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Τροπολογία 487
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. cs

Τροπολογία 488
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι αντίθετη προς την αρχή της επικουρικότητας, στερείται νομικής 
βάσης, και επιπλέον αντιβαίνει στις οδηγίες εφαρμογής της Συνθήκης για τις «κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) και τις «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 της 
ΣΛΕΕ).
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Τροπολογία 489
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το ανωτέρω θέμα, που είναι ουσιώδες, θα πρέπει να ρυθμίζεται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Τροπολογία 491
Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 494
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, 
εκδίδει, με εκτελεστικές πράξεις και βάσει 
των πληροφοριών που παρέχονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 και τα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία, έναν κοινό 
κατάλογο πρόσθετων που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της 
παραγράφου 1. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαγορεύσουν πρόσθετα με γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις πριν από την 
αξιολόγησή τους για έγκριση. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21.

Or. en
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Τροπολογία 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. en

Τροπολογία 496
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 497
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το ανωτέρω θέμα, που είναι ουσιώδες, θα πρέπει να ρυθμίζεται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έγκριση ομοιόμορφων κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για να 
καθοριστεί κατά πόσον ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 
θεωρείται σημαντικό στοιχείο μιας νομοθετικής πράξης και οποιαδήποτε τροποποίηση του εν 
λόγω στοιχείου θα πρέπει να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

H Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καθορίσει 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.

Or. it

Τροπολογία 502
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν η πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δείξει 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 

διαγράφεται
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άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού 
των προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 503
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι αντίθετη προς την αρχή της επικουρικότητας, στερείται νομικής 
βάσης, και επιπλέον αντιβαίνει στις οδηγίες εφαρμογής της Συνθήκης για τις «κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) και τις «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 της 
ΣΛΕΕ).

Τροπολογία 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέγιστα επίπεδα για τα πρόσθετα ή τον συνδυασμό προσθέτων θεωρούνται βασικά στοιχεία 
μιας νομοθετικής πράξης και οιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υπόκειται 
στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 505
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν η πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δείξει 

διαγράφεται
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ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού 
των προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. de

Τροπολογία 506
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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 
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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 507
Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν η πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δείξει 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 

διαγράφεται
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συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού 
των προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 509
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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.
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Τροπολογία 510
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 511
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Αν τα επιστημονικά δεδομένα που θα 
αποκτηθούν από την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 δείξει ότι ένα 
συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης, ακολουθείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία, για να 
καθοριστούν τα μέγιστα επίπεδα των εν 
λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού των 
προσθέτων που προσδίδουν 
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χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για τον καθορισμό των μέγιστων επιπέδων προσθέτων που προσδίδουν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση βάσει αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων, ακολουθείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία και όχι η έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση από την Επιτροπή.

Τροπολογία 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Αν ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν άρωμα/γεύση ή 
αυξάνει τη γευστικότητα μόνο όταν 
υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο 
παρουσίας ή συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού των 
προσθέτων τροποποιώντας το παράρτημα 
Ι αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την πρόταση για θέσπιση θετικού καταλόγου ως προϋπόθεση για τη χρήση 
προσθέτων, η διάταξη σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή καλείται να καθορίσει μέγιστα 
επίπεδα θα πρέπει να ισχύει για όλα τα αρώματα/όλες τις γεύσεις και όλα τα πρόσθετα που 
μπορούν να αυξήσουν τη γευστικότητα.
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Τροπολογία 513
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των ακόλουθων πρόσθετων ουσιών στα 
προϊόντα καπνού:

διαγράφεται

α) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα 
προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή
β) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα 
πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις που 
θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και 
ζωτικότητα, ή
γ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για απαγόρευση που να στηρίζεται σε τοξικολογικές μελέτες. 
Επιπλέον, δεν γίνεται αναφορά σε κατασκευαστές, μεθόδους δοκιμών και εύλογα κριτήρια που 
θα οδηγήσουν στη συγκέντρωση τέτοιου είδους επιστημονικών στοιχείων.

Τροπολογία 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των ακόλουθων πρόσθετων ουσιών στα 
προϊόντα καπνού:

διαγράφεται

α) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα 
προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
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μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή
β) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα 
πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις που 
θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και 
ζωτικότητα, ή
γ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 515
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των ακόλουθων πρόσθετων ουσιών στα 
προϊόντα καπνού:

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση των 
ακόλουθων πρόσθετων και αρωματικών 
ουσιών στα προϊόντα καπνού και τα 
συστατικά αυτών:

Or. de

Τροπολογία 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των ακόλουθων πρόσθετων ουσιών στα 
προϊόντα καπνού:

4. Το παράρτημα Ι δεν περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα πρόσθετα στα προϊόντα 
καπνού:

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.

Τροπολογία 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα 
προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα 
προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή

α) βιταμίνες, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «άλλα πρόσθετα» είναι πολύ ασαφής και δεν βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, 
γι’ αυτό και μπορεί να οδηγήσει σε υποκειμενικές ερμηνείες και νομική αβεβαιότητα για τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων και τις διοικήσεις που ευθύνονται για την εποπτεία τους.
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Τροπολογία 519
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα 
προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή

α) βιταμίνες, ή

Or. es

Τροπολογία 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ζάχαρη ή παρόμοια πρόσθετα που 
μετριάζουν ή αλλοιώνουν το κανονικό 
άρωμα ή τη γεύση καπνού προκειμένου 
να βελτιώσουν τη γευστικότητα ή την 
ελκυστικότητά του, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Συχνά χρησιμοποιείται ζάχαρη για να αλλοιωθεί το κανονικό άρωμα ή η γεύση του καπνού 
προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα ή η γευστικότητα μεταξύ των νέων ή αυτών που 
ξεκινούν το κάπνισμα.

Τροπολογία 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα 
πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις που 
θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και 
ζωτικότητα, ή

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα πρόσθετα 
και τονωτικές ενώσεις που θεωρείται ότι 
δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα, ή

β) καφεΐνη και ταυρίνη, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «άλλα πρόσθετα» είναι πολύ ασαφής και δεν βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, 
γι’ αυτό και μπορεί να οδηγήσει σε υποκειμενικές ερμηνείες και νομική αβεβαιότητα για τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων και τις διοικήσεις που ευθύνονται για την εποπτεία τους.

Τροπολογία 523
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα πρόσθετα 
και τονωτικές ενώσεις που θεωρείται ότι 

β) καφεΐνη και ταυρίνη ή,
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δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα, ή

Or. es

Τροπολογία 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 525
Renate Sommer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αρωματικές ουσίες στα συστατικά 
των προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, 
τα τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα 
φίλτρα και οι κάψουλες δεν περιέχουν 
καπνό.

Or. de
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Τροπολογία 526
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύονται 
αυστηρά όλες οι αναφορές εμπορικού 
χαρακτήρα σε οποιοδήποτε πρόσθετο που 
θα μπορούσε να δημιουργήσει στον 
καταναλωτή την εντύπωση ότι ένα προϊόν 
καπνού ωφελεί την υγεία, ενέχει 
μειωμένους κινδύνους, παρέχει ενέργεια, 
ζωτικότητα ή άλλα παρόμοια οφέλη.

Or. es

Τροπολογία 527
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 528
Holger Krahmer



AM\935758EL.doc 25/65 PE510.715v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την έγκριση, τον περιορισμό ή την απαγόρευση ορισμένων συστατικών θα 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει εάν συγκεκριμένα 
συστατικά αυξάνουν τους κινδύνους που εγκυμονεί το προϊόν.

Τροπολογία 529
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 531
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
ουσιών που επιτρέπουν την τροποποίηση 
της έντασης του εκλυόμενου καπνού. Τα 
φίλτρα και οι κάψουλες δεν περιέχουν 
καπνό.

Or. pl
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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 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στη διατύπωση ώστε να συνάδει με την πρόταση για θέσπιση θετικού καταλόγου.

Τροπολογία 533
Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες ή τις 
κάψουλες που επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

Or. en

Τροπολογία 534
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση που αφορά τη γαλλική έκδοση. Οι υπόλοιπες εκδόσεις του κειμένου 
κάνουν όλες αναφορά στην ένταση του εκλυόμενου καπνού και όχι στην καύση. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ο ορθός όρος για λόγους συνοχής.

Τροπολογία 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού, όταν 
σαφώς είχε αποδειχθεί από επιστημονικές 
μελέτες, ότι το πρόσθετο αυξάνει την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητα. Τα 
φίλτρα και οι κάψουλες δεν περιέχουν 
καπνό.

Or. pl

Τροπολογία 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 537
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Δεν επηρεάζονται τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στη 
μείωση ορισμένων επιβλαβών στοιχείων 
του καπνού.

Or. en

Τροπολογία 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στα τεχνικά μέσα που αποσκοπούν 
στη μείωση συγκεκριμένων επιβλαβών 
συστατικών του καπνού ή στην αύξηση 
της βιοαποδομησιμότητας των 
προϊόντων καπνού δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. it

Τροπολογία 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις ή οι όροι που προβλέπονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού όπως 
ενδείκνυται.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα τα οποία είναι τοξικά, 
καρκινογόνα και εθιστικά ή είναι πιθανόν 
να προκαλέσουν οποιεσδήποτε από τις 
προαναφερθείσες επιδράσεις πριν από 
την καύση ή στο στάδιο της κατανάλωσης 
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των προϊόντων καπνού.

Or. en

Τροπολογία 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Το παράρτημα Ι δεν περιλαμβάνει, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, πρόσθετα σε 
ποσότητες που αυξάνουν, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να μην επιτρέπονται τα πρόσθετα που αυξάνουν την τοξική ή εθιστική επίδραση των 
προϊόντων καπνού, και όχι μόνο αυτά που την αυξάνουν «αισθητά».

Τροπολογία 543
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
δημόσιων επιστημονικών στοιχείων, τα 
οποία καταρτίζονται από πηγές απόλυτης 
επιστημονικής εγκυρότητας και 
δημοσιεύονται ως παράρτημα σε κάθε 
διοικητική απόφαση, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
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αυξάνουν αντικειμενικά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Or. es

Τροπολογία 544
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, τον συνολικό αντίκτυπο 
στην υγεία των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος καπνού θα πρέπει να συνδέεται και να εξετάζεται σε 
σχέση με τον συνολικό αντίκτυπο που έχει στην υγεία για το σύνολο του πληθυσμού που 
χρησιμοποιεί το εν λόγω προϊόν.

Τροπολογία 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν κατά τρόπο μετρήσιμο, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
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επίδραση των προϊόντων καπνού. εθιστική επίδραση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αισθητά» είναι πολύ υποκειμενικός και, για τον λόγο αυτό, είναι δύσκολο να 
αξιολογηθεί. Η οδηγία πρέπει να βασίζεται σε ορθά και μετρήσιμα επιστημονικά στοιχεία 
προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις ορισμένων 
πρόσθετων.

Τροπολογία 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν σημαντικά, βάσει διεθνούς 
προτύπου, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση των 
προϊόντων καπνού.

Or. de

Τροπολογία 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

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.

Τροπολογία 549
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη αν ένα προϊόν καπνού 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

διαγράφεται

Or. pl
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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 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη αν ένα προϊόν καπνού 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη αν ένα προϊόν καπνού 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 

διαγράφεται
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παραγράφου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 552
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη αν ένα προϊόν καπνού 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο
άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

διαγράφεται

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 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt



PE510.715v01-00 38/65 AM\935758EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη αν ένα προϊόν καπνού 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

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.

Τροπολογία 554
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 555
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 557
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

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 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για περιορισμό ή απαγόρευση ενός συγκεκριμένου προϊόντος λόγω των πρόσθετων 
του σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 πρέπει να βασίζεται σε ορθά και μετρήσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και να συζητείται στο πλαίσιο μελλοντικής αναθεώρησης της οδηγίας. 
Επιπροσθέτως, οι πτυχές αυτές θεωρούνται βασικά στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης και 
οιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια 
ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση ενός προϊόντος καπνού 
μόνο όταν υπερβαίνει ένα ορισμένο 
επίπεδο παρουσίας ή συγκέντρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων 
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εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

ασφαλείας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για να καθορίσει
τα μέγιστα επίπεδα των εν λόγω 
προσθέτων, τροποποιώντας το 
παράρτημα Ι αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την πρόταση για θέσπιση θετικού καταλόγου ως προϋπόθεση για τη χρήση 
πρόσθετων, η διάταξη σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή καλείται να καθορίσει μέγιστα 
επίπεδα θα πρέπει να ισχύει για όλα τα πρόσθετα που είναι τοξικά ή εθιστικά μόνο όταν 
βρίσκονται σε ορισμένο επίπεδο συγκέντρωσης.

Τροπολογία 560
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η πείρα 
που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή των 
παραγράφων 7 και 8 δείχνουν ότι ένα 
συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια ορισμένη 
ποσότητά του αυξάνουν αισθητά, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση ενός προϊόντος καπνού, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει τα μέγιστα 
επίπεδα των εν λόγω προσθέτων.

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η πείρα 
που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή των 
παραγράφων 7 και 8 δείχνουν ότι ένα 
συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια ορισμένη 
ποσότητά του αυξάνουν αισθητά, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση ενός προϊόντος καπνού, 
ακολουθείται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία, για να καθοριστούν τα 
μέγιστα επίπεδα των εν λόγω προσθέτων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ακολουθείται η συνήθης νομοθετική διαδικασία για να καθοριστούν τα μέγιστα επίπεδα των 
προσθέτων που σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα αυξάνουν αισθητά την τοξική ή εθιστική 
επίδραση ενός προϊόντος καπνού.
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Τροπολογία 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η πείρα 
που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή των 
παραγράφων 7 και 8 δείχνουν ότι ένα 
συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια ορισμένη 
ποσότητά του αυξάνουν αισθητά, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση ενός προϊόντος καπνού, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει τα μέγιστα 
επίπεδα των εν λόγω προσθέτων.

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η πείρα 
που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή των 
παραγράφων 7 και 8 δείχνουν ότι ένα 
συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια ορισμένη 
ποσότητά του αυξάνουν σημαντικά, βάσει 
διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση ενός προϊόντος καπνού, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει τα μέγιστα 
επίπεδα των εν λόγω προσθέτων.

Or. de

Τροπολογία 562
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 563
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 564
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 

διαγράφεται
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μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Or. cs

Τροπολογία 565
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

διαγράφεται
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άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δημιουργούνται κενά στις απαγορεύσεις των πρόσθετων. Παρόλο που 
χρησιμοποιούνται από μικρότερο αριθμό ατόμων σε σύγκριση με τα τσιγάρα και τον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα, οι αρωματικές ουσίες σε προϊόντα όπως πουράκια και καπνό για ναργιλέ 
προσελκύουν επίσης τους νέους.

Τροπολογία 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.
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μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μεγαλύτερες γενιές και 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από την απαγόρευση που αφορά το χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. 
Επιπλέον, η νομοθεσία θα πρέπει να ευνοήσει παραδοσιακά προϊόντα καπνού και προϊόντα που 
είναι λιγότερο επικίνδυνα από τα τσιγάρα.

Τροπολογία 570
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα αρώματα/οι γεύσεις που 
χρησιμοποιούνται στον καπνό που 
λαμβάνεται από το στόμα (snus)
εξαιρούνται από τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1. Αν η 
Σουηδία δεν λάβει μέτρα για τα 
αρώματα/τις γεύσεις βάσει της ΣΠΕΚ και 
των κατευθυντήριων γραμμών της εντός 
τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της εξαίρεσης 
αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις σε σχέση με τα συστατικά, 
με εξαίρεση τον καπνό που λαμβάνεται από το στόμα (snus), που συνιστά μια πολύ ιδιαίτερη 
περίπτωση. Ενώ η ΕΕ έχει πλήρως το δικαίωμα να ρυθμίζει τα πρόσθετα στον snus, λόγω της 
μεγάλης ευαισθησίας του ζητήματος αυτού στη Σουηδία, θα πρέπει να επιτρέπεται στη Σουηδία 
να ρυθμίσει τα πρόσθετα στον snus. Εάν δεν ρυθμίσει δεόντως το ζήτημα αυτό εντός τεσσάρων 
ετών, θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες που ισχύουν και για άλλα προϊόντα καπνού.
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Τροπολογία 571
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Άλλα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. de

Τροπολογία 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση παραδοσιακού καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και καπνού μάσησης 
περιορίζεται σε πολύ λίγες περιοχές της Ευρώπης στο πλαίσιο των παραδοσιακών εθίμων. 
Επιπλέον, τα προαναφερθέντα είδη καπνού καταναλώνονται κυρίως από άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Για τον καπνό που λαμβάνεται από τη μύτη και τον καπνό μάσησης ισχύουν, μεταξύ 
άλλων στις διατάξεις που αφορούν την επισήμανση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, οι ίδιοι, 
λιγότερο περιοριστικοί κανόνες που ισχύουν για τα πούρα, τα πουράκια και τον καπνό πίπας. 
Συνεπώς η ίδια εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει και στο άρθρο 6.

Τροπολογία 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με 
εκτελεστικές πράξεις, να ανακαλέσει την 
εξαίρεση αυτή αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών κατά 
τουλάχιστον 20% στις 10 μεγαλύτερες 
αγορές των κρατών μελών με βάση τα 
στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4, ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού.

Or. en
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Justification

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term.It is also important to redefine "substantial change 
of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the current 
definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would be easily 
achievable without generating any substantial change in the volume market. This is because 
the market in 10 of the member countries is currently extremely low.

Τροπολογία 574
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση από τις απαγορεύσεις για συγκεκριμένα προϊόντα καπνού αφορά το πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 6. Συνεπώς, η δυνατότητα ανάκλησης των εν λόγω εξαιρέσεων θα 
πρέπει να συνεχίσει να εμπίπτει, ως ουσιώδης όρος, στην αρμοδιότητα των δύο συννομοθετών 
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 576
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. en
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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 577
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 10 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 578
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, του καπνού για ναργιλέ και των 
μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού 
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που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της εξαίρεσης 
αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή 
των συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται 
με έκθεση της Επιτροπής με βάση τα 
στοιχεία που παρέχονται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, για λόγους υγείας, στη σημαντική κατανάλωση καπνού από 
τους νέους με τη χρήση ναργιλέ, όπως η chicha. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι 
οι διατάξεις του άρθρου 6, σχετικά με την κοινοποίηση των πληροφοριών για τα συστατικά, 
καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 10, για τα ενημερωτικά μηνύματα υγείας, εφαρμόζονται και 
στα παραπάνω προϊόντα.

Τροπολογία 579
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Επίσης, εξαιρούνται τα προϊόντα 
καπνού που λαμβάνονται από τη μύτη. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της εξαίρεσης 
αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή 
των συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται 
με έκθεση της Επιτροπής.

Or. de
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Τροπολογία 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, του καπνού για ναργιλέ και των 
μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού 
εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της εξαίρεσης 
αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή 
των συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται 
με έκθεση της Επιτροπής.

Or. ro

Τροπολογία 581
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού δεν εξαιρούνται από τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της εξαίρεσης 
αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή 
των συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται 
με έκθεση της Επιτροπής.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία προστατεύει εξίσου όλους τους καταναλωτές προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, του καπνού για ναργιλέ και των 
μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού 
εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της εξαίρεσης 
αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή 
των συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται 
με έκθεση της Επιτροπής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η χρήση του ναργιλέ είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των νέων 
και των φοιτητών σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες.

Τροπολογία 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Προκειμένου να επιτευχθεί η 
εισαγωγή ενός συστατικού στο 
παράρτημα Ι, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς υποβάλλουν αίτηση στην 
Επιτροπή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα 
εξής στοιχεία:
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α) όνομα ή εταιρική επωνυμία και μόνιμη 
διεύθυνση του αιτούντα·
β) χημική ονομασία του συστατικού·
γ) λειτουργία του συστατικού και μέγιστη 
ποσότητα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί ανά τσιγάρο· και
δ) σαφή στοιχεία, που βασίζονται σε 
επιστημονικά δεδομένα, ότι το συστατικό 
δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια 
αποκλεισμού που αναγράφονται στο 
παρόν άρθρο.
Η Επιτροπή μπορεί να ρωτήσει τη 
σχετική επιστημονική επιτροπή κατά 
πόσον το εν λόγω συστατικό εμπίπτει σε 
κάποιο από τα κριτήρια αποκλεισμού που 
αναγράφονται στο παρόν άρθρο, αυτό 
καθαυτό ή μόνο σε συγκεκριμένη 
συγκέντρωση. Η Επιτροπή λαμβάνει 
απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που 
διατυπώνεται στην παράγραφο 1 εντός 
ενός έτους από την παραλαβή της 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία για την καταχώριση συστατικών στον θετικό κατάλογο.

Τροπολογία 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Ο καπνός που λαμβάνεται από το 
στόμα (snus) εξαιρείται από τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Λόγω της γενικής απαγόρευσης της πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) στην 
ΕΕ, η ρύθμιση της σύνθεσης του εν λόγω καπνού σε επίπεδο ΕΕ στερείται διασυνοριακής 
συνάφειας. Αντιθέτως θα πρέπει να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο από εκείνο το κράτος μέλος 
(Σουηδία) όπου επιτρέπεται η πώλησή του. Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής είναι ανεπαρκής 
όσον αφορά τη ρύθμιση για παράδειγμα των βλαβερών για την υγεία προσθέτων. Οι ουσίες που 
πιθανώς είναι επιβλαβείς για την υγεία επιτρέπονται χωρίς καμία παρέμβαση, ενώ οι συνήθεις 
αρωματικές ύλες υπόκεινται σε αυστηρή ρύθμιση.

Τροπολογία 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Συστήνεται ταμείο υποστήριξης των 
καπνοπαραγωγών σε περιοχές παραγωγής 
καπνού με στόχο την αντιστάθμιση 
ζημιών που υφίστανται οι παραγωγοί ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας. 
Οι οικονομικοί πόροι του ταμείου θα 
ενισχύσουν τους καλλιεργητές που 
πλήττονται από τη μείωση της ζήτησης 
του ακατέργαστου καπνού, καθώς και 
εκείνους που επιθυμούν να παύσουν την 
καλλιέργεια καπνού και να 
επαναπροσανατολίσουν την παραγωγή 
τους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας θα οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για τον ακατέργαστο 
καπνό της ΕΕ και αντικατάσταση του καπνού με πρώτη ύλη από τρίτες χώρες, γεγονός που 
συνεπάγεται μείωση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας των καλλιεργητών. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο υποστήριξης καπνοπαραγωγών για τους 
καλλιεργητές που πλήττονται από τη μείωση της ζήτησης για ακατέργαστο καπνό, καθώς και για 
αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την καλλιέργεια καπνού και να 
επαναπροσανατολίσουν την παραγωγή τους.

Τροπολογία 586
Marit Paulsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων 
καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία 
φέρει προειδοποιήσεις για την υγεία, στην 
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου διατίθεται το προϊόν.

1. Με εξαίρεση τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 15, κάθε μονάδα 
συσκευασίας προϊόντων καπνού και κάθε 
εξωτερική συσκευασία φέρει 
προειδοποιήσεις για την υγεία, στην 
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου διατίθεται το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων 
καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία 
φέρει προειδοποιήσεις για την υγεία, στην 
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου διατίθεται το προϊόν.

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων 
καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία, 
εξαιρουμένου του διάφανου πλαστικού 
υλικού που χρησιμοποιείται στη λιανική 
πώληση, φέρει προειδοποιήσεις για την 
υγεία, στην επίσημη γλώσσα ή στις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
προϊόν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη απαίτηση περιλαμβάνεται ήδη στην παρούσα οδηγία. Επιπλέον, η δυνατότητα 
ανάγνωσης των προειδοποιήσεων για την υγεία που αναγράφονται στο πακέτο δεν επηρεάζεται 
από τη διαφανή μεμβράνη.

Τροπολογία 588
Daniël van der Stoep
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
καταλαμβάνουν ολόκληρη την επιφάνεια 
που προορίζεται γι’ αυτές και δεν 
σχολιάζονται, παραφράζονται ή 
μνημονεύονται με οποιαδήποτε μορφή.

2. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
καταλαμβάνουν ολόκληρη την επιφάνεια 
που προορίζεται γι’ αυτές.

Or. nl

Τροπολογία 589
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη 
προβολή τους, οι προειδοποιήσεις για την 
υγεία τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να 
μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλες και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα, ετικέτες 
αναγραφής της τιμής, σήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 590
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους.

Or. cs

Τροπολογία 591
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και 
εντοπισμού, χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

Or. de

Τροπολογία 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής,
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, σήματα παρακολούθησης και 
εντοπισμού, χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

Or. en

Τροπολογία 593
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου. Οι 
ίδιες απαιτήσεις ασφαλείας δικαιολογούν 
τη διατήρηση της διάταξης που 
αναφέρεται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ, 
σύμφωνα με την οποία, όσον αφορά τα 
πακέτα πούρων, προβλέπεται η 
δυνατότητα τοποθέτησης των 



AM\935758EL.doc 63/65 PE510.715v01-00

EL

μηνυμάτων με αναπόσπαστες 
αυτοκόλλητες ετικέτες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι η επανεισαγωγή της αρχικής διάταξης της οδηγίας 
του 2001 λόγω του κόστους που συνεπάγεται για κάθε τμήμα της αγοράς η εκπλήρωση των 
παραπάνω υποχρεώσεων.

Τροπολογία 594
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή αδιαφανή
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τοποθέτηση προειδοποίησης σε διαφανή συσκευασία μοιάζει αναποτελεσματική, δεδομένου 
ότι οι προειδοποιήσεις είναι ορατές μέσα από το διαφανές προστατευτικό περίβλημα χωρίς να 
δημιουργούνται προβλήματα.

Τροπολογία 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 
κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου. Σε 
άλλα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού, οι προειδοποιήσεις 
για την υγεία μπορούν να τοποθετούνται 
με αυτοκόλλητα, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις που μπορούν να τοποθετούνται με αυτοκόλλητα είναι σημαντικές για τους 
κατασκευαστές πούρων, λόγω της πολυμορφίας των συσκευασιών και της κατασκευής σε μικρές 
σειρές. Η εν λόγω εξαίρεση προβλέπεται και στην οδηγία 2001/37/ΕΚ.

Τροπολογία 596
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με 

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν, είναι ανεξίτηλες 
και δεν κρύβονται ούτε διακόπτονται με
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κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα, ετικέτες αναγραφής της τιμής, 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

Όσον αφορά τα προϊόντα περιορισμένης 
κυκλοφορίας, οι εν λόγω προειδοποιήσεις 
δύνανται να τυπώνονται σε αυτοκόλλητες 
ετικέτες εφόσον οι εν λόγω ετικέτες 
τοποθετούνται εξ αρχής και η 
καταστροφή τους προϋποθέτει την 
καταστροφή της συσκευασίας.

Or. es

Τροπολογία 597
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ύπαρξη και η ευκρίνεια των 
εικονογραφικών κυρίως προειδοποιήσεων 
εξασφαλίζονται μέσω της τοποθέτησης 
αυτοκόλλητων μόνο στην περίπτωση που 
το υλικό της συσκευασίας καθιστά 
δύσκολη ή αδύνατη την εκτύπωση των 
συνδυασμένων προειδοποιήσεων, υπό τον 
όρο ότι τα εν λόγω αυτοκόλλητα δεν 
μπορούν να αφαιρεθούν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η ευκρίνεια των προειδοποιήσεων ακόμα και στις 
μεταλλικές ή ξύλινες συσκευασίες που δεν μπορούν εύκολα να τυπωθούν.


