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Τροπολογία 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αποκλειστικός αναγνωριστικός 
κωδικός επιτρέπει τον προσδιορισμό:

2. Ο αποκλειστικός, ασφαλής 
αναγνωριστικός κωδικός που δεν είναι 
δυνατόν να αναπαραχθεί επιτρέπει τον 
προσδιορισμό:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο αναγνωριστικός κωδικός θα πρέπει να είναι ασφαλής και να μην είναι αδύνατον να 
αναπαραχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελείται απλώς από μια σειρά 
αριθμών και γραμμάτων χωρίς πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας, καθώς αυτού του τύπου οι 
κωδικοί ασφαλείας αντιγράφονται πολύ εύκολα.

Τροπολογία 943
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) της ονομασίας του προϊόντος· ε) της περιγραφής του προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την παράγραφο 2 στοιχείο ε), προτείνεται να συνάδει η ορολογία που 
χρησιμοποιείται με την ορολογία του σχετικού πρωτοκόλλου του ΠΟΥ.

Τροπολογία 944
Cristiana Muscardini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) της προβλεπόμενης αγοράς λιανικής 
πώλησης·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 945
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 946
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα αυτή δεν προβλέπεται επί του παρόντος από το πρωτόκολλο ΣΠΕΚ και η 
θέσπισή της μπορεί να οδηγήσει πολλούς φορείς σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας τους 
στην αγορά, με επακόλουθους κινδύνους για τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 948
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
2012/0366(COD)
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής, της ημερομηνίας του 
δρομολογίου, του προορισμού του 
δρομολογίου, του αποστολέα και του 
παραλήπτη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η πρόταση οδηγίας να συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού καθώς και με το πρωτόκολλό της.

Τροπολογία 949
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής, της ημερομηνίας αποστολής,
του τόπου προορισμού, του σημείου 
εκκίνησης και του παραλήπτη·

Or. fr

Τροπολογία 950
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

ζ) του δρομολογίου αποστολής μεταξύ του 
κατασκευαστή και του πρώτου πελάτη 
και των χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

Or. es

Τροπολογία 951
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην 
Ένωση·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 952
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην 
Ένωση·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην 
Ένωση·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα αυτή δεν προβλέπεται επί του παρόντος από το πρωτόκολλο ΣΠΕΚ και η 
θέσπισή της μπορεί να οδηγήσει πολλούς φορείς σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας τους 
στην αγορά, με επακόλουθους κινδύνους για τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 954
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής 
έως το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

θ) του δρομολογίου αποστολής από τη 
μονάδα κατασκευής έως τον πρώτο 
αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα αυτή δεν προβλέπεται επί του παρόντος από το πρωτόκολλο ΣΠΕΚ και η 
θέσπισή της μπορεί να οδηγήσει πολλούς φορείς σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας τους 
στην αγορά, με επακόλουθους κινδύνους για τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 956
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
τον πρώτο πελάτη, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των αποστολών μέχρι το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης είναι πολύ 
δύσκολη και κουραστική στην πράξη. Προτείνεται, επομένως, η αναφορά στον πρώτο «πελάτη».

Τροπολογία 957
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
τον πρώτο πελάτη, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

Or. es

Τροπολογία 958
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

θ) του εκτιμώμενου δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

Or. el

Τροπολογία 959
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το 
πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 960
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το 
πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης·

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 961
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης·

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως τον πρώτο 
πελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των αποστολών μέχρι το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης είναι πολύ 
δύσκολη και κουραστική στην πράξη. Προτείνεται, επομένως, η αναφορά στον πρώτο «πελάτη».

Τροπολογία 962
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο 

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως τον πρώτο 
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κατάστημα λιανικής πώλησης· αγοραστή·

Or. cs

Τροπολογία 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης·

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως τον πρώτο 
αγοραστή·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα αυτή δεν προβλέπεται επί του παρόντος από το πρωτόκολλο ΣΠΕΚ και η 
θέσπισή της μπορεί να οδηγήσει πολλούς φορείς σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας τους 
στην αγορά, με επακόλουθους κινδύνους για τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 964
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης·

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως τον πρώτο 
πελάτη·

Or. es

Τροπολογία 965
Cristiana Muscardini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 966
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 967
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως τον πρώτο πελάτη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία 968
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως τον πρώτο αγοραστή.

Or. cs

Τροπολογία 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως τον πρώτο αγοραστή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα αυτή δεν προβλέπεται επί του παρόντος από το πρωτόκολλο ΣΠΕΚ και η 
θέσπισή της μπορεί να οδηγήσει πολλούς φορείς σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας τους 
στην αγορά, με επακόλουθους κινδύνους για τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 970
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
των μονάδων συσκευασίας να συνδέονται 
με τον αποκλειστικό αναγνωριστικό 
κωδικό στην εξωτερική συσκευασία. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στις συνδέσεις 
μεταξύ μονάδων συσκευασίας και 
εξωτερικής συσκευασίας πρέπει να 
καταγράφονται στην βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Or. en

Τροπολογία 971
Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης 
ότι τα προϊόντα τσιγάρων, που 
προορίζονται για την αγορά της Ένωσης 
ή διατίθενται σε αυτή, κατασκευάζονται 
κατά τέτοιο πολύπλοκο τρόπο ώστε να 
προστατεύεται το τελικό προϊόν από την 
απομίμηση.
Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, κατ’ 
αυτήν την έννοια, είναι:
α) το τσιγαρόχαρτο· 
β) το χαρτί φίλτρου·
γ) τα υδατογραφήματα·
γ) η διάτρηση·
δ) η βαθυτυπική εκτύπωση·
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ε) η πολύχρωμη εκτύπωση.

Or. en

Τροπολογία 972
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει 
εφικτός.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας και εξωτερικών 
συσκευασιών στην κατοχή τους, καθώς 
επίσης όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις 
και την τελική έξοδο από την κατοχή τους 
και διαβιβάζουν τα δεδομένα 
ηλεκτρονικά σε εγκατάσταση 
αποθήκευσης δεδομένων σύμφωνα με την 
παράγραφο 6. Η υποχρέωση αυτή μπορεί 
να εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 2α.

Or. en

Τροπολογία 973
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
καταγραφή της μεταφοράς όλων των 
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εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους,
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

μονάδων συσκευασίας μεταξύ του 
κατασκευαστή και του πρώτου αγοραστή, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός. 

Or. cs

Τροπολογία 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας και της εξωτερικής 
συσκευασίας μεταφοράς στην κατοχή 
τους, καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 975
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από τον πρώτο 
πελάτη, καταγράφουν την περιέλευση 
όλων των μονάδων συσκευασίας στην 
κατοχή τους, καθώς επίσης όλες τις 
ενδιάμεσες μετακινήσεις και την τελική 
έξοδο από την κατοχή τους. Η υποχρέωση 
αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με την 
καταγραφή σε συγκεντρωτική μορφή, π.χ. 
της εξωτερικής συσκευασίας, υπό τον όρο 
ότι η παρακολούθηση και ο εντοπισμός 
των μονάδων συσκευασίας παραμένει 
εφικτός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με προηγούμενες παρόμοιες τροπολογίες.

Τροπολογία 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον πρώτο αγοραστή, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω υποχρεώσεις παρακολούθησης και εντοπισμού δεν προβλέπονται επί του παρόντος 
από το πρωτόκολλο ΣΠΕΚ, το οποίο τις περιορίζει στον πρώτο φορέα, και η επέκτασή τους θα 
επιτείνει την περιπλοκότητα των διαδικασιών.

Τροπολογία 977
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από τον πρώτο 
πελάτη, καταγράφουν την περιέλευση 
όλων των μονάδων συσκευασίας στην 
κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την καταγραφή σε 
συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
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την κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή 
μπορεί να εκπληρωθεί με την καταγραφή 
σε συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της 
εξωτερικής συσκευασίας, υπό τον όρο ότι 
η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

Or. es

Τροπολογία 978
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η τεχνολογία παρακολούθησης και 
εντοπισμού πρέπει να ανήκει και να 
εφαρμόζεται από οικονομικούς φορείς 
που δεν διατηρούν κανέναν νομικό ή 
εμπορικό δεσμό με τη βιομηχανία 
καπνού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των ρόλων του ελεγχόμενου και του ελεγκτή είναι καίριας σημασίας.

Τροπολογία 979
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 

διαγράφεται
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οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, 
των αποθηκών και των μεταφορικών 
εταιρειών, τον αναγκαίο εξοπλισμό που 
επιτρέπει την καταχώριση των προϊόντων 
καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, 
αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή 
υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 
6.

Or. it

Τροπολογία 980
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 
οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, 
των αποθηκών και των μεταφορικών 
εταιρειών, τον αναγκαίο εξοπλισμό που 
επιτρέπει την καταχώριση των προϊόντων 
καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, 
αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή 
υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν στους πρώτους αγοραστές τον 
αναγκαίο εξοπλισμό που επιτρέπει την 
καταχώριση των προϊόντων καπνού που 
αγοράζονται, πωλούνται, αποθηκεύονται, 
μεταφέρονται ή υποβάλλονται σε άλλο 
χειρισμό. Ο εξοπλισμός είναι σε θέση να 
λαμβάνει και να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα 
σχετικά στοιχεία σε εγκατάσταση 
αποθήκευσης δεδομένων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6. 

Or. cs
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Τροπολογία 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγέων, των αποθηκών και των 
μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο 
εξοπλισμό που επιτρέπει την καταχώριση 
των προϊόντων καπνού που αγοράζονται, 
πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται 
ή υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγέων, των αποθηκών και των 
μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο 
εξοπλισμό που ορίζεται από τα κράτη 
μέλη και επιτρέπει την καταχώριση των 
προϊόντων καπνού που αγοράζονται, 
πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται 
ή υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τον τύπο του εξοπλισμού.

Τροπολογία 982
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
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παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγέων, των αποθηκών και των 
μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο 
εξοπλισμό που επιτρέπει την καταχώριση 
των προϊόντων καπνού που αγοράζονται, 
πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται 
ή υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον πρώτο πελάτη, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, 
των αποθηκών και των μεταφορικών 
εταιρειών, τον αναγκαίο εξοπλισμό που 
επιτρέπει την καταχώριση των προϊόντων 
καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, 
αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή 
υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Or. en

Τροπολογία 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγέων, των αποθηκών και των 
μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο 
εξοπλισμό που επιτρέπει την καταχώριση 
των προϊόντων καπνού που αγοράζονται, 
πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται 
ή υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από τον πρώτο αγοραστή, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, 
των αποθηκών και των μεταφορικών 
εταιρειών, τον αναγκαίο εξοπλισμό που 
επιτρέπει την καταχώριση των προϊόντων 
καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, 
αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή 
υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία, με βάση διεθνή πρότυπα, σε 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων, 
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σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω προβλέψεις δεν περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο ΣΠΕΚ και η εφαρμογή τους θα 
επιβαρύνει πολλούς φορείς, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να διακόψουν τη λειτουργία τους στην 
αγορά, με επακόλουθους κινδύνους για τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 984
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγέων, των αποθηκών και των 
μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο 
εξοπλισμό που επιτρέπει την καταχώριση 
των προϊόντων καπνού που αγοράζονται, 
πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται 
ή υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον πρώτο πελάτη, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, 
των αποθηκών και των μεταφορικών 
εταιρειών, τον αναγκαίο εξοπλισμό που 
επιτρέπει την καταχώριση των προϊόντων 
καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, 
αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή 
υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Or. es

Τροπολογία 985
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 5



PE510.719v01-00 24/62 AM\935762EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα καταγραφόμενα στοιχεία δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν ή να 
διαγραφούν από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, αλλά ο οικονομικός 
φορέας που εισήγαγε τα στοιχεία και οι 
άλλοι οικονομικοί φορείς τους οποίους 
αφορά άμεσα η συναλλαγή, όπως ο 
προμηθευτής ή ο παραλήπτης, μπορούν 
να σχολιάσουν τα εισαχθέντα στοιχεία. Οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
προσθέτουν τα ορθά στοιχεία μαζί με 
παραπομπή στην προηγούμενη 
καταχώριση η οποία, κατά την άποψή 
τους, πρέπει να διορθωθεί. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις και κατόπιν υποβολής 
επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχώριση 
ή, αν η καταχώριση πραγματοποιήθηκε 
εκτός της Ένωσης, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους εισαγωγής μπορεί να 
επιτρέψει την τροποποίηση ή τη 
διαγραφή στοιχείων που έχουν ήδη 
καταχωριστεί.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 986
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
για τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 

διαγράφεται
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κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Η 
καταλληλότητα του τρίτου μέρους, και
ιδίως η ανεξαρτησία και οι τεχνικές του 
ικανότητες, καθώς και η σύμβαση, 
εγκρίνονται και παρακολουθούνται από 
εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται 
και αμείβεται από τον κατασκευαστή των 
προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
σε μόνιμη βάση πλήρη διαφάνεια και 
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να 
παράσχουν στους κατασκευαστές ή στους 
εισαγωγείς πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι οι εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες εξακολουθούν 
να προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με 
τη σχετική εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία.

Or. it

Τροπολογία 987
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 
κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Η 

6. Τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν κατασκευαστές 
και εισαγωγείς προϊόντων καπνού εντός 
της δικαιοδοσίας τους. Η εγκατάσταση 
αποθήκευσης δεδομένων βρίσκεται στο 
έδαφος της Ένωσης. Η καταλληλότητα του 
τρίτου μέρους, και ιδίως η ανεξαρτησία και 
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καταλληλότητα του τρίτου μέρους, και 
ιδίως η ανεξαρτησία και οι τεχνικές του 
ικανότητες, καθώς και η σύμβαση, 
εγκρίνονται και παρακολουθούνται από 
εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται 
και αμείβεται από τον κατασκευαστή των 
προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε 
μόνιμη βάση πλήρη διαφάνεια και 
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να παράσχουν 
στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, υπό 
τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

οι τεχνικές του ικανότητες, καθώς και η 
σύμβαση, εγκρίνονται και 
παρακολουθούνται από εξωτερικό 
ελεγκτή, ο οποίος διορίζεται από την 
Επιτροπή. Τα έξοδα για τις συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων και τον ελεγκτή 
καλύπτονται από κατασκευαστές και 
εισαγωγείς καπνού, σύμφωνα με τον 
αριθμό των αποκλειστικών 
αναγνωριστικών κωδικών που έχουν 
καταγραφεί εντός της δικαιοδοσίας τους.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε μόνιμη 
βάση πλήρη διαφάνεια και 
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να παράσχουν 
στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, υπό 
τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 988
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 
κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Η 

6. Τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν κατασκευαστές 
και εισαγωγείς προϊόντων καπνού εντός 
της δικαιοδοσίας τους. Η εγκατάσταση 
αποθήκευσης δεδομένων βρίσκεται στο 
έδαφος της Ένωσης. Η καταλληλότητα του 
τρίτου μέρους, και ιδίως η ανεξαρτησία και 



AM\935762EL.doc 27/62 PE510.719v01-00

EL

καταλληλότητα του τρίτου μέρους, και 
ιδίως η ανεξαρτησία και οι τεχνικές του 
ικανότητες, καθώς και η σύμβαση, 
εγκρίνονται και παρακολουθούνται από 
εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται 
και αμείβεται από τον κατασκευαστή των 
προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε 
μόνιμη βάση πλήρη διαφάνεια και 
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να παράσχουν 
στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, υπό 
τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

οι τεχνικές του ικανότητες, καθώς και η 
σύμβαση, εγκρίνονται και 
παρακολουθούνται από εξωτερικό 
ελεγκτή, ο οποίος αμείβεται από τον 
κατασκευαστή των προϊόντων καπνού και 
διορίζεται από την Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν σε μόνιμη βάση πλήρη 
διαφάνεια και προσβασιμότητα των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων 
για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, την 
Επιτροπή και το ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να 
παράσχουν στους κατασκευαστές ή στους 
εισαγωγείς πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι οι εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 

6. Τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 
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κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Η 
καταλληλότητα του τρίτου μέρους, και 
ιδίως η ανεξαρτησία και οι τεχνικές του 
ικανότητες, καθώς και η σύμβαση, 
εγκρίνονται και παρακολουθούνται από 
εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται 
και αμείβεται από τον κατασκευαστή των 
προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε 
μόνιμη βάση πλήρη διαφάνεια και 
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να παράσχουν 
στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, υπό 
τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Η 
καταλληλότητα του τρίτου μέρους, και 
ιδίως η ανεξαρτησία και οι τεχνικές του 
ικανότητες, καθώς και η σύμβαση, 
εγκρίνονται και παρακολουθούνται από 
εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται 
και αμείβεται από τον κατασκευαστή των 
προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε 
μόνιμη βάση πλήρη διαφάνεια και 
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να παράσχουν 
στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, υπό 
τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ελέγχουν τα στοιχεία που παρέχονται από τους κατασκευαστές.

Τροπολογία 990
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
γίνεται μόνο σύμφωνα με τους κανόνες 
και τις διασφαλίσεις που προβλέπονται 
στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. it



AM\935762EL.doc 29/62 PE510.719v01-00

EL

Τροπολογία 991
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο
και αόρατο, απαραβίαστο χαρακτηριστικό 
ασφαλείας εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², 
που πρέπει να τυπώνεται ή να τοποθετείται 
κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να 
αφαιρεθεί, να είναι ανεξίτηλο και να μην 
κρύβεται ούτε να διακόπτεται με κανένα 
τρόπο, π.χ. από φορολογικά επισήματα και 
ετικέτες αναγραφής της τιμής ή από άλλα 
στοιχεία που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 992
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν 
ευανάγνωστο, απαραβίαστο 
χαρακτηριστικό ασφαλείας εμβαδού 
τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
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φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Or. cs

Τροπολογία 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

8. Πέραν του αποκλειστικού, ασφαλούς
και αδύνατον να αναπαραχθεί
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Or. pl

Τροπολογία 994
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
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των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού, που πρέπει να τυπώνεται ή να 
τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι ανεξίτηλο 
και να μην κρύβεται ούτε να διακόπτεται 
με κανένα τρόπο, π.χ. από φορολογικά 
επισήματα και ετικέτες αναγραφής της 
τιμής ή από άλλα στοιχεία που ορίζονται 
από τη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 995
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο. Στα κράτη 
μέλη όπου τοποθετούνται φορολογικά 
επισήματα επί των προϊόντων καπνού και 
τα εν λόγω φορολογικά επισήματα 
συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω 
απαιτήσεις, δεν απαιτείται πρόσθετο 
χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 996
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο,
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει 
να τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά 
τρόπον ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, 
να είναι ανεξίτηλο και να μην κρύβεται 
ούτε να διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. 
από φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
που πρέπει να τυπώνεται ή να τοποθετείται 
κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να 
αφαιρεθεί, να είναι ανεξίτηλο και να μην 
κρύβεται ούτε να διακόπτεται με κανένα 
τρόπο, π.χ. από φορολογικά επισήματα και 
ετικέτες αναγραφής της τιμής ή από άλλα 
στοιχεία που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Or. es

Τροπολογία 997
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·
β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
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κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και
γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

Or. it

Τροπολογία 998
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·
β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και
γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.
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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 999
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·
β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και
γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

Or. cs

Τροπολογία 1000
Ewald Stadler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·
β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και
γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

Or. de

Τροπολογία 1001
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
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απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·
β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και
γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή στην παράγραφο 9, δεν 
είναι αποδεκτή. Το περιεχόμενο των εν λόγω σημείων πρέπει να διέπεται από την ίδια την 
οδηγία.

Τροπολογία 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές, τις 
τεχνολογίες, τις υφιστάμενες εμπορικές 
πτυχές, καθώς και τα παγκόσμια 
πρότυπα παρακολούθησης, εντοπισμού 
και πιστοποίησης των προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης και των σχετικών 
απαιτήσεων που καθορίζονται από το 
πρωτόκολλο σχετικά με το παράνομο 
εμπόριο προϊόντων καπνού της 
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Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), η
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου:

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνει ρητή αναφορά στα υφιστάμενα παγκόσμια πρότυπα για την 
παρακολούθηση και τον εντοπισμό, καθώς και για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των 
προϊόντων.

Τροπολογία 1003
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1004
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 

διαγράφεται
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είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και

Or. it

Τροπολογία 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τους 
αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες είναι 
πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε όλη την 
Ένωση και

β) να θεσπίσει τα διεθνή τεχνικά πρότυπα, 
καθώς και τα τυποποιημένα μέσα 
παροχής πληροφοριών που απαιτούνται 
για να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την επισήμανση 
παρτίδας και οι σχετικές λειτουργίες είναι 
πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε όλη την 
Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τους 
αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες είναι 
πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε όλη την 
Ένωση και

β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τους 
αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες είναι 
πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε όλη την 
Ένωση και σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα 
παγκόσμια πρότυπα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση, καθώς και για τον έλεγχο και 
την πιστοποίηση των προϊόντων.

Τροπολογία 1007
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα 
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παγκόσμια πρότυπα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση, καθώς και για τον έλεγχο και 
την πιστοποίηση των προϊόντων.

Τροπολογία 1009
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
πρακτικές, τις τεχνολογίες και τα διεθνή 
πρότυπα που υπάρχουν για την 
παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την 
επαλήθευση της ταυτότητας των ταχέως 
κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων, 
καθώς και σχετικές απαιτήσεις του 
πρωτοκόλλου της ΣΠΕΚ του ΠΟΥ για 
την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου 
των προϊόντων καπνού.

Or. en

Τροπολογία 1010
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 1011
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1012
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου στη ΣΠΕΚ της ΠΟΥ για την εξάλειψη 
του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος 10 
ετών για προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα.

Τροπολογία 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 8 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου ΣΠΕΚ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου 
προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα
Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα είναι δυσανάλογη και συγκρούεται με 
τις αρχές και το πνεύμα της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 1016
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα.

Or. nl

Τροπολογία 1017
Morten Messerschmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επικουρικότητας, τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να αποφασίζουν σε εθνικό 
επίπεδο την απαγόρευση ή όχι της 
πώλησης του καπνού που λαμβάνεται από 
το στόμα (snus).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ωστόσο, η 
απαγόρευση αυτή δεν πρέπει να 
επηρεάζει ιστορικά παραδοσιακά 
προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα, τα οποία μπορεί να επιτρέπονται 
σε μεμονωμένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1019
Riikka Manner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας. Η 
επισήμανση του καπνού που λαμβάνεται 
από το στόμα διέπεται από τους ίδιους 
κανόνες με εκείνους που ισχύουν για άλλα 
μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού.

Or. fi

Τροπολογία 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable.   Different treatment may be 
justified in different member states because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.
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Τροπολογία 1021
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού, όπως ο καπνός που 
λαμβάνεται από το στόμα, ο καπνός 
μάσησης και ο καπνός για εισπνοή, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Or. fi

Τροπολογία 1022
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα κράτη μέλη και οι περιοχές όπου 
παραδοσιακά γίνεται κατανάλωση 
καπνού που λαμβάνεται από το στόμα 
έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν εθνική 
ή περιφερειακή απαλλαγή από την εν 
λόγω απαγόρευση για πολιτιστικούς ή 
ιστορικούς λόγους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της κατανάλωσης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα είναι παράλογη και 
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πλήττει μεταξύ άλλων ολόκληρη την περιοχή γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα, όπου η 
κατανάλωση καπνού από το στόμα συνιστά παράδοση. Οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές και 
περιφέρειες δεν κατανοούν για ποιον λόγο ένα προϊόν με μακρά ιστορία κατανάλωσης στην 
περιοχή και που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητάς της θα πρέπει να απαγορευτεί, 
ιδίως δε λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω προϊόν είναι λιγότερο επιβλαβές από τα τσιγάρα.

Τροπολογία 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όποτε κρίνεται απαραίτητο για την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας, τα κράτη μέλη μπορούν να
απαγορεύουν την κυκλοφορία στην αγορά 
του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να απαγορεύσουν τον 
καπνό που λαμβάνεται από το στόμα.

Τροπολογία 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορίζονται μέγιστα όρια για τις τοξικές 
και καρκινογόνες ουσίες που υπάρχουν 
στα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού 
που κυκλοφορούν στην αγορά. Οι ουσίες 
και τα απαιτούμενα όρια ορίζονται 
λεπτομερώς στο [νέο] παράρτημα III.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αντικαθίσταται η απαγόρευση του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα από τον καθορισμό ενός προτύπου ποιότητας προϊόντος για κάθε τύπο μη καπνιζόμενου 
καπνού. Αντί της απαγόρευσης των λιγότερο επικίνδυνων μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, 
κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των πλέον επικίνδυνων από την αγορά 
και, ως εκ τούτου, συνάδει με τους στόχους για την υγεία της εσωτερικής αγοράς. Στην ενότητα 
αυτή επαναλαμβάνονται οι ρυθμιστικές συστάσεις της ομάδας εργασίας του ΠΟΥ για τη ρύθμιση 
των προϊόντων καπνού –Έκθεση σχετικά με την επιστημονική βάση της ρύθμισης των 
προϊόντων καπνού, σειρά τεχνικών εκθέσεων του ΠΟΥ, αριθ. 955. (2010)

Τροπολογία 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για τη ρύθμιση της σύνθεσης 
του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα 
βαρύνει τα κράτη μέλη όπου επιτρέπεται 
η πώλησή του δυνάμει του άρθρου 151 
της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, 
της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ο 
καπνός για χρήση από το στόμα θα 
πρέπει επομένως να εξαιρείται από τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας
οδηγίας.

Or. sv

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 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καπνός που λαμβάνεται από το στόμα 
εξαιρείται από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, εκτός του άρθρου 15.

Or. en

Justification

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled.A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either:A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
of the internal market;orB. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws.Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states.For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise

Τροπολογία 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22 ώστε να προσαρμόσει τις 
ουσίες και τις οριακές τιμές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α και στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και τα διεθνώς 
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συμφωνημένα πρότυπα, καθώς και τις 
αρχές της αναλογικότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και τον 
στόχο ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς 
με υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προσαρμόσει το ρυθμιστικό πλαίσιο – για παράδειγμα, να 
συμπεριλάβει βαρέα μέταλλα ή άλλα καρκινογόνα, όταν υπάρχει σχετική αιτιολογία.

Τροπολογία 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Πωλήσεις προϊόντων καπνού εξ 
αποστάσεως

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Πωλήσεις προϊόντων καπνού
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τις τροπολογίες των ίδιων συντακτών σχετικά με τις 
πωλήσεις μέσω διαδικτύου και τις επιφάνειες προβολής στα σημεία πώλησης.

Τροπολογία 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Πωλήσεις προϊόντων καπνού εξ 
αποστάσεως

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε την προηγούμενη τροπολογία με την οποία προτείνεται αλλαγή στον τίτλο του κεφαλαίου 
4.

Τροπολογία 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω 
διαδικτύου

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορεύονται όλες οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου, όχι μόνο οι διασυνοριακές 
πωλήσεις. Η αποτελεσματική επαλήθευση της ηλικίας είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 
διαδικτυακά.



PE510.719v01-00 52/62 AM\935762EL.doc

EL

Τροπολογία 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν όλες τις 
διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις 
στην επικράτειά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων 
που πραγματοποιούνται μέσω 
συμβατικού ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τηλεφώνου, τηλεόρασης, 
διαδικτύου ή άλλων τεχνολογικών μέσων.

Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να 
επεκτείνουν στις εθνικές πωλήσεις την 
απαγόρευση που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

Or. es

Τροπολογία 1033
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις 
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καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως σε 
καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
για προϊόντα καπνού, νικοτινούχα και 
υποκατάστατα καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί και να ελεγχθεί. Ως εκ τούτου, η 
ολοκληρωτική απαγόρευση των εξ αποστάσεως πωλήσεων είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί και 
να ελεγχθεί. Η απαγόρευση πρέπει να καλύπτει επίσης τα νικοτινούχα προϊόντα και τα 
υποκατάστατα καπνού (φυτικά τσιγάρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα), διότι τα εν λόγω προϊόντα 
γίνονται αντικείμενο εμπορίας κυρίως μέσω του διαδικτύου και ο έλεγχός τους καθίσταται 
δύσκολος. Θα έπρεπε τουλάχιστον να θεσπιστούν ρυθμίσεις για όλα τα προϊόντα (όρια ηλικίας 
κ.λπ.).

Τροπολογία 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση διασυνοριακών 
πωλήσεων προϊόντων καπνού εξ 
αποστάσεως σε καταναλωτές που
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σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

βρίσκονται στην Ένωση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος αυτού του είδους πώλησης, ειδικά όταν πρόκειται για τον 
έλεγχο της ηλικίας του αγοραστή.

Τροπολογία 1035
Martina Anderson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
βρίσκονται στην επικράτειά τους να 
εμπορεύονται ή να συμμετέχουν σε 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
και σε πωλήσεις μέσω διαδικτύου.
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αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1036
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής.
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
βρίσκονται στην επικράτειά τους να 
επιδίδονται σε διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως.
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καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις πραγματοποιούνται, γενικότερα, με σκοπό την 
πώληση παράνομων προϊόντων καπνού ή προϊόντων απομίμησης. Η πρακτική αυτή ενέχει 
κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών και υπονομεύει επίσης τις εθνικές πολιτικές 
φορολόγησης του καπνού που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Τροπολογία 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
πραγματοποίηση διασυνοριακών 
πωλήσεων εξ αποστάσεως σε 
καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση.



AM\935762EL.doc 57/62 PE510.719v01-00

EL

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής.
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Οι πωλήσεις τσιγάρων και καπνού για 
στριφτά τσιγάρα στο διαδίκτυο 
απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πωλήσεις στο διαδίκτυο των λοιπών 
προϊόντων καπνού και συναφών 
νικοτινούχων προϊόντων υπόκεινται σε 
διεξοδικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στόχος της εν λόγω τροπολογίας είναι η ενίσχυση και η διευκρίνιση των τροπολογιών 42 έως 
47 που υπέβαλε η εισηγήτρια Linda McAvan και οι οποίες προβλέπουν την απαγόρευση των 
διασυνοριακών πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Τροπολογία 1039
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις
διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως.

Or. fi

Τροπολογία 1040
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



AM\935762EL.doc 59/62 PE510.719v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις
διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως.

Or. fi

Τροπολογία 1041
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως σε 
καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής.
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις
διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως.
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είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση σε όλον τον χώρο της ΕΕ των διασυνοριακών πωλήσεων προϊόντων καπνού εξ 
αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης μέσω διαδικτύου, αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προστασία της υγείας των νέων. Η προσέγγιση αυτή θα 
διευκολύνει την επιβολή των κανόνων και εξασφαλίζει μια απαραίτητη και αναλογική λύση.

Τροπολογία 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως σε 
καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής. 
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα στην επικράτειά 
τους να πραγματοποιούν διασυνοριακές 
πωλήσεις εξ αποστάσεως.
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προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. it

Τροπολογία 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
πραγματικός ή δυνητικός καταναλωτής.
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης 
πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Όλα τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την πώληση 
προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου στην 
επικράτειά τους.

(Να αντικατασταθεί ολόκληρο το άρθρο)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να επιβληθούν ηλικιακοί περιορισμοί στις πωλήσεις καπνού μέσω του 
διαδικτύου. Οι πωλήσεις καπνού μέσω διαδικτύου συχνά δεν συμμορφώνονται προς την 
ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα σε σχέση με τις προειδοποιήσεις για την υγεία. Εννέα 
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κράτη μέλη έχουν ήδη απαγορεύσει την πώληση καπνού μέσω διαδικτύου και μια απαγόρευση 
σε επίπεδο ΕΕ είναι ίσως η πιο εύκολη οδός προόδου.


