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Τροπολογία 247
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν:

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
μακροπρόθεσμα η κατάργηση της 
χρήσης προϊόντων καπνού και 
βραχυπρόθεσμα η μείωση της χρήσης 
τους μέσω της προσέγγισης των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που αφορούν:

Or. fi

Τροπολογία 248
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επισήμανση και τη συσκευασία των 
προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων 
των προειδοποιήσεων για την υγεία που 
πρέπει να αναγράφονται στις μονάδες 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού και σε 
κάθε εξωτερική συσκευασία, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά ιχνηλασιμότητας και
ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία·

β) την επισήμανση και τη συσκευασία των 
προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων 
των προειδοποιήσεων για την υγεία που 
πρέπει να αναγράφονται στις μονάδες 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού και σε 
κάθε εξωτερική συσκευασία, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία·

Or. de

Τροπολογία 249
Morten Messerschmidt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά 
του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά 
του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Martina Anderson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού·

δ) την απαγόρευση των διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων και των 
πωλήσεων προϊόντων καπνού μέσω του 
διαδικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διασυνοριακές πωλήσεις 
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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 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού·

δ) την απαγόρευση των εξ αποστάσεων 
πωλήσεων προϊόντων καπνού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εξ αποστάσεως πωλήσεις, ιδίως μέσω διαδικτύου, μπορεί να έχουν εξίσου σοβαρές 
υγειονομικές επιπτώσεις με τις διασυνοριακές πωλήσεις ακόμα και εντός ενός και μόνο κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 253
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού·

δ) την απαγόρευση των διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων 
καπνού·

Or. en

Τροπολογία 254
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού·

δ) την απαγόρευση των διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων 
καπνού·

Or. fi

Τροπολογία 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού·

δ) την απαγόρευση των διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων 
καπνού·

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16.)

Τροπολογία 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη διάθεση στην αγορά και την 
επισήμανση ορισμένων προϊόντων 
συναφών με τα προϊόντα καπνού, και 
συγκεκριμένα των νικοτινούχων 
προϊόντων και των φυτικών προϊόντων για 
κάπνισμα,

στ) τη διάθεση στην αγορά και την 
επισήμανση ορισμένων προϊόντων 
συναφών με τα προϊόντα καπνού, και 
συγκεκριμένα των νικοτινούχων 
προϊόντων, όπως για παράδειγμα των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων και των φυτικών 
προϊόντων για κάπνισμα,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην αγορά και των συστατικών τους που 
περιέχουν νικοτίνη, σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στις διατάξεις μιας οδηγίας για τα 
εν λόγω προϊόντα.

Τροπολογία 257
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη διάθεση στην αγορά και την 
επισήμανση ορισμένων προϊόντων 
συναφών με τα προϊόντα καπνού, και 
συγκεκριμένα των νικοτινούχων 
προϊόντων και των φυτικών προϊόντων για 
κάπνισμα,

στ) τη διάθεση στην αγορά και την 
επισήμανση ορισμένων προϊόντων 
συναφών με τα προϊόντα καπνού, και 
συγκεκριμένα των νικοτινούχων 
προϊόντων χωρίς καπνό και των φυτικών 
προϊόντων για κάπνισμα,

Or. fr

Τροπολογία 258
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων, με βάση ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις 
της σύμβασης πλαισίου του ΠΟΥ για τον 
έλεγχο του καπνού, λαμβάνοντας υπόψη 
μελλοντικές έρευνες για την υγεία που θα 
διεξαχθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 
κατανάλωση καπνού στην υγεία και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων, με βάση ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
ιδίως για τους νέους.
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Τροπολογία 259
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων, με βάση ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων χωρίς καπνό, με 
βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας, ιδίως για τους νέους.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι, 
μεταξύ άλλων, το κοινό να συνεχίσει να 
ενημερώνεται για τις ολέθριες επιπτώσεις 
για τους καπνιστές χωρίς να 
απορρίπτονται de facto οι πολιτικές για 
τη μείωση των κινδύνων που συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των καπνιστών να 
στραφούν σε λιγότερο επιβλαβή προϊόντα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτυχία των πολιτικών πρόληψης του καπνίσματος σε πολλά κράτη μέλη απαιτεί την 
εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μέτρων για τη μείωση 
των κινδύνων, τα οποία συνίστανται στην ενθάρρυνση των καπνιστών να στραφούν σε λιγότερο 
επιβλαβή προϊόντα. Εξάλλου, αυτό είναι το στοίχημα που έχει θέσει η Επιτροπή με το άρθρο 17 
που αφορά τα νέα προϊόντα καπνού.

Τροπολογία 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
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της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων, με βάση ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων, με βάση ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για γλωσσική αλλαγή και αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο.

Τροπολογία 261
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
ουσία που περιέχεται σε προϊόν καπνού, 
στη μονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε 
εξωτερική συσκευασία, με εξαίρεση τα 
φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με την προσαρμογή στην αλλαγή του ορισμού (18) 
«συστατικό».

Τροπολογία 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
ουσία που περιέχεται σε προϊόν καπνού, 
στη μονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε 

διαγράφεται
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εξωτερική συσκευασία, με εξαίρεση τα 
φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού·

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει στην παρούσα οδηγία προσπάθεια ρύθμισης των ουσιών που δεν 
μεταφέρονται από τη συσκευασία στο εσωτερικό του τελικού προϊόντος.

Τροπολογία 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
ουσία που περιέχεται σε προϊόν καπνού, 
στη μονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε 
εξωτερική συσκευασία, με εξαίρεση τα 
φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού·

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
ουσία που χρησιμοποιείται κατά την 
παρασκευή ενός προϊόντος καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των συστατικών 
του, όπως χαρτί, φίλτρο, μελάνη, 
κάψουλες, συγκολλητικές ύλες, 
συσκευασία και εξωτερική συσκευασία, 
και υφίσταται στο τελικό προϊόν, ακόμη 
και σε τροποποιημένη μορφή, με εξαίρεση 
τα φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού·

Or. de

Τροπολογία 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»:
ουσία που περιέχεται σε προϊόν καπνού, 
στη μονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε 

(2) πρόσθετο ή πρόσθετη ουσία: ουσία που 
περιέχεται σε προϊόν καπνού, με εξαίρεση 
τα φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
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εξωτερική συσκευασία, με εξαίρεση τα 
φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού·

ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, 
και πρόκειται να περιέχεται στο τελικό 
προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της συσκευασίας και της επισήμανσης στον ορισμό των προσθέτων δημιουργεί 
υποχρεώσεις στους προμηθευτές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (όπως 
μελάνια, χαρτί, χαρτόνι κ.λπ.) και, για τον λόγο αυτό, αποκλείστηκαν από τις συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

Τροπολογία 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «σύστημα επαλήθευσης ηλικίας»: 
υπολογιστικό σύστημα που επιβεβαιώνει 
με αναμφισβήτητο τρόπο την ηλικία του 
καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή 
σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «σύστημα επαλήθευσης ηλικίας»: 
υπολογιστικό σύστημα που επιβεβαιώνει 
με αναμφισβήτητο τρόπο την ηλικία του 
καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή 
σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
καταναλωτών –κυρίως των ανηλίκων– ευνοώντας επιπλέον το παράνομο εμπόριο.

Τροπολογία 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «σύστημα επαλήθευσης ηλικίας»: 
υπολογιστικό σύστημα που επιβεβαιώνει 
με αναμφισβήτητο τρόπο την ηλικία του 
καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή 
σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16.)

Τροπολογία 268
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση» αποτελεί υποκειμενική κατηγορία. Ο στόχος της 
πρότασης είναι προτιμότερο να επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης ενός εξαντλητικού καταλόγου 
αρωμάτων/γεύσεων που να επιτρέπει τη χρήση της μινθόλης στα προϊόντα καπνού.

Τροπολογία 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 270
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό 
από το άρωμα και τη γεύση του καπνού, 
που προκύπτει από πρόσθετο ή από 
συνδυασμό προσθέτων, που 
περιλαμβάνουν —μη εξαντλητική 
αναφορά— τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα 

διαγράφεται
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αρωματικά φυτά, την αλκοόλη, την 
καραμέλα, τη μινθόλη ή τη βανίλια, και 
το οποίο μπορεί να γίνει αισθητό πριν ή 
κατά την προβλεπόμενη χρήση του 
προϊόντος καπνού·

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 271
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό, γλυκό, φρουτώδες ή 
καραμελώδες άρωμα ή γεύση, 
διαφορετικό από το άρωμα και τη γεύση 
του καπνού, που προκύπτει από 
αρωματικό ή από συνδυασμό 
αρωματικών και το οποίο μπορεί να γίνει 
αισθητό κατά την προβλεπόμενη χρήση 
του προϊόντος καπνού. Στο πλαίσιο του εν 
λόγω ορισμού, ο καπνός και η μινθόλη 
θεωρείται ότι δεν έχουν γλυκιά, 
φρουτώδη ή καραμελώδη γεύση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η λειτουργία της αγοράς, οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον ανταγωνισμό με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
τη διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές μέσω θεμιτού ανταγωνισμού για την ελεύθερη 
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επιλογή των καταναλωτών.

Τροπολογία 272
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα»: διακριτό 
άρωμα, διαφορετικό από το άρωμα του 
καπνού, που προκύπτει από πρόσθετο ή 
από συνδυασμό προσθέτων και το οποίο 
μπορεί να γίνει αισθητό πριν ή κατά την 
προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος 
καπνού·

Or. de

Τροπολογία 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «μη καπνικό κυρίαρχο άρωμα/γεύση»: 
απροκάλυπτα διακριτό άρωμα ή γεύση, 
διαφορετικό από το άρωμα και τη γεύση 
του καπνού ή της μινθόλης, που προκύπτει 
από πρόσθετο ή από συνδυασμό 
προσθέτων που γίνονται αντιληπτά κατά 
την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος 
καπνού·



PE510.713v01-00 16/68 AM\935756EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι που χρησιμοποιούνται δεν είναι ακριβείς και, ως εκ τούτου, η ερμηνεία τους μπορεί να 
είναι υποκειμενική. 
Όσον αφορά τη μινθόλη, τα εν λόγω προϊόντα καταναλώνονται περισσότερο από ενήλικους και 
όχι από ανήλικους καταναλωτές, επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της παρούσας 
οδηγίας.
 Επιπροσθέτως, η απαγόρευση της μινθόλης μπορεί ενδεχομένως να αναγκάσει τους 
καταναλωτές της να στραφούν στο παράνομο εμπόριο για να αγοράσουν τα εν λόγω προϊόντα, 
με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη νόμιμη κατανάλωση και, κατά συνέπεια, 
στην καλλιέργεια καπνού που απαιτείται για την εν λόγω προμήθεια.

Τροπολογία 274
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 275
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διακριτό από όλους άρωμα ή γεύση, 
διαφορετικό από το άρωμα και τη γεύση 
του καπνού, που προκύπτει από πρόσθετο 
ή από συνδυασμό προσθέτων, που 
περιλαμβάνουν τα φρούτα, τα μπαχαρικά, 
τα αρωματικά φυτά, την αλκοόλη, την 
καραμέλα, και το οποίο μπορεί να γίνει 
αισθητό πριν ή κατά την προβλεπόμενη 
χρήση του προϊόντος καπνού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να μην αναφέρονται συγκεκριμένα αρώματα/γεύσεις από τη στιγμή που ο 
κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Επιπλέον, η βανίλια μπορεί να συμπεριληφθεί στην 
κατηγορία των μπαχαρικών ενώ η μινθόλη, δεδομένου του αντίκτυπού της στην κατανάλωση 
ιδίως από τα νέα κορίτσια, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ειδικού ορισμού.

Τροπολογία 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για γλωσσική αλλαγή και αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο.
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Τροπολογία 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού, που 
προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό 
προσθέτων, το οποίο μπορεί να γίνει 
αισθητό πριν ή κατά την προβλεπόμενη 
χρήση του προϊόντος καπνού·

Or. en

Τροπολογία 278
Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 279
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 280
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού ή της 
μινθόλης, που προκύπτει από πρόσθετο ή 
από συνδυασμό προσθέτων, που 
περιλαμβάνουν —μη εξαντλητική 
αναφορά— τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα 
αρωματικά φυτά, την αλκοόλη, την 
καραμέλα, τη μινθόλη ή τη βανίλια, και το 
οποίο μπορεί να γίνει αισθητό πριν ή κατά 
την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος 
καπνού·
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Τροπολογία 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού, που 
προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό 
προσθέτων, που περιλαμβάνουν —μη 
εξαντλητική αναφορά— τα φρούτα, τα 
μπαχαρικά, τα αρωματικά φυτά, την 
αλκοόλη, την καραμέλα ή τη βανίλια, και 
το οποίο μπορεί να γίνει αισθητό πριν ή 
κατά την προβλεπόμενη χρήση του 
προϊόντος καπνού. Παραδοσιακά 
αρώματα/γεύσεις προϊόντων καπνού 
όπως η μινθόλη δεν θεωρούνται 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιδράσεις της μινθόλης όσον αφορά τη συμπεριφορά των νέων δεν έχουν αποδειχθεί, 
συνεπώς δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία ως χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, αλλά ως 
συμβατικό τσιγάρο. Η απαγόρευση αυτή έχει ως στόχο να προστατεύσει τους νέους από την 
έναρξη του καπνίσματος, κάτι που δεν αποδεικνύεται για τη μινθόλη.

Τροπολογία 282
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού, που 
προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό 

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

από συνδυασμό προσθέτων, που 
περιλαμβάνουν —μη εξαντλητική 
αναφορά— τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα 
αρωματικά φυτά, την αλκοόλη, την 
καραμέλα ή τη βανίλια, και το οποίο 
μπορεί να γίνει αισθητό πριν ή κατά την 
προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος 
καπνού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια διάθεσης στην αγορά προϊόντων με άρωμα/γεύση μινθόλης είναι σύμφωνη με την 
προσέγγιση που ακολουθούν οι ΗΠΑ όσον αφορά την πρόταση και αποδυναμώνει σημαντικά 
τον κίνδυνο παράνομου εμπορίου σε χώρες στις οποίες το μερίδιο αγοράς των προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης είναι υψηλό.

Τροπολογία 283
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εξετάζει τα αρώματα/γεύσεις αυτά καθαυτά και όχι μόνο τα χαρακτηριστικά 
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αρώματα/γεύσεις.

Τροπολογία 284
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 285
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «άρωμα/γεύση μέντας»: 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση με κύριο 
συστατικό τη μινθόλη, το οποίο 
περιέχεται σε σημαντικό αριθμό έτοιμων 
τσιγάρων και το οποίο γίνεται αισθητό, σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, σε κάθε 
εισπνοή καπνού·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας ειδικός ορισμός για το άρωμα/γεύση της μινθόλης δεδομένου ότι είναι ένα 
σημαντικό πρόσθετο του καπνού και το μοναδικό που κοινοποιείται ρητώς στον καταναλωτή.

Τροπολογία 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «πουράκι»: είδος μικρού πούρου με 
διάμετρο έως 8 mm·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 287
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «πουράκι»: είδος μικρού πούρου με 
διάμετρο έως 8 mm·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πουράκι είναι κι αυτό ένα είδος πούρου, συνεπώς δεν είναι αναγκαίος ο ξεχωριστός 
ορισμός.

Τροπολογία 288
Timothy Kirkhope

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «πουράκι»: είδος μικρού πούρου με 
διάμετρο έως 8 mm·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «πουράκι»: είδος μικρού πούρου με 
διάμετρο έως 8 mm·

(8) «πουράκι»: είδος μικρού λεπτόσχημου
πούρου·

Or. de

Τροπολογία 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «πουράκι»: είδος μικρού πούρου με 
διάμετρο έως 8 mm·

8) «πουράκι»: κύλινδρος καπνού που 
καταναλώνεται μέσω διαδικασίας 
καύσης και ορίζεται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου, της 
21ης Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και 
τους συντελεστές του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα 
βιομηχανοποιημένα καπνά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του όρου «πουράκι» που προβλέπεται στην παρούσα πρόταση οδηγίας δεν συνάδει 
με τον ορισμό της οδηγίας 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη 
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διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα 
βιομηχανοποιημένα καπνά, η οποία αποτελεί από το 2011 την ισχύουσα στον τομέα αυτό 
νομοθεσία.

Τροπολογία 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι 
ηλεκτρικά καταναλωτικά προϊόντα, από 
τα οποία ο καπνιστής εισπνέει ένα υγρό 
διάλυμα που ατμοποιείται και περιέχει, 
μεταξύ άλλων ουσιών, νικοτίνη, 
προπυλενογλυκόλη και γλυκερίνη, και τα 
οποία επιτρέπουν στον χρήστη να 
αναπαραστήσει την πράξη του 
καπνίσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιούνται κυρίως από καπνιστές, πρώην καπνιστές και 
καπνιστές που προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα. Είναι λιγότερο επικίνδυνα και τοξικά από 
τα παραδοσιακά τσιγάρα. Εντούτοις, εξακολουθούν να απελευθερώνουν νικοτίνη και, 
ενδεχομένως, άλλες επιβλαβείς ουσίες όταν εισπνέονται.

Τροπολογία 292
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως»: υπηρεσία πώλησης 
προϊόντων εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της 
οποίας ο καταναλωτής, όταν παραγγέλλει 
το προϊόν, βρίσκεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος ή την 

(11) «διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως»: υπηρεσία πώλησης 
προϊόντων εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της 
οποίας ο τελικός καταναλωτής 
παραγγέλλει το προϊόν που θα παραδοθεί 
σε κράτος άλλο από το κράτος στο οποίο 
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τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το 
κατάστημα λιανικής πώλησης· ένα 
κατάστημα λιανικής πώλησης θεωρείται 
ότι είναι εγκατεστημένο σε ένα κράτος 
μέλος:

είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης· ένα κατάστημα 
λιανικής πώλησης θεωρείται ότι είναι 
εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος:

Or. cs

Τροπολογία 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως»: υπηρεσία πώλησης 
προϊόντων εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της 
οποίας ο καταναλωτής, όταν παραγγέλλει 
το προϊόν, βρίσκεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος ή την 
τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το 
κατάστημα λιανικής πώλησης· ένα 
κατάστημα λιανικής πώλησης θεωρείται 
ότι είναι εγκατεστημένο σε ένα κράτος 
μέλος:

(11) «διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως»: υπηρεσία πώλησης 
προϊόντων εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της 
οποίας ο καταναλωτής, όταν παραγγέλλει 
το προϊόν, βρίσκεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος ή την 
τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το 
κατάστημα λιανικής πώλησης·

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16.)

Τροπολογία 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου: αν 
αυτό το φυσικό πρόσωπο έχει την 
επιχειρηματική έδρα του στο εν λόγω 
κράτος μέλος·

διαγράφεται
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Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16.)

Τροπολογία 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις άλλες περιπτώσεις: αν έχει στο εν 
λόγω κράτος μέλος την καταστατική του
έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή τον 
τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων του, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας ή 
οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης·

διαγράφεται

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16.)

Τροπολογία 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών 
τσιγάρων πρέπει να παρέχουν αναλυτικές 
πληροφορίες για τα διάφορα συστατικά 
των προϊόντων τους, τις επιδράσεις από 
την εξάτμιση της νικοτίνης καθώς και για 
άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, 
οι οποίες οφείλονται στην εισπνοή 
δυνητικά καρκινογόνων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρασχεθούν σαφείς πληροφορίες και να διεξαχθεί εκτίμηση επιπτώσεων για την 
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υγεία από τη χρήση των συστατικών και των ουσιών που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, 
προκειμένου τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δέοντα ρυθμιστικά 
τους καθήκοντα.

Τροπολογία 297
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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 298
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την προσαρμογή της πρότασης σχετικά με την κατάργηση του ορισμού (2) «πρόσθετα»
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Τροπολογία 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «αρωματικό»: πρόσθετο που 
προσδίδει άρωμα και/ή γεύση, πλην της 
μινθόλης

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα μινθόλης καταναλώνονται σε μεγάλο βαθμό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως 
όμως από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όχι τόσο από τους νέους. Η απαγόρευση της μινθόλης 
ενδεχομένως να ανάγκαζε τους καταναλωτές να στραφούν στη μαύρη αγορά για να 
προμηθευτούν τα εν λόγω τσιγάρα. Εξάλλου, σε ορισμένες χώρες, οι οποίες εφαρμόζουν 
αυστηρές πολιτικές όσον αφορά την κατανάλωση καπνού, όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ, η 
μινθόλη δεν απαγορεύεται.

Τροπολογία 300
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «συστατικού» έχει ήδη αποδοθεί στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

Τροπολογία 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καθώς και ο
καπνός·

Or. de

Τροπολογία 302
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) «συστατικό»: κάθε ουσία εκτός από 
τα φύλλα καπνού και άλλα φυσικά, 
επεξεργασμένα ή ανεπεξέργαστα τμήματα 
φυτών καπνού, που περιλαμβάνεται στην 
παρασκευή ή προετοιμασία προϊόντος 
καπνού, συμπεριλαμβανομένων του 
χαρτιού, του φίλτρου, των μελανών, των 
καψουλών και των συγκολλητικών υλών, 
και περιέχεται στο τελικό προϊόν καπνού,
ακόμη και στην τροποποιημένη μορφή 
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του·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των συστατικών υπερβαίνει τις επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές της ΣΠΕΚ, η 
οποία προβλέπει τη συμπερίληψη όλων των ουσιών οι οποίες προστίθενται συνειδητά στο 
προϊόν κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Τροπολογία 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) «συστατικό»: οποιαδήποτε ουσία 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την 
παρασκευή προϊόντων καπνού ή 
οποιουδήποτε υλικού των προϊόντων
καπνού (συμπεριλαμβανομένων του 
χαρτιού, του φίλτρου, των μελανών, των 
καψουλών και των συγκολλητικών υλών)
και εξακολουθεί να είναι παρούσα στο 
τελικό προϊόν καπνού·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού που ισχύει επί του παρόντος, ο 
ορισμός του συστατικού δεν πρέπει να περιλαμβάνει τα φύλλα καπνού, τα υπολείμματα των 
προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών ή το πακέτο, αλλά τις ουσίες –εκτός του 
καπνού– που είναι παρούσες στο τελικό προϊόν.

Τροπολογία 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φύλλα καπνού δεν πρέπει να θεωρούνται συστατικό, καθώς αποτελούν τα ίδια το προϊόν και 
όχι πρόσθετο μέρος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της ισχύουσας οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

Τροπολογία 305
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 306
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ για το μέλι, είναι σημαντικό και σε αυτήν την περίπτωση να γίνει διάκριση μεταξύ 
συστατικού και φυσικού στοιχείου της σύνθεσης ενός προϊόντος. Επομένως, ο καπνός πρέπει να 
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θεωρείται φυσικό στοιχείο της σύνθεσης των προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 308
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) «ανασυσταμένος καπνός»: 
αποτέλεσμα της βελτίωσης των 
διαφορετικών τμημάτων του φυτού του 
καπνού που είναι διαθέσιμα μετά την 
απομίσχωση και την κατασκευή 
προϊόντων καπνού, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως χαρτί ή 
μεμονωμένες λωρίδες και ως συστατικό 
στο μίγμα του καπνού για τα τσιγάρα και 
άλλα προϊόντα καπνού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προτείνει πολλούς ορισμούς. Η ανάγκη να προστεθεί ο ορισμός για τον 
«ανασυσταμένο καπνό» δημιουργείται από την αυξημένη γνώση των πολιτών σχετικά με την 
επισήμανση.

Τροπολογία 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Τροπολογία 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 2 σημείο 18.)

Τροπολογία 311
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 312
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 313
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 314
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) «μέγιστο επίπεδο» ή «μέγιστη 
περιεκτικότητα»: η μέγιστη περιεκτικότητα 
ή εκπομπή μιας ουσίας σε ένα προϊόν 
καπνού·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η περίληψη της τιμής 0 ως μέγιστο επίπεδο των μέγιστων εκπομπών, δεν έχει νόημα. Επιπλέον, 
δεν μετρώνται όλες οι ουσίες σε γραμμάρια.

Τροπολογία 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ανώτατων επιπέδων που περιλαμβάνουν την τιμή 0 μπορεί να δημιουργήσει 
διακρίσεις έναντι ορισμένων καλλιεργούμενων ποικιλιών φύλλων καπνού και, κατά συνέπεια, 
ορισμένων καλλιεργητών και να οδηγήσει εν τέλει στην πιθανή απαγόρευση ολόκληρων 
κατηγοριών προϊόντων. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πιθανώς συγκρούσεις 
στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών εμπορίου που έχουν υπογραφεί από την ΕΕ ή τα κράτη 
μέλη της με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν ληφθεί υπόψη ένα μέγιστο επίπεδο εκπομπών «συμπεριλαμβανομένης της τιμής 0», υπάρχει 
κίνδυνος σε αυτό να συμπεριληφθεί κάθε προϊόν καπνού που κυκλοφορεί επί του παρόντος στην 
αγορά.

Τροπολογία 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 318
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) «νικοτινούχο προϊόν»: προϊόν που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση 
από τους καταναλωτές μέσω εισπνοής, 
κατάποσης ή σε άλλες μορφές και στο 
οποίο η νικοτίνη προστίθεται είτε κατά τη 
διαδικασία κατασκευής είτε από τον ίδιο 
τον χρήστη πριν ή κατά την κατανάλωση·

(22) νικοτινούχο προϊόν»: προϊόν που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση 
από τους καταναλωτές μέσω εισπνοής, 
κατάποσης ή σε άλλες μορφές και το οποίο 
ούτε καπνό περιέχει ούτε αποτελεί 
ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ·

Or. de
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Τροπολογία 319
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «νέο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού, 
διαφορετικό από τα τσιγάρα, τον καπνό 
για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, 
τον καπνό για ναργιλέ, τα πούρα, τα 
πουράκια, τον καπνό μάσησης, τον καπνό 
που λαμβάνεται από τη μύτη και τον 
καπνό που λαμβάνεται από το στόμα, το 
οποίο διατίθεται στην αγορά μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας·

(23) «προϊόν καπνού χαμηλού κινδύνου»: 
προϊόν καπνού το οποίο κατασκευάζεται 
ή διατίθεται στο εμπόριο ως προϊόν με 
χαμηλότερο κίνδυνο και για το οποίο ο 
κατασκευαστής υποστηρίζει ότι είναι 
λιγότερο επιβλαβές·

Or. de

Τροπολογία 320
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «νέο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού, 
διαφορετικό από τα τσιγάρα, τον καπνό 
για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, 
τον καπνό για ναργιλέ, τα πούρα, τα 
πουράκια, τον καπνό μάσησης, τον καπνό 
που λαμβάνεται από τη μύτη και τον 
καπνό που λαμβάνεται από το στόμα, το 
οποίο διατίθεται στην αγορά μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας·

(23) «προϊόν καπνού μειωμένου 
κινδύνου»: προϊόν καπνού που διατίθεται 
στην αγορά ως ικανό να μειώσει τον 
κίνδυνο των ασθενειών που συνδέονται 
με την κατανάλωση συμβατικών 
προϊόντων καπνού·

Or. it

Τροπολογία 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «νέο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού, 
διαφορετικό από τα τσιγάρα, τον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τον 
καπνό για ναργιλέ, τα πούρα, τα πουράκια, 
τον καπνό μάσησης, τον καπνό που 
λαμβάνεται από τη μύτη και τον καπνό που 
λαμβάνεται από το στόμα, το οποίο 
διατίθεται στην αγορά μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας·

(23) «νέο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού, 
διαφορετικό από τα τσιγάρα, τον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τον 
καπνό για ναργιλέ, τα πούρα, τα πουράκια, 
τον καπνό μάσησης, τον καπνό που 
λαμβάνεται από τη μύτη και τον καπνό που 
λαμβάνεται από το στόμα, το οποίο 
διατίθεται στην αγορά μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία. Είναι δυνατόν και σκόπιμο να μεταφραστεί στα ιταλικά η αγγλική 
έκφραση «water-pipe tobacco».

Τροπολογία 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) «προϊόν καπνού μειωμένου κινδύνου»: 
νέο προϊόν καπνού με περιορισμένες 
επιπτώσεις στην υγεία, οι οποίες θα 
πρέπει να αποδειχθούν επιστημονικά·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνού στην 
υγεία αποτελούν τα μόνα αποτελεσματικά μέσα για την αποθάρρυνση της χρήσης του, κυρίως 
από τους νέους. Για τους καπνιστές εκείνους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καπνού, τα 
προϊόντα που έχουν αποδειχθεί επιστημονικά ότι μειώνουν τον κίνδυνο μπορούν να 
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αποτελέσουν μια λύση για τον περιορισμό των επιβλαβών επιδράσεων του καπνού στην υγεία 
των ατόμων που έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν το κάπνισμα.

Τροπολογία 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) «εξωτερική συσκευασία για τη 
μεταφορά»: κάθε συσκευασία που 
αποτελείται από ομάδα μονάδων 
συσκευασίας, όπως χαρτοκιβώτια, 
κιβώτια και παλέτες, στο εσωτερικό των 
οποίων μεταφέρονται τα προϊόντα 
καπνού από τον κατασκευαστή στους 
μετέπειτα οικονομικούς φορείς προτού 
διατεθούν στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο της ΣΠΕΚ του ΠΟΥ για εξάλειψη του 
παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, θα πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικοί αναγνωριστικοί 
κωδικοί σε κάθε εξωτερική συσκευασία μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων χαρτοκιβωτίων, 
κιβωτίων και παλετών.

Τροπολογία 324
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) «εξωτερική συσκευασία για τη 
μεταφορά»: κάθε συσκευασία που 
αποτελείται από ομάδα μονάδων 
συσκευασίας, όπως χαρτοκιβώτια, 
κιβώτια και παλέτες, στο εσωτερικό των 
οποίων μεταφέρονται τα προϊόντα 
καπνού από τον κατασκευαστή στους 
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μετέπειτα οικονομικούς φορείς προτού 
διατεθούν στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής για την «εξωτερική συσκευασία» αφορά μόνο τη συσκευασία που 
διατίθεται στην αγορά, για παράδειγμα τις πολλαπλές συσκευασίες. Στόχος του πρωτοκόλλου 
του ΠΟΥ για το παράνομο εμπόριο των προϊόντων καπνού είναι η τοποθέτηση αποκλειστικών 
αναγνωριστικών κωδικών σε χαρτοκιβώτια, κιβώτια και παλέτες.

Τροπολογία 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή,
συμπεριλαμβανομένης της εξ 
αποστάσεως πώλησης· σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών εξ αποστάσεως 
πωλήσεων, το προϊόν θεωρείται ότι 
εισάγεται στην αγορά στο κράτος μέλος 
στο οποίο βρίσκεται ο καταναλωτής· 
«καπνός πίπας»:

25) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
καταναλωτών –κυρίως των ανηλίκων– ευνοώντας επιπλέον το παράνομο εμπόριο.

Τροπολογία 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή,
συμπεριλαμβανομένης της εξ 
αποστάσεως πώλησης· σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών εξ αποστάσεως 
πωλήσεων, το προϊόν θεωρείται ότι 
εισάγεται στην αγορά στο κράτος μέλος 
στο οποίο βρίσκεται ο καταναλωτής· 
«καπνός πίπας»:

(25) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή·

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16.)

Τροπολογία 327
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «καπνός πίπας»: καπνός που 
καταναλώνεται μέσω διαδικασίας καύσης 
και που είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά 
για χρήση σε πίπα·

(26) «καπνός πίπας»: καπνός που 
καταναλώνεται μέσω διαδικασίας καύσης 
ή θέρμανσης και που είναι σχεδιασμένος 
αποκλειστικά για χρήση σε πίπα·

Or. cs

Τροπολογία 328
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) «καπνός για ναργιλέ»: καπνός που 
προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε 
ναργιλέ, όπως η chicha, ο οποίος 
αποτελείται από ένα υγρό μείγμα καπνού, 
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συντηρητικών και αρωμάτων/γεύσεων 
στο οποίο προστίθεται συνήθως 
κολλητική ουσία, όπως η μελάσα ή το 
μέλι·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας ορισμός για τον καπνό για ναργιλέ, ο οποίος θα εξασφαλίσει συνοχή με 
τις τροπολογίες που αποσκοπούν στη ρητή συμπερίληψη του καπνού για ναργιλέ στο πεδίο της 
οδηγίας.

Τροπολογία 329
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»: 
καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή τσιγάρων από καταναλωτές 
ή από καταστήματα λιανικής πώλησης·

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»:  
καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή τσιγάρων από 
καταναλωτές·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της εν λόγω αλλαγής είναι να μην νομιμοποιηθεί μια παράνομη πρακτική διότι 
ουσιαστικά τα καταστήματα λιανικής πώλησης δεν έχουν το δικαίωμα να κατασκευάζουν τα 
ίδια τα τσιγάρα που πωλούν.

Τροπολογία 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»: 
καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή τσιγάρων από καταναλωτές

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»: 
καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή τσιγάρων από 
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ή από καταστήματα λιανικής πώλησης· καταναλωτές· ορίζεται περαιτέρω στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2011/64/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και τους 
συντελεστές του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα 
βιομηχανοποιημένα καπνά1·
____________
1 ΕΕ L 176, της 5.7.2011, σ. 24.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του καπνού για στριφτά τσιγάρα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την οδηγία 
2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου. Οι διαφορετικοί ορισμοί για τον καπνό για στριφτά τσιγάρα σε 
διαφορετικές οδηγίες θα οδηγήσει σε σύγχυση. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης δεν 
κατασκευάζουν τσιγάρα.

Τροπολογία 331
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»: 
καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή τσιγάρων από καταναλωτές 
ή από καταστήματα λιανικής πώλησης·

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»: 
καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή χειροποίητων στριφτών 
τσιγάρων από καταναλωτές ή από 
καταστήματα λιανικής πώλησης·

Or. en

Τροπολογία 332
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) «χύμα καπνός για γέμισμα άδειων 
τσιγάρων»: λεπτοκομμένος χύμα καπνός 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή τσιγάρων από καταναλωτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χύμα καπνός για γέμισμα άδειων τσιγάρων είναι ο λεπτοκομμένος καπνός, που συνήθως δεν 
είναι συσκευασμένος, και είναι ειδικότερα κατάλληλος για την κατασκευή τσιγάρων με τη 
βοήθεια μιας μικρής μηχανής.

Τροπολογία 333
Timothy Kirkhope

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά 
τουλάχιστον 10% σε τουλάχιστον 10 
κράτη μέλη με βάση τα στοιχεία για τις 
πωλήσεις που διαβιβάζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4· ή αύξηση του 
επιπέδου επιπολασμού στην ομάδα 
καταναλωτών ηλικίας κάτω των 25 ετών 
κατά τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες 
μονάδες σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη 
για την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος 
με βάση έκθεση του Ευρωβαρομέτρου 
της ____ [η ημερομηνία θα καθοριστεί τη 
στιγμή της έκδοσης της οδηγίας] ή 
ισοδύναμες μελέτες επιπολασμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 334
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»:  αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 5 κράτη μέλη, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 
5% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4  ή ισοδύναμες μελέτες 
επιπολασμού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστούν πιο συγκεκριμένα και περιορισμένα κριτήρια ώστε το δείγμα του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού να είναι αντιπροσωπευτικό.

Τροπολογία 335
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
20% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
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βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετήσια κατανάλωση πούρων και καπνού πίπας είναι πολύ χαμηλή στα περισσότερα κράτη 
μέλη. Ως εκ τούτου, το ποσοστό 10% του κύκλου εργασιών όσον αφορά τον όγκο των 
πωλήσεων επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα.

Τροπολογία 336
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
20% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·
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Or. en

Τροπολογία 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
20% στις 10 αγορές των κρατών μελών 
με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ετήσια κατανάλωση πούρων και καπνού πίπας στα περισσότερα κράτη μέλη είναι πολύ 
χαμηλή. Μια διακύμανση της τάξεως του 10% στον όγκο των πωλήσεων θα μπορούσε να 
επέλθει εξαιρετικά εύκολα στα εν λόγω κράτη μέλη.

Τροπολογία 338
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά (30) αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά 
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κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός πίπας, 
πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 10% 
σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με βάση τα 
στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός πίπας, 
πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 20% 
σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με βάση τα 
στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Or. de

Τροπολογία 339
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού, με την προϋπόθεση 
ωστόσο ότι οι αυξήσεις αυτές και στις 
δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι 
μεγαλύτερες από 0.1% την συνολικής 
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αγοράς προϊόντων καπνού·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη αυτή προϋπόθεση τίθεται ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνο αξιοσημείωτες αλλαγές θα 
λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 340
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη εντός 
ενός ημερολογιακού έτους, με βάση τα 
αξιόπιστα και διαθέσιμα στοιχεία για τις 
πωλήσεις που διαβιβάζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4· ή αύξηση του 
επιπέδου επιπολασμού στην ομάδα 
καταναλωτών ηλικίας κάτω των 25 ετών 
κατά τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες 
σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Or. cs

Τροπολογία 341
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10%, τουλάχιστον στα 10 κράτη μέλη με 
τον μεγαλύτερο όγκο αγοράς, με βάση τα 
στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες 
τουλάχιστον στα10 κράτη μέλη με τον 
μεγαλύτερο όγκο αγοράς, για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Or. es

Τροπολογία 342
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% στα 10 κράτη μέλη με την 
υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση, 
με βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
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έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Or. es

Τροπολογία 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 
βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες μελέτες 
επιπολασμού·

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
25% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
με βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες μελέτες 
επιπολασμού·

Or. it

Τροπολογία 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) «καπνός για ναργιλέ»: καπνός 
σχεδιασμένος αποκλειστικά για χρήση σε 
ναργιλέ·

Or. ro

Τροπολογία 345
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 346
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν παρουσιάζονται ως βοηθήματα για την απεξάρτηση από το 
κάπνισμα, σε αντίθεση με τις θεραπείες υποκατάστασης της νικοτίνης, και δεν ξεπερνούν ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο περιεκτικότητας σε νικοτίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του όρου «προϊόν καπνού», καθώς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα 
περιέχουν νικοτίνη που προέρχεται από φύλλα καπνού.

Τροπολογία 347
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ένταξη των ηλεκτρονικών τσιγάρων στο πλαίσιο του 
ορισμού των «προϊόντων καπνού» ή «καπνικών προϊόντων» και των «μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού». Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη που 
προέρχεται από τον καπνό. Βασικός στόχος είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να μην διέπονται από 
την οδηγία για τα φάρμακα (οδηγία 2001/83/ΕΚ) όπως προτείνεται στο άρθρο 18, διότι δεν 
πρέπει να θεωρούνται φάρμακα.

Τροπολογία 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «προϊόντα καπνού» ή «καπνικά 
προϊόντα»: προϊόντα που μπορούν να 

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

χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από 
τους καταναλωτές και τα οποία 
αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από 
καπνό·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της Επιτροπής στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν έχει σχέση με την 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 349
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «μονάδα συσκευασίας»: η μικρότερη 
ατομική συσκευασία ενός προϊόντος που 
διατίθεται στην αγορά. 

(36)«μονάδα συσκευασίας»: η μικρότερη 
ατομική συσκευασία ενός προϊόντος που 
διατίθεται στην αγορά και είναι διαθέσιμη 
στον τελικό καταναλωτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη πραγματοποιείται προκειμένου να υπάρξει διαχωρισμός της μονάδας συσκευασίας 
από την ομάδα μονάδων συσκευασίας. 

Τροπολογία 350
Esther de Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36β) «παθητικό κάπνισμα»: ακούσια 
εισπνοή του καπνού που παράγεται από 
το κάπνισμα τσιγάρων ή πούρων ή που 
εκπνέεται από έναν ή περισσότερους 
καπνιστές.

Or. fr

Τροπολογία 352
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά την 
πίσσα,

α) τα 12 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά την 
πίσσα,

Or. nl

Τροπολογία 353
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 1 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά τη 
νικοτίνη,

β) τα 2 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά τη 
νικοτίνη,
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Or. nl

Τροπολογία 354
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά το 
μονοξείδιο του άνθρακα.

γ) τα 20 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά το 
μονοξείδιο του άνθρακα.

Or. nl

Τροπολογία 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 0,002 pCi πολώνιου 210

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει διαπιστωθεί ότι το πολώνιο είναι σημαντική καρκινογόνος ουσία στον καπνό. Κάθε 
τσιγάρο περιέχει περίπου 0,04 pCi (Rego, Isis, 2009). Υπολογίζεται ότι «με κάθε εισπνοή 
καπνού, το δηλητήριο αυξάνεται βαθμιαία στο αντίστοιχο επίπεδο ραδιενέργειας που εκλύεται 
από 300 ακτινογραφίες θώρακος ετησίως ή στο επίπεδο εκείνο ενός ατόμου που καπνίζει 30 
τσιγάρα ημερησίως» (Rego, Scientific American, 2011). Ο συνδυασμός διαφόρων μέτρων θα 
μπορούσε ουσιαστικά να μειώσει τα επίπεδα περιεκτικότητας σε πολώνιο 210 στα τσιγάρα (π.χ. 
χρήση λιπασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα σε ουράνιο, πλύση των φύλλων μετά τη 
συγκομιδή, πρόσθετα, φίλτρα).

Τροπολογία 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 358
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 

διαγράφεται
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μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

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 359
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 360
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 361
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά εξουσιών έρχεται σε αντίθεση αφενός με την αρχή της επικουρικότητας και με κάθε 
νομική βάση, αφετέρου με τις εκτελεστικές οδηγίες που καθορίζονται στη Συνθήκη και αφορούν 
τις «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) και τις «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 
291 ΣΛΕΕ).

Τροπολογία 362
Morten Messerschmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 

διαγράφεται
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λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως καθίσταται σαφές στον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 19, η ισχύουσα τιμή 0 είναι το 
μέγιστο αποδεκτό επίπεδο εκπομπής, και ως εκ τούτου παραχωρείται η εξουσία στην Επιτροπή 
να καταργήσει όλα τα τσιγάρα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Καθώς η οδηγία πρόκειται να 
αναθεωρηθεί εντός μόλις πέντε ετών, δεν κρίνεται απαραίτητη η παραχώρηση μιας τόσο 
καθολικής εξουσίας στην Επιτροπή.

Τροπολογία 363
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 364
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 

διαγράφεται
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μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός της μέγιστης περιεκτικότητας είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της νομοθετικής 
πράξης και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης εξουσιών στην Επιτροπή.

Τροπολογία 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 

διαγράφεται
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μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τις ουσιώδεις πτυχές της οδηγίας θα πρέπει να προκρίνεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 367
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 368
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των μέγιστων περιεκτικοτήτων δεν μπορεί να θεωρείται απλώς ως τεχνικό 
ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζεται με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 369
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί ουσιαστικά και μονομερώς την οδηγία εάν έχει 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τις μέγιστες περιεκτικότητες 
και, ως εκ τούτου, για οποιαδήποτε πρόσθετη αλλαγή στις μέγιστες περιεκτικότητες είναι 
προτιμότερο να εφαρμόζεται η διαδικασία της συναπόφασης.

Τροπολογία 370
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει 
προτάσεις για την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν 
θα μπορούν να προβαίνουν, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, στην τροποποίηση των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και για τις 
άλλες εκπομπές, χωρίς τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Η ουσιαστική τροποποίηση 
των εν λόγω επιπέδων ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην καλλιέργεια, ιδίως όσον αφορά τη 
νικοτίνη, η οποία χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στην ποικιλία Burley.
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Τροπολογία 372
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για την προσαρμογή των μέγιστων 
περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, ακολουθείται η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την προσαρμογή των μέγιστων περιεκτικοτήτων πρέπει να ακολουθείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία και όχι η έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση από την Επιτροπή.

Τροπολογία 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 374
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για τη μείωση των μέγιστων 
περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις, τις επιβαρύνσεις 
για την υγεία που θα έχουν οι πολίτες για 
τις θεραπείες και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. en


