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Τροπολογία 155
Sari Essayah

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) 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.

Or. fi

Τροπολογία 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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 

(24) Τα προϊόντα καπνού που 
προορίζονται για κάπνισμα, πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες 
απαιτήσεις επισήμανσης με τις 
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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.

επισημάνσεις των τσιγάρων και του 
καπνού για στριφτά τσιγάρα. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα προϊόντα καπνού που προορίζονται για κάπνισμα θα πρέπει να φέρουν συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία (δηλ. εικονογραφημένες προειδοποιήσεις για την υγεία και 
κείμενο).

Τροπολογία 157
Martina Anderson

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 

(24) Η επισήμανση των προϊόντων 
καπνού που προορίζονται για κάπνισμα, 
πλην των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα, 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.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα καπνού που προορίζονται για κάπνισμα, πέραν των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα, πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ίση προστασία για όλους τους καταναλωτές σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 158
Γεώργιος Κουμουτσάκος

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, αν και καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, 
δεν πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις επισήμανσης. 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.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία προστατεύει εξίσου όλους τους καταναλωτές προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και του καπνού για ναργιλέ, 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.

Or. ro

Τροπολογία 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν (25) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
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διαφορετικούς κανόνες για τον ελάχιστο 
αριθμό τσιγάρων ανά πακέτο. Οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν για 
να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
των σχετικών προϊόντων.

διαφορετικούς κανόνες για τον ελάχιστο 
αριθμό τσιγάρων ανά πακέτο. Οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν για 
να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
των σχετικών προϊόντων. Είναι καταρχήν 
απαραίτητο να μην διαταράσσεται η 
ενιαία εσωτερική αγορά από πολυάριθμες 
εθνικές ειδικές ρυθμίσεις.

Or. de

Τροπολογία 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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 
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,

(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 
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. Επιπλέον, οι 
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να προβλεφθεί η θέσπιση 
χαρακτηριστικών ασφαλείας που θα 
διευκολύνουν τον έλεγχο της γνησιότητας 
των προϊόντων.

συσκευασίες των τσιγάρων και τα ίδια τα 
τσιγάρα θα πρέπει να φέρουν 
απαραβίαστα χαρακτηριστικά για την 
πρόληψη της πειρατείας και του 
πρόσθετου κινδύνου για την υγεία του 
καταναλωτή από τα παραποιημένα 
τσιγάρα.

Or. de

Τροπολογία 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 
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 

(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 
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 
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ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων.

ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων. 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε 
κάθε μέτρο που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να μην 
επηρεάζει έμμεσα την αύξηση του 
παράνομου εμπορίου καπνού.

Or. es

Τροπολογία 163
Linda McAvan

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 
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, 

(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 
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 
και κάθε εξωτερική συσκευασία για τη 
μεταφορά 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 
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να προβλεφθεί η θέσπιση χαρακτηριστικών
ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων.

αποτελεσματικότερα. Θα πρέπει, επιπλέον, 
να προβλεφθεί η θέσπιση χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 164
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
διαλειτουργικό σύστημα 
παρακολούθησης και εντοπισμού και ένα 
κοινό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Σε 
πρώτη φάση, στο σύστημα 
παρακολούθησης και εντοπισμού και στα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας θα πρέπει να 
υπόκεινται μόνο τα τσιγάρα και ο καπνός 
για στριφτά τσιγάρα. Αυτό αναμένεται να 
επιτρέψει στους παραγωγούς άλλων 
προϊόντων καπνού να επωφεληθούν από 
την πείρα που θα αποκτηθεί στο μεταξύ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 165
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
διαλειτουργικό σύστημα παρακολούθησης 
και εντοπισμού και ένα κοινό 
χαρακτηριστικό ασφαλείας. Σε πρώτη 
φάση, στο σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπισμού και στα χαρακτηριστικά 

(27) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
διαλειτουργικό σύστημα παρακολούθησης 
και εντοπισμού και ένα κοινό 
χαρακτηριστικό ασφαλείας.
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ασφαλείας θα πρέπει να υπόκεινται μόνο 
τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά 
τσιγάρα. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει 
στους παραγωγούς άλλων προϊόντων 
καπνού να επωφεληθούν από την πείρα 
που θα αποκτηθεί στο μεταξύ.

Or. fi

Τροπολογία 166
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και 
διαφάνεια, οι κατασκευαστές προϊόντων 
καπνού θα πρέπει να συνάψουν 
συμβάσεις αποθήκευσης δεδομένων με 
ανεξάρτητα τρίτα μέρη, υπό την αιγίδα 
εξωτερικού ελεγκτή. Τα δεδομένα που 
σχετίζονται με το σύστημα 
παρακολούθησης και εντοπισμού θα 
πρέπει να διατηρούνται χωριστά από 
άλλα εταιρικά δεδομένα, να βρίσκονται 
υπό τον συνεχή έλεγχο των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών και της 
Επιτροπής και να είναι ανά πάσα στιγμή 
προσπελάσιμα απ’ αυτές.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και 
διαφάνεια, οι κατασκευαστές προϊόντων 

(28) Για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και 
διαφάνεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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καπνού θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητα 
τρίτα μέρη, υπό την αιγίδα εξωτερικού 
ελεγκτή. Τα δεδομένα που σχετίζονται με 
το σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπισμού θα πρέπει να διατηρούνται 
χωριστά από άλλα εταιρικά δεδομένα, να 
βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής και να είναι ανά πάσα 
στιγμή προσπελάσιμα απ’ αυτές.

συνάψουν συμβάσεις αποθήκευσης 
δεδομένων με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, υπό 
την αιγίδα εξωτερικού ελεγκτή ο οποίος 
πρέπει να ορίζεται από την Επιτροπή. Τα 
δεδομένα που σχετίζονται με το σύστημα 
παρακολούθησης και εντοπισμού θα 
πρέπει να διατηρούνται χωριστά από άλλα
εταιρικά δεδομένα, να βρίσκονται υπό τον 
συνεχή έλεγχο των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και της Επιτροπής και να 
είναι ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμα απ’ 
αυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν σε μόνιμη βάση πλήρη 
διαφάνεια και προσβασιμότητα των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων 
για τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών, την Επιτροπή και το ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του πλούσιου ιστορικού συμμετοχής της βιομηχανίας καπνού σε δραστηριότητες 
λαθρεμπορίου τσιγάρων, δεν θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ούτε της εταιρείας 
αποθήκευσης δεδομένων αλλά ούτε και του ελεγκτή για τα δεδομένα ανιχνευσιμότητας.

Τροπολογία 168
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και 
διαφάνεια, οι κατασκευαστές προϊόντων
καπνού θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητα 
τρίτα μέρη, υπό την αιγίδα εξωτερικού 
ελεγκτή. Τα δεδομένα που σχετίζονται με 
το σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπισμού θα πρέπει να διατηρούνται 
χωριστά από άλλα εταιρικά δεδομένα, να 
βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 

(28) Για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και 
διαφάνεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνάψουν συμβάσεις αποθήκευσης 
δεδομένων με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, υπό 
την αιγίδα εξωτερικού ελεγκτή ο οποίος 
πρέπει να ορίζεται από την Επιτροπή. Τα 
δεδομένα που σχετίζονται με το σύστημα 
παρακολούθησης και εντοπισμού θα 
πρέπει να διατηρούνται χωριστά από άλλα 
εταιρικά δεδομένα, να βρίσκονται υπό τον 
συνεχή έλεγχο των αρμόδιων αρχών των 
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της Επιτροπής και να είναι ανά πάσα 
στιγμή προσπελάσιμα απ’ αυτές.

κρατών μελών και της Επιτροπής και να 
είναι ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμα απ’ 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία καπνού έχει πλούσιο ιστορικό ανάμειξης σε λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ως εκ 
τούτου, δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ούτε την εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων 
ούτε τον εξωτερικό ελεγκτή. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν για την εταιρεία 
αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να επιλέγει τον εξωτερικό ελεγκτή.

Τροπολογία 169
Morten Messerschmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Η απαγόρευση της πώλησης καπνού 
που λαμβάνεται από το στόμα θα πρέπει να 
διατηρηθεί, για να αποφευχθεί η είσοδος 
στην εσωτερική αγορά ενός προϊόντος 
που είναι εθιστικό, έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία και είναι ελκυστικό 
για τους νέους. Για τα άλλα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού που δεν 
παράγονται για τη μαζική αγορά, η 

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Η απαγόρευση της πώλησης καπνού 
που λαμβάνεται από το στόμα θα πρέπει να 
διατηρηθεί δεδομένου ότι ο καπνός που 
λαμβάνεται από το στόμα έχει αποδειχθεί 
ότι προκαλεί πιο λίγες δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία από ό,τι ο καπνός 
που προορίζεται για κάπνισμα.
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αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και 
των συστατικών θεωρείται επαρκής για 
να ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καπνός που λαμβάνεται από το στόμα (snus) και σε δόσεις, είναι λιγότερο επιβλαβής από τον 
καπνό που προορίζεται για κάπνισμα και η ΕΕ δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τη χρήση του. 
Επιπλέον, όπως διαπίστωσε και η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους 
πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία της ΕΕ, τα επιστημονικά δεδομένα «δεν 
τεκμηριώνουν επαρκώς τη θεωρία ότι ο καπνός που δεν προορίζεται για κάπνισμα (π.χ. ο 
σουηδικός snus) είναι προπομπός του καπνίσματος στο μέλλον».

Τροπολογία 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Η απαγόρευση της πώλησης 
καπνού που λαμβάνεται από το στόμα θα 
πρέπει να διατηρηθεί, για να αποφευχθεί 
η είσοδος στην εσωτερική αγορά ενός 
προϊόντος που είναι εθιστικό, έχει 

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Διατηρεί την απαγόρευση των 
προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από 
το στόμα, αν και η απαγόρευση αυτή δεν 
πρέπει να αφορά ιστορικά παραδοσιακά 
προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το 
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δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και είναι 
ελκυστικό για τους νέους. Για τα άλλα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού που δεν 
παράγονται για τη μαζική αγορά, η 
αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και των 
συστατικών θεωρείται επαρκής για να 
ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.

στόμα και τα οποία μπορεί να 
επιτρέπονται από μεμονωμένα κράτη 
μέλη. Για τα άλλα μη καπνιζόμενα 
προϊόντα καπνού που δεν παράγονται για 
τη μαζική αγορά, η αυστηρή ρύθμιση της 
επισήμανσης και των συστατικών 
θεωρείται επαρκής για να ανασχεθεί η 
διάδοσή τους στην αγορά πέραν της 
παραδοσιακής χρήσης τους.

Or. en

Τροπολογία 171
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/ΕΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Η απαγόρευση της πώλησης 
καπνού που λαμβάνεται από το στόμα θα 
πρέπει να διατηρηθεί, για να αποφευχθεί 
η είσοδος στην εσωτερική αγορά ενός 
προϊόντος που είναι εθιστικό, έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και είναι 
ελκυστικό για τους νέους. Για τα άλλα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού που δεν 
παράγονται για τη μαζική αγορά, η 
αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και των 

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/ΕΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Τα κράτη μέλη και οι περιοχές όπου 
παραδοσιακά γίνεται κατανάλωση 
καπνού που λαμβάνεται από το στόμα 
έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν εθνική 
ή περιφερειακή απαλλαγή από την εν 
λόγω απαγόρευση για πολιτιστικούς ή 
ιστορικούς λόγους. Για τα άλλα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού που δεν 
παράγονται για τη μαζική αγορά, η 
αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και των 
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συστατικών θεωρείται επαρκής για να 
ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.

συστατικών θεωρείται επαρκής για να 
ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της χρήσης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα δεν είναι συνεπής και 
επηρεάζει, μεταξύ άλλων, περιοχές γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα όπου παραδοσιακά γίνεται 
χρήση καπνού που λαμβάνεται από το στόμα. Στις εν λόγω χώρες και περιφέρειες το κοινό δεν 
κατανοεί γιατί ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται διαχρονικά και αποτελεί μέρος της 
πολιτισμικής ταυτότητας μιας περιφέρειας θα πρέπει να απαγορευτεί, ιδίως όταν το προϊόν είναι 
λιγότερο επιβλαβές σε σύγκριση με τα τσιγάρα.

Τροπολογία 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Η απαγόρευση της πώλησης καπνού 
που λαμβάνεται από το στόμα θα πρέπει να 
διατηρηθεί, για να αποφευχθεί η είσοδος 
στην εσωτερική αγορά ενός προϊόντος που 
είναι εθιστικό, έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία και είναι ελκυστικό για τους 

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή. Η απαγόρευση της πώλησης καπνού 
που λαμβάνεται από το στόμα θα πρέπει να 
διατηρηθεί, για να αποφευχθεί η είσοδος 
στην εσωτερική αγορά ενός προϊόντος που 
είναι εθιστικό, έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία και είναι ελκυστικό για τους 
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νέους. Για τα άλλα μη καπνιζόμενα 
προϊόντα καπνού που δεν παράγονται για 
τη μαζική αγορά, η αυστηρή ρύθμιση της 
επισήμανσης και των συστατικών 
θεωρείται επαρκής για να ανασχεθεί η 
διάδοσή τους στην αγορά πέραν της 
παραδοσιακής χρήσης τους.

νέους. Δεδομένου ότι απαγορεύεται η 
διάθεση του καπνού που λαμβάνεται από 
το στόμα στην εσωτερική αγορά, τα 
προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
οδηγίας, εκτός του άρθρου 15. Για τα 
άλλα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού 
που δεν παράγονται για τη μαζική αγορά, η 
αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και των 
συστατικών θεωρείται επαρκής για να 
ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.

Or. en

Τροπολογία 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Λόγω της γενικής απαγόρευσης της 
πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα (snus) στην ΕΕ, η ρύθμιση της 
σύνθεσης του εν λόγω καπνού στερείται 
διασυνοριακής συνάφειας. Η ευθύνη για 
τη ρύθμιση της σύνθεσης του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα βαρύνει 
επομένως τα κράτη μέλη όπου 
επιτρέπεται η πώλησή του δυνάμει του 
άρθρου 151 της πράξης προσχώρησης 
της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας. Ο καπνός που λαμβάνεται από 
το στόμα θα πρέπει επομένως να 
εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 6 
της παρούσας οδηγίας.

Or. sv

Τροπολογία 174
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Η πώληση και η διάθεση στην 
αγορά άλλων τύπων προϊόντων καπνού 
που λαμβάνονται από το στόμα θα πρέπει 
να απαγορευτεί σε ολόκληρη την 
επικράτεια της ΕΕ. Η απαγόρευση θα 
πρέπει να ισχύει ιδίως για τα προϊόντα 
καπνού που προορίζονται για μάσηση, 
όπως ο καπνός που λαμβάνεται από το 
στόμα (snus) και ο καπνός μάσησης· θα 
πρέπει επίσης να ισχύει για τον καπνό για 
ρινική εισπνοή.

Or. fi

Τροπολογία 175
Martina Anderson

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 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 

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις και οι πωλήσεις μέσω του 
διαδικτύου θα πρέπει να απαγορευτούν.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διασυνοριακές πωλήσεις 
μέσω του διαδικτύου προϊόντων καπνού διευκολύνουν την κερδοσκοπία όταν οι τιμές είναι 
χαμηλότερες, είναι εκτεθειμένες στο παράνομο εμπόριο και χρησιμοποιούνται ως επί το 
πλείστον από εμπόρους λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και 
εκμεταλλεύονται τα κέρδη από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφοροποιημένων 
φορολογικών καθεστώτων των κρατών μελών, υπονομεύοντας έτσι τις προσπάθειες των
τελευταίων να αποθαρρύνουν το κάπνισμα μέσω της υψηλής φορολόγησης.

Τροπολογία 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού, καθώς 
επίσης 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 καταπολέμησης του καπνού, 



PE510.712v01-00 20/81 AM\935755EL.doc

EL

εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία
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.

και ιδίως από την παρούσα οδηγία. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να καταργηθούν.

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16.)

Τροπολογία 177
Eija-Riitta Korhola

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 

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
απαγορευτούν, καθώς 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 
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σύστημα κοινοποίησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία 
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.

οδηγία.

Or. fi

Τροπολογία 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 

(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. Εισάγεται η 
απαγόρευση των διασυνοριακών εξ 
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σύστημα κοινοποίησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία 
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 πληροφορίας40. 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 καταναλωτών47.

αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων καπνού.

Or. pl

Τροπολογία 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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 

(30) Οι πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω 
του διαδικτύου 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, και θα πρέπει επομένως να 
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θεσπιστούν κοινοί κανόνες για ένα 
σύστημα κοινοποίησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία 
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.

απαγορευτούν σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν 
την εφαρμογή της σύμβασης πλαισίου για 
τον έλεγχο του καπνού. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να απαγορευτούν. Στην 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι οι διασυνοριακές πωλήσεις μέσω του 
διαδικτύου είναι ως επί το πλείστον παράνομες, και στις κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του άρθρου 13 της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού συνιστάται η 
απαγόρευση όλων των διαδικτυακών πωλήσεων. Η αποτελεσματική επαλήθευση της ηλικίας 
είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί διαδικτυακά.

Τροπολογία 180
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
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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 
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.

(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 
αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της. 
Μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας θα 
δρομολογηθεί η κατάρτιση νομοθεσίας 
για την πλήρη απαγόρευση των 
πωλήσεων εξ αποστάσεως. 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.

Or. fi
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Τροπολογία 181
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η οδηγία 2003/33/ΕΚ όσον αφορά 
τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των 
προϊόντων καπνού απαγορεύει τη δωρεάν 
διανομή των προϊόντων αυτών στο 
πλαίσιο της χορηγίας εκδηλώσεων. Η 
παρούσα οδηγία, η οποία ρυθμίζει τις 
πτυχές παρουσίασης και πώλησης 
καπνού και βασίζεται στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και την πρόληψη του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων, επεκτείνει την 
απαγόρευση της δωρεάν διανομής στους 
δημόσιους χώρους και απαγορεύει ρητά 
τη διανομή εντύπων ή εκπτωτικών 
κουπονιών και παρόμοιων προωθητικών 
ενεργειών εντός των πακέτων και των 
συσκευασιών.

Or. es

Τροπολογία 182
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους με στόχο να 
βελτιώσουν τον έλεγχο, την πρόληψη και 
την καταστολή της παράνομης εργασίας 
καπνού που διενεργείται σε τρίτες χώρες 
χωρίς κανενός είδους έλεγχο ο οποίος 
απαιτείται από τους ευρωπαίους 
κατασκευαστές. Ομοίως, κρίνεται 
σκόπιμο να θεσπιστεί εναρμόνιση της 
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φορολογίας για τα βιομηχανοποιημένα 
καπνά σε όλα τα κράτη της Ένωσης 
προκειμένου αφενός να προληφθεί το 
γεγονός ότι οι διαφορές τιμών μεταξύ των 
κρατών, ιδίως στις διασυνοριακές 
περιοχές, αποτελούν ερέθισμα για 
κατανάλωση, και αφετέρου να πιστοποιεί 
τη δέσμευση όλων των κρατών μελών 
όσον αφορά τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. es

Τροπολογία 183
Martina Anderson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30γ) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετικούς κανόνες για να επιτρέπουν 
στους εμπόρους λιανικής πώλησης και 
στους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους 
πωλητές να διαφημίζουν και να 
προβάλλουν τα προϊόντα καπνού στις 
εγκαταστάσεις τους: οι διατάξεις που 
έχουν εγκριθεί σε ορισμένα κράτη μέλη 
και απαγορεύουν την προβολή σε σημεία 
πώλησης πρέπει να επεκταθούν και να 
θεωρούνται καίριας σημασίας για τη 
μείωση της κατανάλωσης καπνού από 
τους νέους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη ισχύουν αυστηροί κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού. Η 
βιομηχανία καπνού γίνεται ολοένα και πιο καινοτόμος με ό,τι έχει απομείνει από τα τελευταία 
μέσα εμπορικής προώθησης που έχει στη διάθεσή της, αυξάνοντας τη δημιουργικότητα και την 
ελκυστικότητα της προβολής στα σημεία πώλησης. Έρευνες δείχνουν ότι η προβολή στα σημεία 
πώλησης έχει άμεσο αντίκτυπο στο κάπνισμα των νέων. Όπου έχει θεσπιστεί στα κράτη μέλη, 
όπως π.χ. στην Ιρλανδία, η απαγόρευση της προβολής στα σημεία πώλησης, μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση της ελκυστικότητας για τους νέους.
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Τροπολογία 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30δ) Η δωρεάν διανομή προϊόντων 
καπνού όπως η διαφήμιση με 
προωθητικές ενέργειες, η χρήση της 
οποίας συνεχίζεται μέσω του 
διαδικτυακού λιανικού εμπορίου ή είναι 
ανεκτή σε ορισμένους δημόσιους χώρους 
κάποιων κρατών μελών, πρέπει να 
απαγορευτεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο των διαφημιστικών εκστρατειών προώθησης 
προϊόντων καπνού τα οποία διανέμονται δωρεάν σε δημόσιους χώρους, όπως σε νυχτερινά 
κέντρα διασκέδασης ή σε άλλους χώρους ψυχαγωγίας. Οι διανομές προϊόντων καπνού που 
έχουν ως στόχο την προώθηση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να απαγορευτούν.

Τροπολογία 185
Sari Essayah

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 

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Στόχος της οδηγίας 
είναι η μείωση του καπνίσματος και 
ιδίως η αποθάρρυνση των νέων και
άλλων ατόμων από το να αρχίσουν το 
κάπνισμα.  Ως εκ τούτου, η διεύρυνση της 
αγοράς επιτρέποντας την είσοδο σε αυτήν 
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προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί.

νέων προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
απαγορευτεί, καθώς αντιβαίνει στον 
στόχο της οδηγίας.

Or. fi

Τροπολογία 186
Toine Manders

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 
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.

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Θα πρέπει επομένως 
να επιβληθεί πλήρης απαγόρευση στην 
παραγωγή και πώληση όλων των 
προϊόντων καπνού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 187
Riikka Manner

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 τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί.

(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 τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί προκειμένου να αποτραπεί 
πλήρως η είσοδος νέων προϊόντων 
καπνού στην αγορά.

Or. fi

Τροπολογία 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 

(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 
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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 τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί.

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 τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί. Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει 
να εκπαιδεύονται διότι αυτός είναι ο 
ευκολότερος και ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για την προστασία των νέων από 
την έναρξη του καπνίσματος. Θα πρέπει 
επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός ταμείου που θα 
χρηματοδοτείται από τους 
κατασκευαστές των προϊόντων καπνού, 
μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν 
εκστρατείες κατά του καπνίσματος. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν 
θέτοντας ως νόμιμη ηλικία για την αγορά 
των προϊόντων καπνού τα 18 έτη.

Or. pl

Τροπολογία 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

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 

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Ως εκ τούτου, η 
προώθηση προγραμμάτων και 
εκστρατειών εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
τις σοβαρές συνέπειες του καπνίσματος 
στην υγεία πρέπει επίσης να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τα 
νέα προϊόντα καπνού. Θα πρέπει να 
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απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 
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.

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 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού θα είναι πιο αποτελεσματικές 
όσον αφορά τη δημόσια υγεία απ’ ό,τι η απλή λήψη απαγορευτικών μέτρων που στερούνται 
επιστημονικής βάσης.

Τροπολογία 190
Θεόδωρος Σκυλακάκης

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 

(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. Για την 
εν λόγω αρμοδιότητα τα κράτη μέλη 
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους το 



PE510.712v01-00 32/81 AM\935755EL.doc

EL

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.

ενδεχόμενο τα νέα προϊόντα καπνού να 
έχουν αρνητική επίπτωση στην συνολική 
υγεία του πληθυσμού, ή το ενδεχόμενο τα 
νέα προϊόντα καπνού να περιορίσουν την 
βλάβη στο συνολικό επίπεδο υγείας του 
πληθυσμού μέσω μαζικής 
υποκατάστασης προϊόντων που 
χρησιμοποιούν καπνιστές και μη 
αξιοσημείωτης χρήσης των προϊόντων 
αυτών από μη καπνιστές. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
κατάστασης ως προς τα προϊόντα αυτά 
λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο 
ενδεχόμενα και να υποβάλει έκθεση τρία
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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κριτήριο για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των νέων προϊόντων καπνού οφείλει να αποτελεί 
η επίπτωση στην συνολική υγεία, ώστε να ενθαρρύνονται τα προϊόντα που υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα να μειώνουν την αρνητική επίπτωση στην υγεία στο σύνολο του πληθυσμού.

Τροπολογία 191
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού, τα νέα προϊόντα καπνού, 
τα οποία είναι προϊόντα καπνού κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει 
να τηρούν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(32) Η είσοδος νέων προϊόντων καπνού 
στην αγορά, τα οποία είναι προϊόντα 
καπνού κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας, είναι επιβλαβής και περιττή.
Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογείται να 
επιτραπεί η είσοδος στην αγορά και η 
έγκριση νέων προϊόντων καπνού. Η 
χορήγηση άδειας για την είσοδο νέων 
προϊόντων καπνού στην αγορά αντιβαίνει 
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στον θεμελιώδη στόχο της οδηγίας για 
μείωση της χρήσης προϊόντων καπνού.

Or. fi

Τροπολογία 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας 
και ασφάλειας που συνδέονται με τα 
προϊόντα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου.

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις οι οποίες 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου. Υπάρχει ανάγκη 
θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων, και 
δεδομένων των δυνατοτήτων που έχουν 
τα συγκεκριμένα προϊόντα να 
υποστηρίξουν την ατζέντα για τη μείωση 
των επιβλαβών συνεπειών, θα πρέπει να 
υπάρχει επιλογή για ένα ήπιο κανονιστικό 
καθεστώς το οποίο διασφαλίζει την 
ασφάλεια και την ποιότητα και αποτελεί 
ένα ενδιάμεσο μέτρο μεταξύ της 
ρύθμισης των φαρμάκων και του καπνού.

Or. en

Τροπολογία 193
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και 
ασφάλειας που συνδέονται με τα προϊόντα 
αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου.

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα σε αυξανόμενη 
ποσότητα. Το γεγονός αυτό αφορά 
περισσότερο μια μεγάλη γκάμα 
ηλεκτρονικών τσιγάρων με διαφορετικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
καθιστούν δύσκολο τον νομικό 
προσδιορισμό των εν λόγω προϊόντων, για 
τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες σε 
συνάρτηση με την ύπαρξη ή μη 
υγειονομικού στόχου απεξάρτησης από το 
κάπνισμα και την παρουσία ή μη 
πρόσθετων ουσιών, όπως η νικοτίνη, ή 
τοξικών χημικών ουσιών. 
Οι διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις 
που ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για 
την αντιμετώπιση των πιθανών ζητημάτων 
υγείας και ασφάλειας που συνδέονται με 
τα νέα αυτά προϊόντα, τα οποία 
διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για διάστημα μικρότερο των 10 
ετών, έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως αν ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά 
αποτελούν αντικείμενο σημαντικών 
διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων, 
μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταγραφή των νέων προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη πρέπει να είναι πιο αντικειμενική 
στον βαθμό που, εάν αληθεύει ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν πληρούν όλες τις προδιαγραφές από 
άποψη ποιότητας και ασφάλειας, είναι σίγουρο ότι είναι λιγότερο τοξικά και, ως εκ τούτου, 
λιγότερο επιβλαβή για την υγεία απ' ό,τι το συμβατικό τσιγάρο ή ο καπνός για στριφτά τσιγάρα.

Τροπολογία 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και 
ασφάλειας που συνδέονται με τα προϊόντα 
αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου.

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
μη καπνικά νικοτινούχα προϊόντα. Οι 
διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις 
που ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας 
και ασφάλειας που συνδέονται με τα 
προϊόντα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου.

Or. it

Τροπολογία 195
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και 
ασφάλειας που συνδέονται με τα προϊόντα 
αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου.

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και 
ασφάλειας που συνδέονται με τα προϊόντα 
αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου. Τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα, μέσω των οποίων η νικοτίνη 
απορροφάται στον οργανισμό μαζί με τον 
εισπνεόμενο αέρα, θα πρέπει να 
τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα 
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άλλα νικοτινούχα προϊόντα με τη χρήση 
των οποίων η νικοτίνη απορροφάται στον 
οργανισμό μέσω του εισπνεόμενου αέρα.

Or. fi

Τροπολογία 196
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και 
ασφάλειας που συνδέονται με τα προϊόντα 
αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου.

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και 
ασφάλειας που συνδέονται με τα προϊόντα 
αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω του διαδικτύου.

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν πολύ 
υψηλό ποσό φορολογικών εσόδων από 
την παραγωγή και την πώληση όλων των 
προϊόντων καπνού και, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται 
σθεναρά ώστε να δαπανούν τα 
συγκεκριμένα έσοδα απευθείας στην 
υγειονομική περίθαλψη και στις 
εκστρατείες πληροφόρησης ώστε να 
ενημερώνουν τους νέους σχετικά με τους 
σημαντικούς κινδύνους που ενέχει το 
κάπνισμα για την υγεία. 

Or. en
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Τροπολογία 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Είναι απαραίτητο οι 
κατασκευαστές και οι διανομείς 
ηλεκτρονικών τσιγάρων, πριν από τη 
διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, να 
παρέχουν στις ελεγκτικές αρχές, μια 
ακριβή δήλωση των βασικών συστατικών 
του προϊόντος (όσον αφορά την 
καθαρότητα, τις προσμείξεις και τη 
σταθερότητα), η οποία θα εμφανίζεται σε 
ευδιάκριτο σημείο της συσκευασίας 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ για 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
Είναι επίσης απαραίτητο και προς όφελος 
τόσο του καταναλωτή όσο και του 
κατασκευαστή να διατίθενται αξιόπιστα 
επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά την 
τοξικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων 
και, γι αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή θα 
ζητήσει γνωμοδότηση από την 
επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(SCENIHR) εντός 24 μηνών από τη θέση 
σε ισχύ της οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι επιστημονικές επιτροπές της πρέπει να εκπονήσουν σύντομα 
έκθεση για τη γενική ασφάλεια των διαφόρων τύπων ηλεκτρονικών τσιγάρων που διατίθενται 
επί του παρόντος στην αγορά και τα οποία συχνά δεν υπόκεινται σε καμία ρύθμιση.

Τροπολογία 198
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας 
λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα του 
εκάστοτε προϊόντος σε νικοτίνη. Η 
υπαγωγή στο ίδιο νομικό πλαίσιο όλων 
των νικοτινούχων προϊόντων των οποίων 
η περιεκτικότητα σε νικοτίνη ισούται ή 
υπερβαίνει την ποσότητα νικοτίνης που 
περιέχεται σε προϊόν που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, 
εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των 
εθνικών νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα 
και την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η 
ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε 
άλλα προϊόντα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, αν πληρούνται οι όροι 
τους οποίους προβλέπει η οδηγία 
2001/83/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας 
λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα του 
εκάστοτε προϊόντος σε νικοτίνη. Η 
υπαγωγή στο ίδιο νομικό πλαίσιο όλων 
των νικοτινούχων προϊόντων των οποίων 
η περιεκτικότητα σε νικοτίνη ισούται ή 
υπερβαίνει την ποσότητα νικοτίνης που 
περιέχεται σε προϊόν που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ
αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, 
εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των 
εθνικών νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα 
και την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η 
ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε 
άλλα προϊόντα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, αν πληρούνται οι όροι 
τους οποίους προβλέπει η οδηγία 
2001/83/ΕΚ.

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων για τα οποία έχει 
διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι έχουν 
ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη 
υγεία. Ένας σημαντικός αριθμός 
νικοτινούχων προϊόντων για τα οποία 
έχουν διατυπωθεί τέτοιοι ισχυρισμοί έχει 
ήδη εγκριθεί σύμφωνα με αυτό το 
κανονιστικό καθεστώς. Τα κράτη μέλη 
είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν ότι 
τα νικοτινούχα προϊόντα που δεν 
εμπίπτουν στην οδηγία 2001/83/ΕΚ και 
διατίθενται στην κοινή αγορά 
συμμορφώνονται με την κατάλληλη 
νομοθεσία που παρατίθεται στο [νέο] 
παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια διττή προσέγγιση σχετικά με τα νικοτινούχα 
προϊόντα. Τα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην οδηγία 2001/83/ΕΚ πρέπει να συμμορφώνονται 
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με μια ευρεία σειρά από νομοθετήματα που παρατίθενται στο [νέο] παράρτημα IV.

Τροπολογία 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Η υπαγωγή στο 
ίδιο νομικό πλαίσιο όλων των 
νικοτινούχων προϊόντων των οποίων η 
περιεκτικότητα σε νικοτίνη ισούται ή 
υπερβαίνει την ποσότητα νικοτίνης που 
περιέχεται σε προϊόν που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, 
εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Ωστόσο, η μέτρηση 
της απόδοσης της νικοτίνης έχει 
αποδειχθεί δύσκολη, καθώς εξαρτάται 
από τα προϊόντα και από τον τρόπο 
χρήσης τους.  Ως εκ τούτου, η υπαγωγή 
όλων των νικοτινούχων προϊόντων
ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους 
σε νικοτίνη στην οδηγία 2001/83/ΕΚ 
αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, 
εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
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προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόνη αιτιολόγηση που συνηγορεί υπέρ της έγκρισης της διάθεσης των νικοτινούχων 
προϊόντων είναι η διακοπή του καπνίσματος. Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί η απόδοση 
της νικοτίνης των νικοτινούχων προϊόντων. Η εκτεταμένη χρήση νικοτινούχων προϊόντων με 
χαμηλά επίπεδα νικοτίνης θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει σε σημαντική πρόσληψη 
νικοτίνης. Κρίνεται επομένως σκόπιμη η υπαγωγή όλων των νικοτινούχων προϊόντων στη 
φαρμακευτική νομοθεσία. Έτσι διασφαλίζονται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποδοτικότητα 
όλων των νικοτινούχων προϊόντων, καθώς επίσης και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα. 

Τροπολογία 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Η υπαγωγή στο 
ίδιο νομικό πλαίσιο όλων των 
νικοτινούχων προϊόντων των οποίων η 
περιεκτικότητα σε νικοτίνη ισούται ή 
υπερβαίνει την ποσότητα νικοτίνης που 
περιέχεται σε προϊόν που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, 

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Η εξαίρεση από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
των μη καπνικών νικοτινούχων προϊόντων 
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ αποσαφηνίζει τη νομική 
κατάσταση, εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ 
των εθνικών νομοθεσιών, διασφαλίζει την 
ίση μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
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εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 18.)

Τροπολογία 202
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Η υπαγωγή στο 
ίδιο νομικό πλαίσιο όλων των 
νικοτινούχων προϊόντων των οποίων η 
περιεκτικότητα σε νικοτίνη ισούται ή 
υπερβαίνει την ποσότητα νικοτίνης που 
περιέχεται σε προϊόν που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ 

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει 
αυτού του κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη 
εγκριθεί σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Σε περίπτωση 
παρόμοιας χρήσης και όσον αφορά όλα 
τα νικοτινούχα προϊόντα των οποίων η 
περιεκτικότητα σε νικοτίνη ισούται ή 
υπερβαίνει την ποσότητα νικοτίνης που 
περιέχεται σε προϊόν που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
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αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, 
εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, η 
υπαγωγή στο ίδιο νομικό πλαίσιο
εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αποχρώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην περίπτωση αυτή. Μόνο ορισμένα προϊόντα του 
άρθρου 18 που περιέχουν ενδεδειγμένη ποσότητα νικοτίνης πρέπει να θεωρούνται ως φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση κατά την έννοια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και να 
υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. Για τα υπόλοιπα προϊόντα που προβλέπονται 
στο άρθρο 18, θα πρέπει να εφαρμόζονται η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων και η οδηγία 2001/83/ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τροπολογία 203
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
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σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Η υπαγωγή στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων των οποίων η περιεκτικότητα 
σε νικοτίνη ισούται ή υπερβαίνει την 
ποσότητα νικοτίνης που περιέχεται σε 
προϊόν που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ αποσαφηνίζει τη 
νομική κατάσταση, εξαλείφει τις διαφορές 
μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 
νικοτινούχων προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
απεξάρτησης από το κάπνισμα και 
δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και την 
καινοτομία στον τομέα της απεξάρτησης 
από το κάπνισμα. Η ρύθμιση αυτή δεν θα 
πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, αν
πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Είναι ωστόσο απαραίτητος ο 
διαχωρισμός αυτών από τα μη 
φαρμακευτικά νικοτινούχα προϊόντα που 
απευθύνονται σε καπνιστές και η χρήση 
των οποίων αποσκοπεί κυρίως όχι στην 
διακοπή χρήσης καπνού αλλά στην 
υποκατάσταση των υφισταμένων 
προϊόντων καπνού και έχουν δραστικά 
διαφορετική επίπτωση στην συνολική 
υγεία του πληθυσμού από τα υφιστάμενα 
προϊόντα καπνού. Η άδεια κυκλοφορίας 
λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα του 
εκάστοτε προϊόντος σε νικοτίνη. Η 
υπαγωγή στο ίδιο νομικό πλαίσιο όλων 
των νικοτινούχων προϊόντων των οποίων η 
περιεκτικότητα σε νικοτίνη ισούται ή 
υπερβαίνει την ποσότητα νικοτίνης που 
περιέχεται σε προϊόν που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
αποσαφηνίζει τη νομική κατάσταση, 
εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών, διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα νικοτινούχα προϊόντα που απευθύνονται σε καπνιστές και έχουν σκοπό την διευκόλυνση της 
διακοπής του καπνίσματος πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα μη φαρμακευτικά 
προϊόντα που έχουν κύριο στόχο την υποκατάσταση των υφισταμένων δραστικά περισσότερο 
βλαβερών προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 204
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Όλα τα νικοτινούχα προϊόντα θα 
πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 
μεταχείρισης. Θα πρέπει να διέπονται είτε 
από την παρούσα οδηγία είτε, στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται υψηλές 
δόσεις για ιατρικούς σκοπούς, από τη 
νομοθεσία των κρατών μελών για τα 
φάρμακα. Η νομοθεσία των κρατών 
μελών για τα φάρμακα θα πρέπει να 
καθορίζει τα όρια για την ιατρική χρήση 
της νικοτίνης σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Κατά τον προσδιορισμό 
της περιεκτικότητας σε νικοτίνη, η 
ποσότητα της νικοτίνης θα πρέπει να 
υπολογίζεται ως ημερήσια δόση και ως 
προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόση.

Or. fi

Τροπολογία 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
επισήμανσης για τα νικοτινούχα προϊόντα 
που περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδα 
χαμηλότερα από το όριο που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή συνδέεται με την τροπολογία που αφορά την υπαγωγή των 
βιομηχανοποιημένων νικοτινούχων προϊόντων στη φαρμακευτική νομοθεσία. Εφόσον όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα ρυθμιστούν νομοθετικά ως φαρμακευτικά προϊόντα ανεξάρτητα από την 
περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη, η ρήτρα αυτή καθίσταται άνευ αντικειμένου.

Τροπολογία 206
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
επισήμανσης για τα νικοτινούχα προϊόντα 
που περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδα 
χαμηλότερα από το όριο που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία.

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
επισήμανσης για τα νικοτινούχα προϊόντα 
που περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδα 
χαμηλότερα από το όριο που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία. Η 
επισήμανση της συσκευασίας θα πρέπει 
να αντιστοιχεί στις εικονογραφικές 
προειδοποιήσεις και την επισήμανση των 
συσκευασιών που απαιτείται για τα 
προϊόντα καπνού στην παρούσα οδηγία.

Or. fi

Τροπολογία 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
επισήμανσης για τα νικοτινούχα προϊόντα 
που περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδα 
χαμηλότερα από το όριο που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
επισήμανσης για τα νικοτινούχα προϊόντα 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία, ενώ 
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δυνητικούς κινδύνους για την υγεία. τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε οι εθνικοί ηλικιακοί περιορισμοί για 
την αγορά νικοτινούχων προϊόντων να 
ευθυγραμμίζονται με τους αντίστοιχους 
περιορισμούς που ισχύουν για την 
πώληση προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθούν ισότιμοι όροι μεταξύ των ηλικιακών περιορισμών για την πώληση 
νικοτινούχων προϊόντων και προϊόντων καπνού προκειμένου οι ανήλικοι να μην έχουν τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουν κανένα από αυτά τα προϊόντα για πρώτη φορά.

Τροπολογία 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
επισήμανσης για τα νικοτινούχα προϊόντα 
που περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδα 
χαμηλότερα από το όριο που προβλέπεται
στην παρούσα οδηγία, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία.

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με τα συστατικά, την επισήμανση 
και την περιγραφή των μη καπνικών 
νικοτινούχων προϊόντων που αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία.

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 18.)

Τροπολογία 209
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) «προϊόν μειωμένου κινδύνου»: 
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οποιοδήποτε προϊόν περιέχει καπνό, το 
οποίο, όταν πωλείται, μειώνει σημαντικά 
τον κίνδυνο των ασθενειών που 
συνδέονται με την κατανάλωση 
συμβατικών προϊόντων καπνού. Προϊόν 
που χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση του εθισμού στην 
κατανάλωση καπνού, μεταξύ άλλων και 
για τη διακοπή κατανάλωσης καπνού, δεν 
συνιστά προϊόν μειωμένου κινδύνου, 
εφόσον έχει λάβει έγκριση ως φάρμακο.

Or. pt

Τροπολογία 210
Renate Sommer

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 211
Milan Cabrnoch
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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, τον 
προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν 
αυξημένα επίπεδα τοξικότητας και 
εθιστικότητας, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. cs

Τροπολογία 212
Jarosław Kalinowski

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, θα πρέπει 
να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση έχουν γίνει δημοφιλή (αποτελούν σημαντικό τμήμα 
της αγοράς προϊόντων καπνού) σε μικρό μόνο αριθμό κρατών μελών. Σε άλλες χώρες, η 
απήχηση των αρωματισμένων τσιγάρων είναι αμελητέα και σε ορισμένες μηδενική. Ως εκ 
τούτου, τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή θα επηρεάσουν τια αγορές των χωρών 
όπου τα αρωματισμένα τσιγάρα είναι δημοφιλή, ενώ δεν θα έχουν σχεδόν καμία επίπτωση στις 
αγορές άλλων κρατών μελών. Το μέτρο είναι δυσανάλογο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

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, θα πρέπει 
να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από τους ίδιους συντάκτες.

Τροπολογία 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

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 και τον 
προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις ή 
αυξημένα επίπεδα τοξικότητας και 
εθιστικότητας, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. it

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.)

Τροπολογία 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 

(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 
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 
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αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. pl

Τροπολογία 216
Gaston Franco

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 
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, 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αποφάσεις στην παρούσα οδηγία είναι κατ’ εξοχήν πολιτικές αποφάσεις. Οι όποιες 
αλλαγές πρέπει να γίνουν με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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 
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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 218
Milan Cabrnoch

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 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 

(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 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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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.

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό των μεθόδων μέτρησης και 
των ανώτατων επιπέδων για τα συστατικά 
που αυξάνουν την τοξικότητα, την 
εθιστικότητα. 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.

Or. cs

Τροπολογία 219
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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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 
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.

(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, μπορεί να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 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.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ νωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία στον τομέα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. Η γενική ορολογία προλαμβάνει μελλοντικές αλλαγές στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία 220
Ελένη Θεοχάρους

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 
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 

(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 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό των μεθόδων μέτρησης για τις 
εκπομπές, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα ή την εθιστικότητα, 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 221
Sergej Kozlík

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 
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 

(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 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό των μεθόδων μέτρησης για τις 
εκπομπές, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα ή την εθιστικότητα, 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, 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 222
Antonyia Parvanova

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

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 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.

Or. en

Τροπολογία 223
Ewald Stadler

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 

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

κατανάλωση και τη ρύθμιση των 
προϊόντων καπνού, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό των μεθόδων μέτρησης για τις 
εκπομπές, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα ή την εθιστικότητα, 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.

Or. de

Τροπολογία 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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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 
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 

(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 
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, του καπνού για ναργιλέ
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 
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και το Συμβούλιο. και το Συμβούλιο.

Or. ro

Τροπολογία 225
Andrés Perelló Rodríguez

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 
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 

(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 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό και την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης για τις εκπομπές, 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 
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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.

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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσαρμογής των μέγιστων περιεκτικοτήτων ως απλή 
τεχνική πτυχή που μπορεί να επιλυθεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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 
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 

(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 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για 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 μεθοδολογία με την οποία θα 
προσδιορίζεται αν ένα προϊόν καπνού έχει 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, για τη 
χρήση προειδοποιήσεων σχετικών με την 
υγεία, για τους αποκλειστικούς 
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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.

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. 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.

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 3, επί του άρθρου 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2, και επί του 
άρθρου 18.)

Τροπολογία 227
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Στόχος της οδηγίας θα πρέπει να 
είναι η μείωση του καπνίσματος , με 
απώτερο σκοπό την πλήρη εξάλειψή του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες και 
μάταιες απώλειες που συνεπάγεται για τη 
δημόσια υγεία και την οικονομία.

Or. fi
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Τροπολογία 228
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
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.

(40) Ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα 
να θεσπίσει αυστηρότερες διατάξεις, 
εφόσον οι διατάξεις δικαιολογούνται από 
την ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι οποίες είναι 
αναγκαίες και αναλογικές και δεν
συνιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου 
μεταξύ κρατών μελών και δεν επιφέρουν 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι η εναρμόνιση της αγοράς προϊόντων καπνού και όχι ο 
κατακερματισμός της. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η προστασία της δημόσιας υγείας 
είναι εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 229
Milan Cabrnoch
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
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.

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει 
για τα προϊόντα που κατασκευάζονται ή 
πωλούνται στο εν λόγω κράτος μέλος, 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.

Or. cs

Τροπολογία 230
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
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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.

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 στην Επιτροπή, λαμβανομένου 
υπόψη του υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας που επιτυγχάνεται με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσία της Επιτροπής να εγκρίνει ή να απορρίπτει μελλοντικές εθνικές διατάξεις είναι άτοπη 
καθώς η συμβατότητα των εθνικών μέτρων με το δίκαιο της ΕΕ εναπόκειται στην κρίση των 
δικαστηρίων.

Τροπολογία 231
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
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 

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
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 
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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.

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. 
Ως μέσο αυθαιρέτου διάκρισης ισχύει, για 
παράδειγμα, η εντολή για αύξηση πάνω 
από 60 τοις εκατό της επιφάνειας που 
καλύπτουν οι προειδοποιήσεις. Στόχος 
της παρούσας οδηγίας είναι οι 
ομοιόμορφες διατάξεις για τη συσκευασία 
και την επισήμανση, συνεπώς ισχύει 
αυστηρό κριτήριο για το πεδίο εφαρμογής 
των κρατών μελών που αφορά τη 
θέσπιση προτύπων που διαφέρουν 
κατάφωρα από τους κανόνες που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 232
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
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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.

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 κοινοποιούνται εκ των 
προτέρων και μπορούν να εγκρίνονται από 
την Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και των αρχών και απαιτήσεων της 
ενιαίας εσωτερικής αγοράς που 
επιτυγχάνονται με την παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Οποιοδήποτε κράτος μέλος θεωρεί 
απαραίτητη τη διατήρηση και/ή τη 
θέσπιση μέτρων σε εθνικό και/ή 
περιφερειακό επίπεδο για τη διατήρηση 
των φυτειών καπνού, για 
δικαιολογημένους λόγους 
κοινωνικοοικονομικής εξάρτησης του 
πληθυσμού από αυτές και ιδιοκτησίας 
της γης, θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να το πράξουν. 

Or. pt
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Τροπολογία 234
Renate Sommer

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 235
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
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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) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε 
θέση να θεσπίζουν αυστηρότερες 
νομοθετικές πράξεις όσον αφορά τα 
προϊόντα καπνού, εφόσον τις κρίνουν 
αναγκαίες για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, στον βαθμό που οι 
διατάξεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας. Στον βαθμό που τα προϊόντα 
καπνού και τα συναφή προϊόντα πληρούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να 
απαγορεύουν ή να περιορίζουν την 
εισαγωγή, πώληση ή κατανάλωση των εν 
λόγω προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να 

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να 
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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.

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. 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.

(Αν δεν εγκριθούν αντίστοιχες τροπολογίες 
που καθιερώνουν τυποποιημένες 
συσκευασίες, η τροπολογία αυτή 
καταπίπτει.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τυποποιημένη συσκευασία πρέπει να καθιερωθεί ως υποχρεωτική όπως περιγράφεται στις 
άλλες τροπολογίες των ίδιων συντακτών.

Τροπολογία 237
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
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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) 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 να διατηρήσουν ή να 
θεσπίσουν επιπλέον διατάξεις, με την 
προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές είναι 
συμβατές 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.

Or. el

Τροπολογία 238
Sari Essayah

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, 

(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, 
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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.

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. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή των 
υποχρεωτικών εικονογραφικών και 
λεκτικών προειδοποιήσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
καθώς και των άλλων κανόνων 
εναρμόνισης, για παράδειγμα όσον αφορά 
το κακάο. 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.

Or. fi

Τροπολογία 239
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Εάν τα προϊόντα καπνού ή τα 
παρόμοια προϊόντα συμμορφώνονται με 
τους όρους της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να 
απαγορεύουν ή να περιορίζουν 
αδικαιολόγητα την εισαγωγή, πώληση ή 
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Θα 
πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί ένα 
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ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας δικαίου για 
τους κατασκευαστές.

Or. de

Τροπολογία 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Τα κράτη μέλη συμπληρώνουν τις 
νομοθετικές διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας με κάθε δράση που απαιτείται 
για την προστασία της δημόσιας υγείας 
των ευρωπαίων πολιτών. Η σταδιακή 
εναρμόνιση του φορολογικού καθεστώτος 
που εφαρμόζεται για τα προϊόντα καπνού 
στην Ένωση και η διοργάνωση 
ενημερωτικών εκστρατειών στα μέσα 
ενημέρωσης και στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα για τους νέους, είναι σημαντικοί 
παράγοντες για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων του καπνίσματος για τους 
νέους.

Or. fr

Τροπολογία 241
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 

(42) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 



AM\935755EL.doc 77/81 PE510.712v01-00

EL

των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Πρέπει 
επίσης να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις 
περί προστασίας των δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προλαμβάνει τυχόν επιδείνωση των 
συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών 
που εξαρτώνται από την καλλιέργεια 
καπνού στην Ευρώπη, οι οποίοι συχνά 
βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές. 
Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί σε μείωση της κατανάλωσης 
των προϊόντων καπνού, κάθε απόφαση 
σχετικά με τα συστατικά και τα πρόσθετα 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
ενδεχόμενες παράπλευρες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για 
τους πληθυσμούς που εξαρτώνται από 
αυτή την καλλιέργεια. Είναι απαραίτητη 
η διατήρηση της καλλιέργειας στην 
Ευρώπη, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει 
οριακό ποσοστό της κατανάλωσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα 
ορισμένων ευρωπαϊκών περιφερειών με 
ελάχιστες εναλλακτικές δυνατότητες 
παραγωγής. Η μείωση ή η εξαφάνιση της 
καλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν θα έχει καμία επίπτωση στο επίπεδο 
της κατανάλωσης, ενώ θα οδηγήσει σε 
αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες, 
καθώς και σε υποβάθμιση των προτύπων 
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ποιότητας.

Or. es

Τροπολογία 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17). Οι
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους 
διανομείς προϊόντων καπνού είναι 
αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και των 
καταναλωτών, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 35 και 38 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται το 
δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις,

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας του 
δικαιούχου(άρθρο 17). Για τον λόγο αυτόν 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους 
διανομείς προϊόντων καπνού αφενός 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας και των καταναλωτών και 
αφετέρου προστατεύουν όλα τα άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, είναι δε 
αναλογικές με τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται το 
δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις,
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17). Οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους 
διανομείς προϊόντων καπνού είναι 
αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και των 
καταναλωτών, όπως προβλέπεται στα
άρθρα 35 και 38 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται 
το δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις,

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση στα δικαιώματα επί του σήματος που περιλαμβάνεται στην πρόταση της 
Επιτροπής δεν είναι διόλου αναγκαία για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 
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στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17). Οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους 
διανομείς προϊόντων καπνού είναι 
αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και των 
καταναλωτών, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 35 και 38 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται το 
δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις,

στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17). Οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους 
διανομείς προϊόντων καπνού είναι 
αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και των 
καταναλωτών, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 35 και 38 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται το 
δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις.
Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται το 
δικαίωμα για καθαρό αέρα υπό την 
έννοια του άρθρου 7 στοιχείο β) και του 
άρθρου 12 της διεθνούς συνθήκης για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα που προβλέπει τα 
δικαιώματα για ασφαλείς και υγιείς 
συνθήκες εργασίας και το δικαίωμα όλων 
να απολαμβάνουν το υψηλότερο εφικτό 
επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Τούτο εμπίπτει στον σκοπό του άρθρου 
37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με το οποίο πρέπει να 
ενσωματώνεται στις πολιτικές της 
Ένωσης το υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας και η 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.

Or. en
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Η παρούσα οδηγία παρέχει 
πολύτιμη συμβολή όσον αφορά την 
προστασία της υγείας και της ευημερίας 
των ευρωπαίων πολιτών με την αύξηση 
των εγγυήσεων σχετικά με τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
καταναλωτές, επιδιώκει δε να βελτιώσει 
και να καθορίσει τα επιστημονικά 
στοιχεία που πιστοποιούν τις βλάβες που 
προκαλεί η κατανάλωση καπνού στην 
υγεία του ανθρώπου. Επομένως, είναι
πιθανό ότι η έναρξη ισχύος της οδηγίας 
θα οδηγήσει στη μείωση της 
κατανάλωσης και θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους καλλιεργητές καπνού
και σε κάποιες παραδοσιακές 
βιομηχανίες που συνδέονται με αυτή την 
καλλιέργεια και αποτελούν σημαντικό 
μέρος του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος των ευρωπαϊκών ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών ή ζωνών 
σε παρακμή. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα που γνωρίζουν αυτή την 
πραγματικότητα θα πρέπει να εξετάζουν 
τη λήψη μέτρων για την προώθηση της 
ανάπτυξης, τη μετατροπή ή την εμφάνιση 
νέων δραστηριοτήτων για τους 
επαγγελματίες, καθώς και την προαγωγή 
της έρευνας και της ανάπτυξης όσον 
αφορά τις νέες χρήσεις που δεν είναι 
επιβλαβείς για αυτήν την καλλιέργεια.
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