρίς τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ουσιαστική τροποποίηση 
των εν λόγω επιπέδων ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην καλλιέργεια, ιδίως όσον αφορά τη 
νικοτίνη, η οποία χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στην ποικιλία Burley.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 

διαγράφεται
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τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Επιτροπή δύναται να καταρτίσει 
αρνητικό κατάλογο προσθέτων που δεν 
είναι ουσιώδη για την παρασκευή 
προϊόντων καπνού και τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα προϊόν χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Η παραδοσιακή χρήση 
της μινθόλης θα πρέπει να εξαιρεθεί από 
αυτή τη διάταξη.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν πρόσθετα τα οποία δημιουργούν ή 
εκλύουν αρώματα/γεύσεις στα οποία δεν 
κυριαρχεί ο καπνός ή η μινθόλη.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού, αν 
τα πρόσθετα δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση
ζάχαρης και άλλων προσθέτων που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή των 
προϊόντων καπνού, ιδίως αυτών που 
βελτιώνουν την ποιότητα του καπνού που 
καλλιεργείται υπό αντίξοες καιρικές 
συνθήκες και σε λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν 
ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21.

2. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν 
ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21. Χρησιμοποιείται 
ανεξάρτητη ομάδα που συνδράμει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, ομοιόμορφους κανόνες για τις 
διαδικασίες προσδιορισμού της 
μεθοδολογίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν ένα 
προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν η πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δείξει 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού 
των προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

διαγράφεται

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές.

γ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές εκτός εάν δεν 
επηρεάζουν την υγεία του καταναλωτή·

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πρόσθετα που έχουν ως αποτέλεσμα 
προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

5. Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν 
τη διάθεση στην αγορά προϊόντων 
καπνού που περιέχουν μινθόλη, 
αποκλειστικά και μόνο λόγω της 
παρουσίας της μινθόλης.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 

διαγράφεται
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εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 20 mm και ύψος τουλάχιστον 
43 mm. Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα 
το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην 
επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν ανοίγει η 
μονάδα συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Στον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνεται στην επιφάνεια που γίνεται 
ορατή όταν ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. 
Τόσο η γενική προειδοποίηση όσο και το 
ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50% 
της επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου:

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
υποβάλλει προτάσεις:

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να καθορίζει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη και τον 

διαγράφεται
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σχεδιασμό των προειδοποιήσεων για την 
υγεία που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της 
γραμματοσειράς τους και του χρώματος 
του φόντου.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού 
για κάπνισμα φέρει συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία. Οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία:

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού 
για κάπνισμα φέρει συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία 
διασφαλίζοντας το δικαίωμα των 
καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε 
σωστή ενημέρωση. Οι συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία:

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καλύπτουν το 75% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

γ) καλύπτουν το 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) είναι τοποθετημένες στο άνω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε άλλης 
εξωτερικής συσκευασίας και στην ίδια 

ε) είναι τοποθετημένες στο κάτω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε άλλης 
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κατεύθυνση με όλες τις άλλες 
πληροφορίες που αναγράφονται στη 
συσκευασία·

εξωτερικής συσκευασίας·

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) για τις μονάδες συσκευασίας (πακέτα) 
τσιγάρων, έχουν τις ακόλουθες 
διαστάσεις:

διαγράφεται

(i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm·
(ii) πλάτος: τουλάχιστον 55 mm.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22:

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
υποβάλλει προτάσεις:

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για να καθορίσει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό, 
την εκ περιτροπής εναλλαγή και τις 
αναλογίες των προειδοποιήσεων για την 
υγεία·

διαγράφεται
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Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 3, για να καθορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία μπορούν να
«σπάσουν» κατά το άνοιγμα της μονάδας 
συσκευασίας με τρόπο που εξασφαλίζει 
τη γραφιστική ακεραιότητα και την 
ορατότητα του κειμένου, των 
φωτογραφιών και των πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

διαγράφεται

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης που προβλέπεται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 1, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να προσαρμόζει τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς.

διαγράφεται

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αναφέρεται σε άρωμα, γεύση, 
αρωματικές ύλες ή άλλα πρόσθετα ή 
επισημαίνει την απουσία τους·

διαγράφεται
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των τσιγάρων τύπου «slim» (λεπτά) θα επισύρει αρνητικές οικονομικές 
συνέπειες και ζημίες δυσανάλογες προς τα πιθανά οφέλη για την υγεία.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Επιτρέπεται η αναγραφή στη μονάδα 
συσκευασίας της ποικιλίας καπνού που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του 
προϊόντος και/ή της χώρας προέλευσής 
του.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1



PE507.956v03-00 34/46 AD\939865EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

διαγράφεται

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 

διαγράφεται
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αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των παραγράφων 1 έως 8 κατά τη διάρκεια 
περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των παραγράφων 1 έως 8 κατά τη διάρκεια 
περιόδου 10 ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 8 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου της ΣΠΕΚ σχετικά με την εξάλειψη του 
παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού.
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την κυκλοφορία 
στην αγορά του καπνού που λαμβάνεται 
από το στόμα, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 151 της πράξης προσχώρησης της 
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων καπνού

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να επιβληθούν ηλικιακοί περιορισμοί στις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα με τις παράνομες διαδικτυακές διαφημίσεις και την 
έλλειψη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. προειδοποιήσεις για την υγεία). Το 
αποτέλεσμα είναι ότι οι νέοι ενθαρρύνονται να καπνίζουν και τους παρέχεται ευκολότερη 
πρόσβαση στα προϊόντα καπνού. Συνεπώς, θα πρέπει να απαγορευτούν όλες οι διαδικτυακές 
πωλήσεις και όχι μόνο οι διασυνοριακές. Εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει το μέτρο αυτό. 
Επομένως, μια απαγόρευση που θα ισχύει για το σύνολο της ΕΕ θα εναρμονίσει τους κανόνες 
και θα διευκολύνει την επιβολή τους.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη 
διαδικτυακή πώληση προϊόντων καπνού
στην επικράτειά τους.
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σε καταναλωτές που βρίσκονται στην
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·
β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας· 
γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.
2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.
3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
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επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.
4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.
5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να επιβληθούν ηλικιακοί περιορισμοί στις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα με τις παράνομες διαδικτυακές διαφημίσεις και την 
έλλειψη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. προειδοποιήσεις για την υγεία). Το 
αποτέλεσμα είναι ότι οι νέοι ενθαρρύνονται να καπνίζουν και τους παρέχεται ευκολότερη 
πρόσβαση στα προϊόντα καπνού. Συνεπώς, θα πρέπει να απαγορευτούν όλες οι διαδικτυακές 
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πωλήσεις και όχι μόνο οι διασυνοριακές. Εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει το μέτρο αυτό. 
Επομένως, μια απαγόρευση που θα ισχύει για το σύνολο της ΕΕ θα εναρμονίσει τους κανόνες 
και θα διευκολύνει την επιβολή τους.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στην 
επικράτειά τους τη δωρεάν ή με έκπτωση 
διανομή προϊόντων καπνού, καθώς και 
την ανταλλαγή καινούριας και 
σφραγισμένης συσκευασίας καπνού με 
άλλη ανοιχτή, με οποιονδήποτε τρόπο.

Αιτιολόγηση

Πρακτικές όπως η δωρεάν διανομή ή η ανταλλαγή πακέτων τσιγάρων για διαφημιστικούς 
σκοπούς σε δημόσιους χώρους απευθύνονται σε νέους και είναι, ως εκ τούτου, απαράδεκτες.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών και επί του οποίου, με γνώμονα 
ουσιαστικά επιστημονικά στοιχεία, 
προτίθενται να στηρίξουν αξίωση ότι 
είναι λιγότερο επιβλαβές ή αποτελεί 
μειωμένο κίνδυνο σε σχέση με τα 
συμβατικά προϊόντα καπνού. Η 
κοινοποίηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική 
μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
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αρμόδιες αρχές: περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ακόλουθα νικοτινούχα προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ:

Τα νικοτινούχα προϊόντα μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά μόνο αν έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ.

α) προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης 
ανώτερο των 2 mg ανά μονάδα, ή
β) προϊόντα με συγκέντρωση νικοτίνης 
ανώτερη των 4 mg ανά ml ή 
γ) προϊόντα που η προβλεπόμενη χρήση 
τους οδηγεί σε μέση μέγιστη 
συγκέντρωση πλάσματος αιχμής 
μεγαλύτερη των 4 ng νικοτίνης ανά ml.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
επικαιροποιεί τις ποσότητες νικοτίνης 
που καθορίζονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται σε νικοτινούχα προϊόντα 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ.
3. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία νικοτινούχων 
προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη σε 
επίπεδο χαμηλότερο από τα ανώτατα 
όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνει την ακόλουθη 
προειδοποίηση για την υγεία:
Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και 
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μπορεί να βλάψει την υγεία σας
4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:
α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

Αιτιολόγηση

Με εξαίρεση τα προϊόντα καπνού, τα νικοτινούχα προϊόντα – ανεξαρτήτως της ποσότητας της 
νικοτίνης – θα πρέπει να ταξινομηθούν ως φαρμακευτικά. Το άρθρο 18 της πρότασης της 
Επιτροπής δεν συμβάλλει στην προώθηση της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας και παραβιάζει το άρθρο 168, παράγραφος 7, της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 18, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, αποτελεί βήμα οπισθοδρόμησης σε σύγκριση με τις νομικές 
διατάξεις που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4.
Καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με τρεις
επίσημες γλώσσες.

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4.
Καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 
6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 6 παράγραφος 10 και στο άρθρο 14 
παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο πέντε ετών από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
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Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 
6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 6 παράγραφος 10 και στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 10 και το άρθρο 14 
παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνο αν, 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
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4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 
13 παράγραφος 4, το άρθρο 14 
παράγραφος 9, το άρθρο 18 παράγραφος 2 
και το άρθρο 18 παράγραφος 5 αρχίζει να 
ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη 
της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεση η Επιτροπή υποδεικνύει ιδίως 
τα στοιχεία που πρέπει να επανεξεταστούν 
ή να αναπτυχθούν περαιτέρω με βάση την 
εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών 
γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης διεθνώς συμφωνημένων 
κανόνων και προτύπων για τα προϊόντα, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

Στην έκθεση η Επιτροπή υποδεικνύει ιδίως 
τα στοιχεία που πρέπει να επανεξεταστούν 
ή να αναπτυχθούν περαιτέρω με βάση την 
εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών 
γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
ανάπτυξης διεθνώς συμφωνημένων 
κανόνων και προτύπων για τα προϊόντα 
και του κοινωνικοοικονομικού 
αντίκτυπου της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 
εξής:

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) στον αντίκτυπο στην παραγωγή και 
στην απασχόληση στον τομέα της 
καπνοβιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις μικρομεσαίες γεωργικές 
επιχειρήσεις·

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) στον δυνητικό αντίκτυπο της οδηγίας 
στον ευρωπαϊκό τομέα 
καπνοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε 
περιορίζουν την εισαγωγή, την πώληση ή 
την κατανάλωση προϊόντων καπνού ή 
συναφών προϊόντων που συμμορφώνονται 
με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε 
περιορίζουν την εισαγωγή, την πώληση ή 
την κατανάλωση προϊόντων καπνού ή 
συναφών προϊόντων που συμμορφώνονται 
με την παρούσα οδηγία. Ταυτόχρονα, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον 
περιορισμό των εισαγωγών προϊόντων 
καπνού, και από τρίτες χώρες, που δεν 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.



PE507.956v03-00 46/46 AD\939865EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών 
προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
15.1.2013

Γνωμοδότηση της
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
7.2.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού

Csaba Sándor Tabajdi
5.3.2013

Εξέταση στην επιτροπή 25.4.2013

Ημερομηνία έγκρισης 19.6.2013

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

36
4
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica 
Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane 
Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García 
Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz 
García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 
Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Marit 
Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo 
Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά 
την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Margrete Auken, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Marian Harkin, Sandra Kalniete, Maria do Céu Patrão Neves, Valdemar 
Tomaševski, Jacek Włosowicz, Milan Zver

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική 
ψηφοφορία

Fiona Hall


