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Τροπολογία 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες 
που καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού διαφορετικών από τα 
τσιγάρα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, 
αν υπάρχουν, και με βάση επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 376
Gaston Franco

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

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες 
που καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού διαφορετικών από τα 
τσιγάρα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, 
αν υπάρχουν, και με βάση επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικού 
χαρακτήρα. Για οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 377
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην διαγράφεται
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Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες 
που καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού διαφορετικών από τα 
τσιγάρα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, 
αν υπάρχουν, και με βάση επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. cs

Τροπολογία 378
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 379
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 380
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες 
που καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού διαφορετικών από τα 
τσιγάρα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, 
αν υπάρχουν, και με βάση επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια βασική διάταξη της οδηγίας και, ως εκ τούτου, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει 
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να αποτελεί αντικείμενο εξουσιοδότησης στην Επιτροπή.

Τροπολογία 381
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες 
που καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού διαφορετικών από τα 
τσιγάρα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, 
αν υπάρχουν, και με βάση επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα μπορούσε, μονομερώς και ουσιαστικά, να τροποποιήσει την οδηγία, εάν ήταν 
εξουσιοδοτημένη να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τις μέγιστες περιεκτικότητες. Ως εκ 
τούτου, για οποιαδήποτε πρόσθετη αλλαγή στις μέγιστες περιεκτικότητες είναι προτιμότερο να 
εφαρμόζεται η διαδικασία της συναπόφασης.
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Τροπολογία 382
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες 
που καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού διαφορετικών από τα 
τσιγάρα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, 
αν υπάρχουν, και με βάση επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 383
Christel Schaldemose

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

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες 
που καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού διαφορετικών από τα 
τσιγάρα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, 
αν υπάρχουν, και με βάση επιστημονικά 
στοιχεία και τις περιεκτικότητες που 
κοινοποιούν τα κράτη μέλη, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 384
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.
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με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα 
κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και 
να προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός μέγιστων περιεκτικοτήτων των εκπομπών των προϊόντων καπνού συνιστά 
ουσιώδες στοιχείο της οδηγίας και, συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται από αμφότερους τους 
συννομοθέτες και όχι μόνο από την Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 385
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.
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να προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα 
κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και 
να προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.
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άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τις βασικές πτυχές της οδηγίας θα πρέπει να προτιμηθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 387
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα 
κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και 
να προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.

Or. de
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Τροπολογία 388
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα 
κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και 
να προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των μέγιστων περιεκτικοτήτων δεν μπορεί να θεωρείται απλώς ως τεχνικό 
ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3



AM\935757EL.doc 15/74 PE510.714v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα 
κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και 
να προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.

(Διαίρεση της παραγράφου σε 3 και 3α για 
μεγαλύτερη σαφήνεια).

Or. it

Τροπολογία 390
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. 
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Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα κράτη 
μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες περιεκτικότητες 
για τις άλλες εκπομπές των τσιγάρων και 
για τις εκπομπές προϊόντων καπνού πλην 
των τσιγάρων που αυξάνουν αισθητά την 
τοξική ή εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα κράτη 
μέλη, ακολουθείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία προκειμένου να 
εγκριθούν και να προσαρμοστούν οι
μέγιστες περιεκτικότητες για τις άλλες 
εκπομπές των τσιγάρων και για τις 
εκπομπές προϊόντων καπνού πλην των 
τσιγάρων που αυξάνουν αισθητά την 
τοξική ή εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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.

Τροπολογία 392
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα κράτη 
μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και να 
προσαρμόζει τις μέγιστες περιεκτικότητες 
για τις άλλες εκπομπές των τσιγάρων και 
για τις εκπομπές προϊόντων καπνού πλην 
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των τσιγάρων που αυξάνουν αισθητά την 
τοξική ή εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

των τσιγάρων που αυξάνουν αισθητά την 
τοξική ή εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, με αναγραφή και της πηγής 
των αντικειμενικών στοιχείων στα οποία 
βασίζονται οι εν λόγω αποφάσεις.

Or. es

Τροπολογία 393
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή καθορίζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων με 
επιβλαβή ή εθιστική επίδραση, 
λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία.  Επίσης 
η Επιτροπή μεριμνά για την περαιτέρω 
εξέλιξη μεθόδων καταχώρισης σύμφωνα 
με την τήρηση των εν λόγω μέγιστων 
τιμών.  Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν διαφορετικές μέγιστες τιμές 
περιεκτικότητας από αυτές που έχει 
καθορίσει η Επιτροπή, εάν με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται μεγαλύτερη 
προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Or. da

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη προτύπων και γνώσης σχετικά με τις επιμέρους εκπομπές είναι σχετικά πρόσφατο 
φαινόμενο και τα επιμέρους κράτη μέλη συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ίδια 
την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση σε σχέση με τον καθορισμό μέγιστων τιμών. 
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Εξάλλου υπάρχει κατά κανόνα εναρμόνιση όσον αφορά τις μέγιστες τιμές στην ΕΕ. Το γεγονός 
ότι δεν ισχύουν κοινές μέγιστες τιμές για τα άλλα προϊόντα πλην των τσιγάρων ενδέχεται 
επιπλέον να προκαλέσει την εσφαλμένη εντύπωση στους καταναλωτές ότι άλλα είδη καπνού δεν 
είναι εξίσου επιβλαβή.

Τροπολογία 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την 
προσαρμογή των περιεκτικοτήτων που 
ορίζονται στην παράγραφο 3:
α) στα διεθνή συμφωνηθέντα πρότυπα, 
εάν υπάρχουν ή
β) αν τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν 
ότι οι εν λόγω περιεκτικότητες αυξάνουν 
αισθητά την τοξική ή εθιστική επίδραση 
των προϊόντων καπνού πάνω από το 
κατώτατο όριο τοξικότητας και 
εθιστικότητας που απορρέει από τις 
περιεκτικότητες σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Διαίρεση της παραγράφου σε 3 και 3α και αναδιατύπωση του δεύτερου μέρους, για μεγαλύτερη 
σαφήνεια.

Τροπολογία 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιεκτικότητες των τσιγάρων σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα μετρούνται βάσει των προτύπων 
ISO 4387 για την πίσσα, ISO 10315 για τη 
νικοτίνη και ISO 8454 για το μονοξείδιο 
του άνθρακα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 396
Anna Rosbach

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δομικές που επαληθεύουν την 
εγκυρότητα του αποτελέσματος που 
παρέχουν οι εταιρείες καπνού 
πραγματοποιούνται ανά τακτά 
διαστήματα από ανεξάρτητα εργαστήρια 
δοκιμών τα οποία ελέγχονται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία βασίζεται στο έγγραφο θέσης της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Τροπολογία 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ζητεί από τον Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης να θεσπίσει 
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πρότυπο για τη μέτρηση του πολωνίου 
210 στον καπνό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ήδη θεσπιστεί ένα πρότυπο ISO για τη μέτρηση της δραστηριότητας του πολωνίου 210 στο 
νερό (ISO 13161 :2011). Θα πρέπει να είναι δυνατή η θέσπιση ενός προτύπου για τη μέτρηση 
του πολωνίου 210 στον καπνό βάσει του εν προαναφερθέντος προτύπου. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να ζητήσει από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης να θεσπίσει το εν λόγω πρότυπο.

Τροπολογία 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέτρηση για την οποία γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται ή 
ελέγχεται από εργαστήρια δοκιμών τα 
οποία εγκρίνονται και εποπτεύονται από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Η μέτρηση για την οποία γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται ή 
ελέγχεται από ανεξάρτητα εργαστήρια 
δοκιμών τα οποία εγκρίνονται και 
εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών.

Or. ro

Τροπολογία 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο των εγκεκριμένων 
εργαστηρίων, διευκρινίζοντας τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την 
έγκριση και τις μεθόδους εποπτείας που 
εφαρμόζονται, και τον επικαιροποιούν 
όταν γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων εργαστηρίων τον οποίο της 

διαγράφεται
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διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο των εγκεκριμένων 
εργαστηρίων, διευκρινίζοντας τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για την έγκριση και 
τις μεθόδους εποπτείας που εφαρμόζονται, 
και τον επικαιροποιούν όταν γίνεται 
οποιαδήποτε αλλαγή. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων εργαστηρίων τον οποίο της 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο των εγκεκριμένων 
εργαστηρίων, διευκρινίζοντας τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για την έγκριση, τις 
οικονομικές σχέσεις των εργαστηρίων και 
τις μεθόδους εποπτείας που εφαρμόζονται, 
και τον επικαιροποιούν όταν γίνεται 
οποιαδήποτε αλλαγή. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για την τεκμηρίωση της 
ανεξαρτησίας των εργαστηρίων. 
Μπορούν να πραγματοποιούνται 
περαιτέρω έλεγχοι στα εργαστήρια, εάν το 
επιθυμεί η Επιτροπή, η οποία μπορεί να 
αποφασίσει ενδεχομένως τον αποκλεισμό 
κάποιου εργαστηρίου. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων εργαστηρίων τον οποίο της 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

Or. da

Τροπολογία 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας 
σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και 
διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 402
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικού 
χαρακτήρα. Για οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 403
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας 
σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και 
διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

Or. cs

Τροπολογία 404
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αντιβαίνει όχι μόνο στην αρχή της επικουρικότητας και σε κάθε 
νομική βάση, αλλά και στις οδηγίες εφαρμογής που αφορούν τις «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» 
(άρθρο 290 ΣΛΕΕ) και τις «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 ΣΛΕΕ) και προβλέπονται στη 
Συνθήκη.

Τροπολογία 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 

3. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει 
προτάσεις για την προσαρμογή των 
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το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας
σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και 
διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

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.

Τροπολογία 406
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ακολουθείται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία για την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και 
διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την προσαρμογή των μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα πρέπει να ακολουθείται η συνήθης νομοθετική διαδικασία, και όχι η 
έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 408
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 

διαγράφεται
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μέτρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικού 
χαρακτήρα. Για οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 409
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 410
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην διαγράφεται



PE510.714v01-00 28/74 AM\935757EL.doc

EL

Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αντιβαίνει όχι μόνο στην αρχή της επικουρικότητας και σε κάθε 
νομική βάση, αλλά και στις οδηγίες εφαρμογής που αφορούν τις «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» 
(άρθρο 290 ΣΛΕΕ) και τις «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 ΣΛΕΕ) και προβλέπονται στη 
Συνθήκη.

Τροπολογία 411
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης.

διαγράφεται
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Or. da

Τροπολογία 412
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις, καθώς και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22,
για την έγκριση και την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις, καθώς και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης, ακολουθείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία.

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
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τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις, καθώς και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για την έγκριση και την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης.

και τεχνικές εξελίξεις, καθώς και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για την έγκριση και την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Διαίρεση της παραγράφου σε 4 και 4α για μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις, καθώς και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για την έγκριση και την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα καθώς και για τους ατμούς που 
εισπνέουν οι χρήστες ηλεκτρονικών 
τσιγάρων. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
και τεχνικές εξελίξεις, καθώς και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για την έγκριση και την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχουν εναρμονισμένες μέθοδοι μέτρησης των εξατμιζόμενων υγρών που 
εισπνέουν οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων.
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Τροπολογία 415
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανάπτυξη νέων πρότυπων μεθόδων 
μέτρησης όσον αφορά τις ήδη 
υφιστάμενες μεθόδους μέτρησης 
νικοτίνης, πίσσας και μονοξειδίου του 
άνθρακα στα τσιγάρα, τις μεθόδους για 
τη μέτρηση άλλων εκπομπών εκτός 
νικοτίνης, πίσσας και μονοξειδίου του 
άνθρακα και τις μεθόδους για τις 
μετρήσεις των εκπομπών άλλων 
προϊόντων καπνού. Οι εν λόγω μέθοδοι 
θα μπορούν να μετρούν την πραγματική 
βλάβη όσον αφορά ασθένειες που 
σχετίζονται με το κάπνισμα. Τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν κατ’ ελάχιστον τις 
πρότυπες αυτές μεθόδους που θεσπίζει η 
Επιτροπή.

Or. da

Αιτιολόγηση

Συχνά τα επιμέρους κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν τα ίδια νέες πρότυπες 
μεθόδους μέτρησης.

Τροπολογία 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
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τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
των μεθόδων μέτρησης που θα 
χρησιμοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. it

(Βλ. οδηγία 2001/37/EΚ, αιτιολογική σκέψη 31).

Τροπολογία 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές 
ή οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών 
μελών αν η σύνθεση ενός προϊόντος 
τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να 
επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. Οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
υποβάλλονται πριν από τη διάθεση ενός 
νέου ή τροποποιημένου προϊόντος καπνού 
στην αγορά.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 418
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές 
ή οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών 
μελών αν η σύνθεση ενός προϊόντος 
τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να 
επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. Οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
υποβάλλονται πριν από τη διάθεση ενός 
νέου ή τροποποιημένου προϊόντος καπνού 
στην αγορά.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους σε ετήσια βάση
κατάλογο όλων των συστατικών και των 
ποσοτήτων τους που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή των προϊόντων καπνού 
ανά μάρκα και τύπο, διευκρινίζοντας τις 
εκπομπές τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη διαδικασία εκ των προτέρων αδειοδότησης για τα νέα ή τα τροποποιημένα προϊόντα 
καπνού, η Επιτροπή σκοπεύει να εισαγάγει στόχους στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που 
περιέχονται στα άρθρα 9 και 10 των μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο της 
ΣΠΕΚ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς στόχοι σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικού 
χαρακτήρα λεπτομερειών των δεδομένων που πρέπει να κοινοποιούνται και τη μελλοντική 
χρήση τους. Προκειμένου να αποφευχθεί η καθόλου πρακτική κοινοποίηση δεδομένων σε κάθε 
τροποποίηση ενός προϊόντος, προτείνεται η ετήσια κοινοποίηση.

Τροπολογία 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές ή 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 
αν η σύνθεση ενός προϊόντος 
τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να 
επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές ή 
οι εισαγωγείς πραγματοποιούν δοκιμές 
και κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών τις ποσότητες των 
επιβλαβών και ενδεχομένως επιβλαβών 
στοιχείων (HPHC) βάσει του καταλόγου 
που έχει καταρτιστεί στο παράρτημα Iα. 
Ωστόσο, εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 25 για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, οι 
κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς 
πραγματοποιούν δοκιμές και υποβάλλουν 
κοινοποίηση για κάθε συστατικό που 
περιλαμβάνεται στον σύντομο κατάλογο 
που προβλέπεται στο παράρτημα Iβ.

Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς
ενημερώνουν επίσης τις αρμόδιες αρχές 
των οικείων κρατών μελών αν η σύνθεση 
ενός προϊόντος τροποποιείται κατά τρόπον 
ώστε να επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία βασίζεται στο έγγραφο καθοδήγησης για τον εν λόγω τομέα που 
κατάρτισε τον Μάρτιο του 2012 η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) 
όσον αφορά τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής κοινοποιήσεων για τις ποσότητες των 
επιβλαβών και ενδεχομένως επιβλαβών στοιχείων (HPHC).
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Τροπολογία 420
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές ή 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 
αν η σύνθεση ενός προϊόντος 
τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να 
επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν σε 
ετήσια βάση στις αρμόδιες αρχές τους 
κατάλογο όλων των συστατικών και των 
ποσοτήτων τους που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή των προϊόντων καπνού 
ανά μάρκα και τύπο, διευκρινίζοντας τις 
εκπομπές και τις περιεκτικότητές τους. Οι 
κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν επίσης τις αρμόδιες αρχές 
των οικείων κρατών μελών αν η σύνθεση 
ενός προϊόντος τροποποιείται κατά τρόπον 
ώστε να επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

Or. cs

Τροπολογία 421
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού, νικοτινούχων 
προϊόντων και φυτικών προϊόντων για 
κάπνισμα να υποβάλουν στις αρμόδιες 
αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 



PE510.714v01-00 36/74 AM\935757EL.doc

EL

περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές ή 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 
αν η σύνθεση ενός προϊόντος 
τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να 
επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές ή 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 
αν η σύνθεση ενός προϊόντος 
τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να 
επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας όλων των καταναλωτών και την αποφυγή 
διακριτικής μεταχείρισης κάποιων προϊόντων σε σχέση με κάποια άλλα, οι ίδιες προβλέψεις 
πρέπει να ισχύσουν και για τα νικοτινούχα προϊόντα και τα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα.

Τροπολογία 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα 
συστατικά των προϊόντων καπνού κατά 
προτεραιότητα σε σχέση με την ανάγκη 
λήψης μέτρων στο πλαίσιο των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH) και (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
(CLP). Με βάσει την εν λόγω εξέταση και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων φακέλους με επιστημονικά 
στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 59 
παράγραφος 3 και το άρθρο 69 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006 και το άρθρο 37 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008. Τα 



AM\935757EL.doc 37/74 PE510.714v01-00

EL

κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά υπόψη 
της Επιτροπής εκθέσεις σχετικά με τα 
μέτρα που εξέτασαν αναφορικά με τα 
συστατικά των προϊόντων καπνού και 
τυχόν ενέργειες που δρομολόγησαν 
σχετικά. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανά 
τριετία έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί ως προς το καθήκον 
αυτό των κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα συστατικά των προϊόντων καπνού (συμπεριλαμβανομένων των φύλλων του καπνού) θα 
πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταρτίζουν κατά περίπτωση φακέλους/προτάσεις και να τα/τις διαβιβάζουν στον Οργανισμό 
στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών (με σκοπό ειδικότερα την προσθήκη μιας ουσίας 
στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών και στη συνέχεια στον κατάλογο των ουσιών που έχουν 
λάβει άδεια ή την επιβολή περιορισμών σε επίπεδο ΕΕ).

Τροπολογία 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση 
που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 
τα εν λόγω συστατικά περιέχονται στα 
προϊόντα καπνού. Ο κατάλογος αναφέρει 
το καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένου 
του αν τα συστατικά έχουν καταχωριστεί 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH), καθώς επίσης την ταξινόμησή 
τους βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 

διαγράφεται
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2008, για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων. Ο κατάλογος 
συνοδεύεται επίσης από τα τοξικολογικά 
δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας όσον 
αφορά αυτά τα συστατικά πριν ή μετά 
την καύση τους, κατά περίπτωση, 
αναφέροντας ιδίως τις επιπτώσεις τους 
στην υγεία των καταναλωτών και 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις 
τυχόν εθιστικές τους ιδιότητες. Ο 
κατάλογος καταρτίζεται κατά φθίνουσα 
σειρά βάρους κάθε συστατικού που 
περιέχεται στο προϊόν. Με εξαίρεση την 
πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του 
άνθρακα και τις εκπομπές για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
αναφέρουν τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιήθηκαν. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
πραγματοποιούν κάθε άλλη δοκιμή που 
επιβάλλεται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις των ουσιών στην υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 424
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση 
που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 
τα εν λόγω συστατικά περιέχονται στα 
προϊόντα καπνού. Ο κατάλογος αναφέρει 
το καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένου 
του αν τα συστατικά έχουν καταχωριστεί 

Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση που 
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα εν 
λόγω συστατικά περιέχονται στα προϊόντα 
καπνού. Ο κατάλογος συνοδεύεται επίσης 
από τα τοξικολογικά δεδομένα που έχει 
στη διάθεσή του ο κατασκευαστής ή ο 
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βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH), καθώς επίσης την ταξινόμησή 
τους βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων. Ο κατάλογος 
συνοδεύεται επίσης από τα τοξικολογικά 
δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας όσον 
αφορά αυτά τα συστατικά πριν ή μετά την 
καύση τους, κατά περίπτωση, αναφέροντας 
ιδίως τις επιπτώσεις τους στην υγεία των 
καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις τυχόν εθιστικές τους 
ιδιότητες. Ο κατάλογος καταρτίζεται κατά 
φθίνουσα σειρά βάρους κάθε συστατικού 
που περιέχεται στο προϊόν. Με εξαίρεση 
την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο 
του άνθρακα και τις εκπομπές για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς αναφέρουν τις μεθόδους 
μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν 
από τους κατασκευαστές και τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν κάθε άλλη 
δοκιμή που επιβάλλεται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές προκειμένου να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις των ουσιών στην υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητά τους.

εισαγωγέας όσον αφορά αυτά τα 
συστατικά του προϊόντος καπνού πριν ή 
μετά την καύση τους, κατά περίπτωση, 
αναφέροντας ιδίως τις επιπτώσεις τους 
στην υγεία των καταναλωτών και 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις 
τυχόν εθιστικές τους ιδιότητες. Ο 
κατάλογος καταρτίζεται κατά φθίνουσα 
σειρά βάρους κάθε συστατικού που 
περιέχεται στο προϊόν. Με εξαίρεση την 
πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του 
άνθρακα των τσιγάρων και τις εκπομπές 
για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς αναφέρουν τις μεθόδους 
μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της καταχώρισης μιας ουσίας σύμφωνα με τον κανονισμό REACH και της 
ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1272/2008 δεν συνεπάγεται επιπλέον 
προστιθέμενη αξία σε σχέση με την εκτίμηση της εγγενούς τοξικότητας ενός τελικού προϊόντος 
καπνού. Χωρίς ένα σαφώς εναρμονισμένο, ρυθμιζόμενο και επιστημονικό πλαίσιο, δεν μπορεί 
να παρασχεθεί στα κράτη μέλη δυνατότητα για άλλες διαδικασίες δοκιμών που αφορούν την 
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εθιστικότητα και την τοξικότητα.

Τροπολογία 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση που 
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα εν 
λόγω συστατικά περιέχονται στα προϊόντα 
καπνού. Ο κατάλογος αναφέρει το 
καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένου του 
αν τα συστατικά έχουν καταχωριστεί βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH), καθώς 
επίσης την ταξινόμησή τους βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων. Ο κατάλογος συνοδεύεται 
επίσης από τα τοξικολογικά δεδομένα που 
έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας όσον αφορά αυτά τα 
συστατικά πριν ή μετά την καύση τους, 
κατά περίπτωση, αναφέροντας ιδίως τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία των 
καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις τυχόν εθιστικές τους 
ιδιότητες. Ο κατάλογος καταρτίζεται κατά 
φθίνουσα σειρά βάρους κάθε συστατικού 
που περιέχεται στο προϊόν. Με εξαίρεση 
την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο 
του άνθρακα και τις εκπομπές για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς αναφέρουν τις μεθόδους 
μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα 

Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση που 
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα εν 
λόγω συστατικά περιέχονται στα προϊόντα 
καπνού. Ο κατάλογος αναφέρει το 
καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένου του 
αν τα συστατικά έχουν καταχωριστεί βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH), καθώς 
επίσης την ταξινόμησή τους βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων. Ο κατάλογος συνοδεύεται 
επίσης από τα τοξικολογικά δεδομένα που 
έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας όσον αφορά αυτά τα 
συστατικά πριν ή μετά την καύση τους, 
κατά περίπτωση, αναφέροντας ιδίως τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία των 
καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις τυχόν εθιστικές τους 
ιδιότητες. Ο κατάλογος καταρτίζεται κατά 
φθίνουσα σειρά βάρους κάθε συστατικού 
που περιέχεται στο προϊόν. Οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού πρέπει να διαβιβάζουν 
τον κατάλογο των συστατικών καθώς και 
όλες τις προαναφερθείσες πληροφορίες 
εντός ενός έτους από τη θέση σε ισχύ της 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
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κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν 
από τους κατασκευαστές και τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν κάθε άλλη 
δοκιμή που επιβάλλεται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές προκειμένου να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις των ουσιών στην υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητά τους.

κυρώσεις σε βάρος των κατασκευαστών 
και των εισαγωγέων προϊόντων καπνού, 
οι οποίοι δεν διαβιβάζουν εμπρόθεσμα 
τον κατάλογο και τις σχετικές 
πληροφορίες. Με εξαίρεση την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
και τις εκπομπές για τις οποίες γίνεται 
λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 4, οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
αναφέρουν τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιήθηκαν. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
πραγματοποιούν κάθε άλλη δοκιμή που 
επιβάλλεται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις των ουσιών στην υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μην είναι οι κατασκευαστές των προϊόντων καπνού σε θέση να καθυστερούν 
επ’ άπειρον την υποβολή του καταλόγου, θα πρέπει να ορισθεί προθεσμία. Σε περίπτωση μη 
τήρησής της, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν κυρώσεις.

Τροπολογία 426
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ειδικό ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ 
κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

Or. cs
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Τροπολογία 427
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ειδικό ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ 
κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι ένας ιστότοπος που είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό 
είναι επαρκής για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να 
δημιουργήσουν νέο ιστότοπο.

Τροπολογία 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθορίζει και, αν χρειαστεί, 
επικαιροποιεί τον μορφότυπο που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την υποβολή και 
τη διάδοση των πληροφοριών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθορίζει και, αν χρειαστεί, 
επικαιροποιεί τον μορφότυπο που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την υποβολή και 
τη διάδοση των πληροφοριών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 430
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
υποβάλουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μελέτες που διαθέτουν για τις έρευνες 
αγοράς και για τις προτιμήσεις διαφόρων 
ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, σχετικά 
με τα συστατικά και τις εκπομπές. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 

διαγράφεται
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της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μελλοντική χρήση των πληροφοριών παραμένει ασαφής.

Τροπολογία 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
υποβάλουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μελέτες που διαθέτουν για τις έρευνες 
αγοράς και για τις προτιμήσεις διαφόρων 
ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, σχετικά 
με τα συστατικά και τις εκπομπές. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 432
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
υποβάλουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μελέτες που διαθέτουν για τις έρευνες 
αγοράς και για τις προτιμήσεις διαφόρων 
ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, σχετικά 
με τα συστατικά και τις εκπομπές. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις.

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές να 
υποβάλλουν επιχειρησιακές περιλήψεις 
των ερευνών αγοράς που πραγματοποιούν 
στο πλαίσιο της δημιουργίας και της 
κυκλοφορίας νέων προϊόντων και να 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τους στόχους 
στους οποίους αποβλέπουν και το 
επιχειρηματικό τους σκεπτικό, ιδίως όσον 
αφορά τους νέους. 

Or. es

Τροπολογία 433
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
υποβάλουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μελέτες που διαθέτουν για τις έρευνες 
αγοράς και για τις προτιμήσεις διαφόρων 
ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, σχετικά 
με τα συστατικά και τις εκπομπές. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις.

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
υποβάλουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μελέτες που διαθέτουν για τις έρευνες 
αγοράς και για τις προτιμήσεις διαφόρων 
ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, σχετικά 
με τα συστατικά και τις εκπομπές. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις. 
Τα συστατικά ορίζονται με ενιαίο τρόπο 
σε όλα τα κράτη μέλη μέσω της χρήσης 
ενός σαφούς καταλόγου που είναι κοινός 
για όλα τα κράτη μέλη.

Or. fi

Τροπολογία 434
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
υποβάλουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μελέτες που διαθέτουν για τις έρευνες 
αγοράς και για τις προτιμήσεις διαφόρων 

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
υποβάλουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μελέτες που διαθέτουν για τις έρευνες 
αγοράς και για τις προτιμήσεις διαφόρων 
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ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, σχετικά 
με τα συστατικά και τις εκπομπές. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις.

ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων και των 
χρόνιων βαρέων καπνιστών,, σχετικά με 
τα συστατικά και τις εκπομπές. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν επίσης από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
αναφέρουν τα στοιχεία για τον όγκο των 
πωλήσεων ανά προϊόν, εκφρασμένα σε 
αριθμό τσιγάρων ή σε χιλιόγραμμα, και 
ανά κράτος μέλος σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το πλήρες ημερολογιακό 
έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 
στοιχεία πωλήσεων, κατά περίπτωση, για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
παραγράφου σχετικά με τον όγκο 
πωλήσεων είναι αξιόπιστες και πλήρεις.

Or. el

Αιτιολόγηση

Μέρος των μελετών αυτών πρέπει να αφορά εκτός από τους νέους και τους χρόνιους καπνιστές.

Τροπολογία 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται προς και από 
τα κράτη μέλη βάσει του παρόντος 
άρθρου υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα κράτη μέλη φυλάσσουν τις 
πληροφορίες ηλεκτρονικά και 
εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή έχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες ανά πάσα 
στιγμή. Τα άλλα κράτη μέλη έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν 

διαγράφεται
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τον εμπιστευτικό χειρισμό των εμπορικών 
απορρήτων και των άλλων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται προς και από 
τα κράτη μέλη βάσει του παρόντος 
άρθρου υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα κράτη μέλη φυλάσσουν τις 
πληροφορίες ηλεκτρονικά και 
εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή έχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες ανά πάσα 
στιγμή. Τα άλλα κράτη μέλη έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν 
τον εμπιστευτικό χειρισμό των εμπορικών 
απορρήτων και των άλλων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 437
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται προς και από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα 

5. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται προς και από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα 
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κράτη μέλη φυλάσσουν τις πληροφορίες 
ηλεκτρονικά και εξασφαλίζουν ότι η 
Επιτροπή έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Τα άλλα 
κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης. Τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χειρισμό των εμπορικών 
απορρήτων και των άλλων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

κράτη μέλη φυλάσσουν τις πληροφορίες 
ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό 
χειρισμό των εμπορικών απορρήτων και 
των άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Or. cs

Τροπολογία 438
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άλλα προϊόντα καπνού δεν υπόκεινται 
στην υποχρέωση κοινοποίησης 
δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές, διότι 
επί του παρόντος δεν υπάρχουν δέουσες 
διαδικασίες μέτρησης.

Or. de

Τροπολογία 439
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
πλην των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση παροχής πληροφοριών 
σχετικά με τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητες, μέχρις ότου αναπτυχθεί 
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δέουσα μέθοδος μέτρησης σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 31 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, πρέπει να αναπτυχθούν 
πρότυπα και μέθοδοι μετρήσεως των τιμών για τα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων σε 
κοινοτικό επίπεδο. Η Επιτροπή υποχρεώθηκε να καταρτίσει κατάλληλες προτάσεις, αλλά μέχρι 
στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη εν προκειμένω.

Τροπολογία 440
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν 
αναλογικά τέλη για εξατομικευμένα 
φάρμακα που θα χρειαστεί να 
χορηγηθούν σε ασθενείς που πάσχουν από 
ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι 
αναπνευστικές, οι καρδιαγγειακές και οι 
σπάνιες παθήσεις βάσει του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
καθώς δεν έχουν εγκριθεί οι μέθοδοι 



AM\935757EL.doc 51/74 PE510.714v01-00

EL

μέτρησης που θα χρησιμοποιούνται σε 
κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 
4, παράγραφος 4α.

Or. it

(Βλ. οδηγία 2001/37/EΚ, αιτιολογική σκέψη 31).

Τροπολογία 442
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη 
χρήση των προσθέτων που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή των 
προϊόντων καπνού, αν τα πρόσθετα δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα προϊόν με 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Or. en
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Τροπολογία 444
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
παραγωγή και την πώληση όλων των 
προϊόντων καπνού. Επιπλέον, 
καταργούνται όλες οι επιδοτήσεις για την 
παραγωγή καπνού. 
Παράλληλα, όλα τα έσοδα που 
προέρχονται από την παραγωγή και την 
πώληση προϊόντων καπνού διατίθενται 
απευθείας για τη δημόσια υγεία καθώς 
και για εκστρατείες ενημέρωσης των 
νέων σχετικά με τους σοβαρούς 
κινδύνους που εγκυμονεί το κάπνισμα για 
την υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη ο αμίαντος έχει απαγορευτεί διότι περιέχει μια καρκινογόνο ουσία που 
βλάπτει σοβαρά την υγεία. Εάν τα προϊόντα καπνού περιέχουν περισσότερα από 70 από τα εν 
λόγω στοιχεία, το κάπνισμα θα πρέπει να απαγορευτεί το συντομότερο δυνατό. Θα ήταν 
αντιφατικό να συγκεντρώνονται τεράστια φορολογικά έσοδα από την πώληση προϊόντων 
καπνού και παράλληλα να γίνεται προσπάθεια για τη σταδιακή απαγόρευση των προϊόντων 
καπνού μέσω οδηγιών όπως η παρούσα. 

Τροπολογία 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Τα προϊόντα καπνού επιτρέπεται να 
περιέχουν μόνο πρόσθετα που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ια.
(2) Τα ακόλουθα πρόσθετα δεν 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ια:
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α) ουσίες που αυξάνουν την εθιστικότητα 
ή την τοξικότητα·
β) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα 
προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή
γ) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα 
πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις που 
θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και
ζωτικότητα, ή
δ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές. 
(3) Πρόσθετα, η χρήση των οποίων 
μπορεί να προσδώσει στα προϊόντα 
καπνού χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα 
εξής:
α) τσιγάρα,
β) καπνό για στριφτά τσιγάρα,
γ) μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, 
εξαιρουμένου του καπνού που λαμβάνεται 
από τη μύτη,
δ) συστατικά μέρη, όπως φίλτρα, 
τσιγαρόχαρτα, συσκευασίες, κάψουλες ή 
οποιαδήποτε τεχνικά χαρακτηριστικά, 
των προϊόντων καπνού που δεν εμπίπτουν 
στα στοιχεία α), β) και γ).
Απαγορεύεται η χρήση λοιπών τεχνικών 
χαρακτηριστικών, με τα οποία 
τροποποιείται το άρωμα/γεύση ή η 
ένταση του εκλυόμενου καπνού.
(4) Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, σχετικά με τη 
συμπλήρωση ή την τροποποίηση του 
παραρτήματος Iα. Η Επιτροπή μπορεί, εν 
προκειμένω, να καθορίσει για όλα τα 
προϊόντα καπνού ή για μεμονωμένες 
ομάδες αυτών όρους ή περιορισμούς, 
όπως πεδίο εφαρμογής, μέγιστες 
ποσότητες, όρια συγκέντρωσης ή 
απαιτήσεις καθαρότητας. Βασίζεται εν 
προκειμένω σε γνωμοδοτήσεις της 
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Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και λαμβάνει υπόψη τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
(5) Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
καπνού που περιέχουν πρόσθετα, τα οποία 
δεν παρατίθενται στο παράρτημα Ia.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο ζήτησε ήδη να θεσπιστεί διαδικασία αδειοδότησης των προσθέτων στο 
ψήφισμά του (2007/2105(INI)). Ένας κοινός θετικός κατάλογος προσθέτων θα επιφέρει νομική 
σαφήνεια σχετικά με τις ουσίες των οποίων επιτρέπεται η χρήση στα προϊόντα καπνού. Η εν 
λόγω αλλαγή καθιστά αναγκαία τη διαγραφή των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου 6 της 
πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 446
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 447
Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 448
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 450
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων στα 
προϊόντα καπνού πλην εκείνων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα –Ι ή 
εκείνων που απαριθμούνται στο εν λόγω 
παράρτημα αλλά δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Το 
παράρτημα -Ι περιέχει μόνο τις ουσίες 
που δεν πληρούν τα κριτήρια για την 
ταξινόμησή τους ως «επιβλαβείς» 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 και δεν μετατρέπονται σε 
επιβλαβείς ουσίες κατά την καύση. Το 
παράρτημα -Ι δεν περιέχει γεύσεις ή 
ουσίες που αυξάνουν τη γευστικότητα. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22 για την κατάρτιση και την 
τροποποίηση του παραρτήματος -Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση θα ήταν πολύ περιοριστική εάν αφορούσε μόνο τα πρόσθετα που προσδίδουν 
«χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις». Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, θα πρέπει να 
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επιτρέπεται μόνο η χρήση των πρόσθετων που έχουν εγκριθεί ρητώς. Δεν θα πρέπει να 
λαμβάνει έγκριση καμία επικίνδυνη ουσία (ως έχει ή κατόπιν καύσης), κανένα άρωμα/γεύση και 
κανένα πρόσθετο που αυξάνει τη γευστικότητα. Όσον αφορά τα πρόσθετα που αυξάνουν τη 
γευστικότητα, ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
μέρη πρέπει να ρυθμίζουν, μέσω απαγόρευσης ή περιορισμού, τα συστατικά που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση της γευστικότητας στα προϊόντα καπνού».

Τροπολογία 452
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των αρωμάτων/γεύσεων και των 
αρωματικών υλών που προβλέπονται στο 
παράρτημα ... της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν την 
προσθήκη μινθόλης στα προϊόντα 
καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση ενός αρνητικού καταλόγου σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν ένα βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Τα τσιγάρα μινθόλης κυκλοφορούν στην αγορά της Ουγγαρίας για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα καθώς τα εν λόγω προϊόντα θεωρούνται παραδοσιακά.

Τροπολογία 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των τσιγάρων και του καπνού 
για στριφτά τσιγάρα που έχουν 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις, και τα 
οποία προωθούνται βάσει αυτών των 
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χαρακτηριστικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα μπορεί να περιέχουν ορισμένα πρόσθετα, ωστόσο παραμένει άγνωστο με ποια 
κριτήρια ορίζονται τα «χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις». Εν προκειμένω, το ζητούμενο είναι 
τα προϊόντα καπνού να μην προωθούνται βάσει των χαρακτηριστικών αρωμάτων/γεύσεων που 
έχουν.

Τροπολογία 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν πρόσθετα τα οποία δημιουργούν ή 
εκλύουν αρώματα/γεύσεις στα οποία δεν 
κυριαρχεί ο καπνός, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η απαγόρευση των συγκεκριμένων αρωμάτων/γεύσεων 
φρούτων, αρωματικών φυτών ή μπαχαρικών. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να αποσαφηνιστεί η 
διατύπωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να αποφευχθεί η απαγόρευση 
προσθέτων που είναι απαραίτητα για τη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος, εφόσον 
εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω πρόσθετα δεν προσδίδουν στο τελικό προϊόν διαφορετικό 
κυρίαρχο άρωμα/γεύση από αυτό του καπνού ή της μινθόλης.

Τροπολογία 455
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα τα οποία προσδίδουν 
διαφορετικό άρωμα/γεύση από αυτό του 
καπνού.

Or. es

Τροπολογία 456
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις,
καθώς και των πρόσθετων που 
προορίζονται να προστεθούν στο προϊόν 
καπνού μετά την κατασκευή του, για 
παράδειγμα από τον καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε επιστολή της Διαρκούς Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών 
(CPME).

Τροπολογία 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
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έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις. έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις· 
σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη 
απαγορεύουν τη χρήση των πρόσθετων 
που μπορούν να αυξήσουν την 
ελκυστικότητα, την τοξικότητα ή/και την 
εθιστικότητα των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των 
φρούτων, των μπαχαρικών, των βοτάνων, 
του αλκοόλ, της καραμέλας, της 
μινθόλης, της βανίλιας, της ζάχαρης και 
των γλυκαντικών.

Or. en

Τροπολογία 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις, 
εφόσον αποδεικνύεται σαφώς από 
επιστημονικές μελέτες ότι το 
συγκεκριμένο πρόσθετο αυξάνει την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητα του 
προϊόντος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται η χρήση χαρακτηριστικών αρωμάτων/γεύσεων εάν δεν 
υπάρχει απόδειξη ότι αυξάνουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού. Όλα τα προϊόντα καπνού 
είναι επιβλαβή, ανεξαρτήτως αρώματος/γεύσης, επομένως ένα προϊόν δεν μπορεί να 
απαγορεύεται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Τροπολογία 459
Γεώργιος Κουμουτσάκος
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 460
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν γλυκά χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις, όπως της καραμέλας.

Or. en

Τροπολογία 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
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and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Τροπολογία 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της τροπολογίας στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 463
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού.

Or. cs
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Τροπολογία 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού.

Or. pl

Τροπολογία 465
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα πρόσθετα που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή των 
προϊόντων καπνού.

Or. en

Τροπολογία 466
Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 

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

Or. en

Τροπολογία 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
ζάχαρης ή άλλων προσθέτων που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή των 
προϊόντων καπνού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να προκαλέσει αδικαιολόγητες ζημίες στην ευρωπαϊκή παραγωγή 
καπνού και, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να διασφαλιστεί η χρήση στο μέλλον των απαραίτητων 
για την παραγωγή συστατικών, όπως είναι η ζάχαρη, η απαγόρευση της οποίας θα καθιστούσε 
ανέφικτη τη διάθεση στην αγορά της ποικιλίας Burley και θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση 
πολλών παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν ή 
απαγορεύουν τη χρήση των συστατικών 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού, αν η χρήση των εν 
λόγω συστατικών δεν έχει ως αποτέλεσμα 
προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «συστατικό» θεωρείται πιο κατάλληλος όσον αφορά την κατασκευή των προϊόντων 
καπνού..

Τροπολογία 469
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
προσθέτων, όπως η ζάχαρη,  που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή των 
προϊόντων 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 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού.

Or. de
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Τροπολογία 471
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού, 
όπως η ζάχαρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρητή αναφορά της ζάχαρης στο κείμενο ως παράδειγμα πρόσθετου που είναι απαραίτητο για 
την κατασκευή προϊόντων καπνού θα αποσαφηνίσει την κατάσταση και θα παράσχει 
διασφαλίσεις σους παραγωγούς καπνού. Με την προτεινόμενη αλλαγή καθίσταται σαφές ότι η 
προσθήκη ζάχαρης, η οποία είναι απαραίτητη για ορισμένες ποικιλίες καπνού (π.χ. Burley) 
εξακολουθεί να επιτρέπεται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εν λόγω 
ποικιλίες χάνουν την περιεκτικότητάς του σε ζάχαρη κατά τη διαδικασία ξήρανσης ενώ άλλες 
ποικιλίες, όπως η Virginia, τη διατηρούν.

Τροπολογία 472
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των συστατικών που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού, αν 
η χρήση των εν λόγω συστατικών δεν έχει
ως αποτέλεσμα προϊόν με χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της απομάκρυνσης του ορισμού (2) για τα «πρόσθετα».
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Τροπολογία 473
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού, αν 
τα πρόσθετα δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. 
Αντιθέτως, τα κράτη μέλη δεσμεύονται 
να ελαχιστοποιήσουν τα θεωρούμενα ως 
απαραίτητα αρώματα/γεύσεις, όπως 
ορισμένα σάκχαρα με αρνητικές 
συνέπειες για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της φρουκτόζης 
και της γλυκόζης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την τροπολογία της νέας αιτιολογικής σκέψης 17β σχετικά 
με τα ιμβερτοποιήμενα σάκχαρα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία. Πράγματι, 
σύμφωνα με τους καπνολόγους, η συγκεκριμένη κατηγορία ζάχαρης θεωρείται κατά κύριο λόγο 
υπεύθυνη για τη σύνθεση φορμαλδεΰδης στον καπνό του τσιγάρου, η οποία χαρακτηρίστηκε, το 
2009, ως καρκινογόνος ουσία από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (International 
Agency for Research on Cancer).

Τροπολογία 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 475
Marit Paulsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εξαιρουμένων των προϊόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15, τα κράτη 
μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση των 
προσθέτων που είναι απαραίτητα για την 
κατασκευή των προϊόντων καπνού, αν τα 
πρόσθετα δεν έχουν ως αποτέλεσμα προϊόν 
με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. en

Τροπολογία 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των τσιγάρων και του 
καπνού για στριφτά τσιγάρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν θεωρείται ότι ένα πρόσθετο είναι απαραίτητο για την κατασκευή των προϊόντων καπνού, 
τότε πρέπει να χρησιμοποιείται. Στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι η αποτροπή της χρήσης 
των πρόσθετων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των προϊόντων από τους 
κατασκευαστές.

Τροπολογία 478
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν τη χρήση 
στα προϊόντα καπνού των πρόσθετων που:

- συμβάλλουν στην ελκυστικότητα και 
στη γευστικότητα των προϊόντων καπνού·
- είναι εθιστικά ή συμβάλλουν στην 
ελκυστικότητα των προϊόντων καπνού·
είναι τοξικά ή καρκινογόνα ή υπάρχει 
υπόνοια ότι είναι καρκινογόνα·

Or. en
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Τροπολογία 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα πρόσθετα που είναι απαραίτητα για την 
κατασκευή των προϊόντων καπνού 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
παράρτημα -Ι, αν τα πρόσθετα δεν έχουν 
ως αποτέλεσμα προϊόν με άρωμα/γεύση ή 
δεν συνδέονται με την ελκυστικότητα των 
προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως ο Επίτροπος για την Υγεία Borg, το καπνός θα πρέπει να 
διατηρεί τη φυσική του γεύση. Ως εκ τούτου, κανένα άρωμα/γεύση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
απαραίτητο για την παραγωγή καπνού. Μόνο τα πρόσθετα που δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία αρώματος/γεύσης και δεν συνδέονται με την ελκυστικότητα μπορούν να θεωρούνται 
απαραίτητα για την κατασκευή προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 480
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της τροπολογίας στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από τους ίδιους συντάκτες.
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Τροπολογία 484
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εναρμόνισης, η 
Επιτροπή καταρτίζει έναν σαφή 
κατάλογο με τα συστατικά των οποίων η 
χρήση απαγορεύεται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, ενώ παράλληλα τα 
κράτη μέλη δεσμεύονται να εφαρμόζουν 
την εν λόγω παράγραφο έτσι ώστε να 
καταστήσουν τον κανονισμό πιο αυστηρό.

Or. fi

Τροπολογία 485
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα μπορούσε, μονομερώς και ουσιαστικά, να τροποποιήσει την οδηγία, εάν ήταν 
εξουσιοδοτημένη να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ως προς αυτό. Η ρύθμιση των 
συστατικών είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας συναπόφασης. 

Τροπολογία 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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


