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Τροπολογία 1044
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
έχουν έδρα στην επικράτειά τους την 
διανομή προϊόντων καπνού δωρεάν ή με 
έκπτωση μέσω διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως διαύλων ή μέσω 
οποιουδήποτε άλλου διαύλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν διανομή ή η διανομή προϊόντων καπνού με στόχο την προώθηση λειτουργεί ως 
κίνητρο για την έναρξη του καπνίσματος και έχει στόχο κυρίως τους νέους, συνεπώς πρέπει να 
αποφεύγεται.

Τροπολογία 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ένα κράτος μέλος μπορεί, για λόγους 
δημόσιας υγείας, να περιορίσει τις 
εισαγωγές καπνού για προσωπικούς 
σκοπούς. Ο εν λόγω περιορισμός πρέπει 
να μπορεί να εφαρμόζεται ιδίως όταν η 
τιμή στο κράτος μέλος απόκτησης είναι 
σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή στο 
κράτος μέλος προέλευσης ή όταν οι 
προειδοποιήσεις υγείας δεν είναι 
μεταφρασμένες στην επίσημη 
γλώσσα/στις επίσημες γλώσσες του.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τις εισαγωγές καπνού για 
προσωπικούς σκοπούς για λόγους δημόσιας υγείας και καταπολέμησης του παράνομου 
εμπορίου τσιγάρων.

Τροπολογία 1046
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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

Τροπολογία 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη 
δωρεάν ή με έκπτωση διανομή προϊόντων 
καπνού στην επικράτειά τους, καθώς και 
την ανταλλαγή καινούριας και 
σφραγισμένης συσκευασίας προϊόντων 
καπνού με άλλη ανοιχτή, μέσω 
οποιουδήποτε καναλιού·
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Or. it

Αιτιολόγηση

Πρακτικές όπως η δωρεάν διανομή ή η ανταλλαγή πακέτων τσιγάρων για διαφημιστικούς 
λόγους σε δημόσιους χώρους ή σε χώρους ανοιχτούς στο κοινό απευθύνονται σε νέους και 
είναι, ως εκ τούτου, απαράδεκτες.

Τροπολογία 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου εάν εφαρμόζεται απαγόρευση για τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις.

Τροπολογία 1049
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. en



PE510.720v01-00 6/57 AM\935763EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις πραγματοποιούνται,γενικότερα, με σκοπό την 
πώληση παραποιημένων ή παράνομων προϊόντων καπνού. 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 1050
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1051
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται
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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 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
καταναλωτών –κυρίως των ανηλίκων– ευνοώντας επιπλέον το παράνομο εμπόριο.
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Τροπολογία 1054
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου εάν εφαρμόζεται απαγόρευση για τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις.

Τροπολογία 1057
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις πραγματοποιούνται, γενικότερα, με σκοπό την 
πώληση παραποιημένων ή παράνομων προϊόντων καπνού. 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 1058
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1059
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

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 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 

διαγράφεται
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της κοινωνίας της πληροφορίας·

Or. pl

Τροπολογία 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

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 1062
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. fi



PE510.720v01-00 12/57 AM\935763EL.doc

EL

Τροπολογία 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου εάν εφαρμόζεται απαγόρευση για τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις.

Τροπολογία 1065
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις πραγματοποιούνται, γενικότερα, με σκοπό την 
πώληση παραποιημένων ή παράνομων προϊόντων καπνού. 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 1066
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1067
Erik Bánki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

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 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 

διαγράφεται
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αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

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 1070
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1072
Riikka Manner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 

διαγράφεται
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λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου εάν εφαρμόζεται απαγόρευση για τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις.

Τροπολογία 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 1075
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνη με την τροπολογία στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1077
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1078
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 

διαγράφεται
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λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

Or. fi

Τροπολογία 1079
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

διαγράφεται

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 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

2. Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή 
μιας εθνικής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση του καπνίσματος, 
μπορούν να εφαρμόζουν ποσοτικούς 
περιορισμούς όσον αφορά τις 
διασυνοριακές πωλήσεις.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συμπληρώνει την απαίτηση για απαγόρευση των πωλήσεων εξ 
αποστάσεως και ικανοποιεί ένα σημαντικό αίτημα των ευρωπαίων καπνοπωλητών λιανικής.

Τροπολογία 1082
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου εάν εφαρμόζεται απαγόρευση για τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις.

Τροπολογία 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 1085
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνη με την τροπολογία στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 

διαγράφεται
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διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

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 1087
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1088
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 

διαγράφεται
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επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

Or. fi

Τροπολογία 1089
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

διαγράφεται

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.
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Τροπολογία 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση και να διευκολυνθεί η 
επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
προορισμού μπορούν να απαιτήσουν από 
το κατάστημα λιανικής πώλησης να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο να ελέγχει τα προϊόντα καπνού, 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή, και να 
επαληθεύει ότι συνάδουν με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1091
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 1093
Martina Anderson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου εάν εφαρμόζεται απαγόρευση για τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις.

Τροπολογία 1094
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 

διαγράφεται
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περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνη με την τροπολογία στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

διαγράφεται

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 1096
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1097
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

διαγράφεται
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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 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 
επαληθεύει, κατά τη στιγμή της πώλησης, 
ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το 
προϊόν πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού. Ο έμπορος λιανικής ή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει ορίσει 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1099
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 

διαγράφεται
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επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 1101
Martina Anderson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου εάν εφαρμόζεται απαγόρευση για τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως
πωλήσεις.

Τροπολογία 1102
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 

διαγράφεται
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στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνη με την τροπολογία στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
καταναλωτών –κυρίως των ανηλίκων– ευνοώντας επιπλέον το παράνομο εμπόριο.
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Τροπολογία 1104
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1105
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 

διαγράφεται
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προϊόντων καπνού.

Or. fi

Τροπολογία 1106
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

διαγράφεται

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 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσωπικά δεδομένα του 
καταναλωτή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και δεν αποκαλύπτονται ούτε 
στον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού ούτε στις εταιρείες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ούτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
μεταβιβάζονται πέραν του πλαισίου της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό ισχύει 
επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1108
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού

Άρθρο 16α 
Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 

καπνού
Πρέπει να καθορίζεται μέγιστη ποσότητα 
των εισαγόμενων προϊόντων από άλλο 
κράτος μέλος για όλα τα προϊόντα καπνού 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Η εν λόγω ποσότητα καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την 
καταλληλότερη, κατά την άποψή τους, 
μέθοδο υπολογισμού (π.χ. ανά άτομο, ανά 
μεταφορικό μέσο, συνολικά για διάφορα 
προϊόντα καπνού).
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη Γαλλία (υπόθεση C-216/11) τον 
Μάρτιο του 2013 για παράβαση υποχρεώσεων χωρίς να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα των 
προϊόντων καπνού. Λαμβανομένου υπόψη ότι η επιβολή φόρου συνιστά μέσο πρόληψης του 
καπνίσματος, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να περιορίζουν την 
ποσότητα των προϊόντων καπνού που εισάγουν από άλλο κράτος ώστε να βελτιώνουν την 
πολιτική υγείας τους για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Τροπολογία 1109
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Προβολή προϊόντων καπνού σε σημεία 

πώλησης
1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
προβολή/τις επιφάνειες προβολής 
προϊόντων καπνού σε σημεία πώλησης 
εντός της επικράτειάς τους.
2. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι ορατά 
από τον πελάτη, παρά μόνο κατά τη 
διάρκεια της αγοράς ή της πώλησής τους, 
ή της απογραφής, της ανανέωσης των 
αποθεμάτων, της κατάρτισης του 
προσωπικού ή της συντήρησης της 
μονάδας αποθήκευσης.
3. Η προβολή των προϊόντων καπνού, για 
τους λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, μπορεί να διαρκέσει μόνο 
για όσο διάστημα απαιτείται για την 
ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών.
4. Οι τιμές των προϊόντων καπνού 
αναγράφονται χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένη μορφή. Απαγορεύεται η 
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προβολή πακέτων προσφοράς ή ειδικών 
εκπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση προβολής σε σημεία πώλησης ισχύει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και της 
ΕΖΕΣ. Το 2010, η Νορβηγία οδηγήθηκε στο δικαστήριο από μια εταιρεία καπνού με την 
κατηγορία δημιουργίας προσκομμάτων στο εμπόριο. Το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ της 
Νορβηγίας· ωστόσο, η εν λόγω υπόθεση καταδεικνύει την ανάγκη για ανάληψη δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις κατευθυντήριες γραμμές της ΣΠΕΚ για την εφαρμογή του άρθρου 13 
αναφέρεται ότι η προβολή προϊόντων καπνού σε σημεία πώλησης θεωρείται μέθοδος 
διαφήμισης και προώθησης. Συνιστά την ολοκληρωτική απαγόρευση κάθε προβολής/επιφάνειας 
προβολής προϊόντων καπνού στα σημεία πώλησης.

Τροπολογία 1110
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή μιας 
εθνικής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση του καπνίσματος, 
μπορούν να εφαρμόζουν ποσοτικούς 
περιορισμούς όσον αφορά τις 
διασυνοριακές πωλήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 1111
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – κεφάλαιο V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νέα προϊόντα καπνού Προϊόντα καπνού μειωμένου κινδύνου
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Or. de

Τροπολογία 1112
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού
1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων 
κρατών μελών. Η κοινοποίηση 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή έξι 
μήνες πριν από την προβλεπόμενη 
διάθεση στην αγορά και πρέπει να 
συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή 
του εν λόγω προϊόντος, καθώς και από τις 
πληροφορίες που προβλέπονται από το 
άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά και τις 
εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:
α) τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες 
για την τοξικότητα, την εθιστικότητα και 
την ελκυστικότητα του προϊόντος, ιδίως 
όσον αφορά τα συστατικά και τις 
εκπομπές·
β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με τις προτιμήσεις 
διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων· και
γ) άλλες διαθέσιμες σχετικές 
πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και 
ανάλυση κινδύνου/οφέλους του 
προϊόντος, διευκρινίζοντας τις 
αναμενόμενες συνέπειες στην παύση της 
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κατανάλωσης καπνού, τις αναμενόμενες 
συνέπειες στην έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού και τις άλλες προβλεπόμενες 
επιδράσεις στους καταναλωτές.
2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα 
ή επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Τα 
κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της 
Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
θεσπίσουν σύστημα αδειοδότησης και να 
χρεώνουν αναλογικό τέλος.
3. Τα νέα προϊόντα καπνού που 
διατίθενται στην αγορά τηρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. Οι εφαρμοστέες 
διατάξεις εξαρτώνται από το αν τα 
προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού του 
σημείου 29 του άρθρου 2 ή στον ορισμό 
του καπνού για κάπνισμα του σημείου 33 
του άρθρου 2.

Or. fi

Τροπολογία 1113
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού και 
δυνητικά λιγότερο επιβλαβών προϊόντων
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί κατηγορία με την ονομασία «δυνητικά λιγότερο επιβλαβή προϊόντα», 
προκειμένου να καλύπτονται από την οδηγία όλα τα προϊόντα επόμενης γενιάς.

Τροπολογία 1114
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Κοινοποίηση προϊόντων καπνού 
μειωμένου κινδύνου

Or. de

Τροπολογία 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού και 
νέων προϊόντων καπνού δυνητικά 
περιορισμένου κινδύνου

Or. pt

Τροπολογία 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
μειωμένου κινδύνου 

Or. it

Τροπολογία 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού και 
χορήγηση άδειας στα προϊόντα καπνού 
μειωμένου κινδύνου πριν από την 
κυκλοφορία τους στην αγορά

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της έννοιας του μειωμένου κινδύνου αναφέρεται σε εκείνα τα προϊόντα καπνού των 
οποίων τα χαρακτηριστικά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μειώνουν τον κίνδυνο σε 
σύγκριση με την κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων καπνού. Η απουσία μιας τέτοιας 
έννοιας δεν εγγυάται στους καταναλωτές σαφή ενημέρωση σχετικά με τον εν λόγω μειωμένο 
κίνδυνο.

Τροπολογία 1118
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Αδειοδότηση προϊόντων καπνού 
μειωμένου κινδύνου κατά την είσοδό τους 
στην αγορά
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Τροπολογία 1119
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων 
κρατών μελών. Η κοινοποίηση 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή έξι 
μήνες πριν από την προβλεπόμενη 
διάθεση στην αγορά και πρέπει να 
συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή 
του εν λόγω προϊόντος, καθώς και από τις 
πληροφορίες που προβλέπονται από το 
άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά και τις 
εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη 
διάθεση στην αγορά κάθε νέου προϊόντος
καπνού.

Or. fi

Τροπολογία 1120
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 

1. Η διάθεση στην αγορά προϊόντων 
καπνού μειωμένου κινδύνου πρέπει να 
έχει λάβει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας προτίθεται να 
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διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

διαθέσει το προϊόν στην αγορά. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους κατασκευαστές 
και τους εισαγωγείς προϊόντων καπνού να 
υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για 
κάθε προϊόν καπνού μειωμένου κινδύνου
που προτίθενται να διαθέσουν στις αγορές 
των οικείων κρατών μελών. Τα κράτη 
μέλη έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν 
αναλογικό τέλος. Η αίτηση υποβάλλεται 
σε ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από 
την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που υποβάλλουν αίτηση 
αδειοδότησης για ένα προϊόν καπνού 
μειωμένου κινδύνου παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

Or. it

Τροπολογία 1121
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού μειωμένου κινδύνου να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών κάθε προϊόν καπνού αυτού 
του είδους που προτίθενται να διαθέσουν 
στις αγορές των οικείων κρατών μελών. Η 
κοινοποίηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική 
μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και της εκάστοτε προτεινόμενης 
επισήμανσης, των οδηγιών χρήσης, της 
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εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

σύνθεσης του προϊόντος, της διαδικασίας 
κατασκευής και των σχετικών ελέγχων, 
αλλά και από τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από το άρθρο 5 όσον αφορά 
τα συστατικά και τις εκπομπές. Οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς που 
κοινοποιούν ένα προϊόν καπνού μειωμένου 
κινδύνου παρέχουν επίσης στις αρμόδιες 
αρχές:

Or. de

Τροπολογία 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών και σχετικά με το οποίο σκοπεύουν 
να προβάλουν ισχυρισμούς, 
στηριζόμενους σε βάσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, επικαλούμενοι μειωμένες 
επιβλαβείς επιπτώσεις ή χαμηλότερο 
κίνδυνο σε σύγκριση με τα συμβατικά 
προϊόντα καπνού. Η κοινοποίηση 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή έξι 
μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση 
στην αγορά και πρέπει να συνοδεύεται από 
λεπτομερή περιγραφή του εν λόγω 
προϊόντος, καθώς και από τις πληροφορίες 
που προβλέπονται από το άρθρο 5 όσον 
αφορά τα συστατικά και τις εκπομπές. Οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς που 
κοινοποιούν ένα νέο προϊόν καπνού 
παρέχουν επίσης στις αρμόδιες αρχές:

Or. pt
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Τροπολογία 1123
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί, 
βάσει ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων 
επιστημονικών στοιχείων, ότι είναι 
σημαντικά λιγότερο επιβλαβές σε σχέση 
με τα συμβατικά προϊόντα καπνού. Η 
κοινοποίηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική 
μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

Or. fr

Τροπολογία 1124
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών και κάθε προϊόν για το οποίο 
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ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

σκοπεύουν να υποστηρίξουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, ότι είναι 
δυνητικά λιγότερο επιβλαβές/επικίνδυνο 
σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα 
καπνού. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί κατηγορία με την ονομασία «δυνητικά λιγότερο επιβλαβή προϊόντα», 
προκειμένου να καλύπτονται από την οδηγία όλα τα προϊόντα επόμενης γενιάς.

Τροπολογία 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού,
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
μειωμένου κινδύνου, που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
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προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού, συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων μειωμένου κινδύνου,
παρέχουν επίσης στις αρμόδιες αρχές:

Or. it

Τροπολογία 1126
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες 
για την τοξικότητα, την εθιστικότητα και 
την ελκυστικότητα του προϊόντος, ιδίως 
όσον αφορά τα συστατικά και τις 
εκπομπές·

α) τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες 
για την τοξικότητα και την εθιστικότητα 
του προϊόντος, ιδίως όσον αφορά τα 
συστατικά και τις εκπομπές·

Or. cs

Τροπολογία 1127
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες 
για την τοξικότητα, την εθιστικότητα και 
την ελκυστικότητα του προϊόντος, ιδίως 
όσον αφορά τα συστατικά και τις 
εκπομπές·

α) τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες 
για την απόδειξη των θετικών ή των 
αρνητικών επιδράσεων στην τοξικότητα 
και την εθιστικότητα του προϊόντος, ιδίως 
όσον αφορά τα συστατικά και τις 
εκπομπές·

Or. de

Τροπολογία 1128
Holger Krahmer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με τις προτιμήσεις 
διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων·

β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με το πώς 
αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές το προϊόν καθώς και την 
επισήμανσή του, αλλά και σχετικά με τις 
προτιμήσεις διαφόρων ομάδων 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

Or. de

Τροπολογία 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με τις προτιμήσεις
διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων· και

β) επιχειρησιακές περιλήψεις για τις 
διαθέσιμες μελέτες και έρευνες αγοράς 
σχετικά με τις προτιμήσεις διαφόρων 
ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων· και

Or. es

Τροπολογία 1130
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με τις προτιμήσεις 
διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων· και

β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με τις προτιμήσεις 
διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων και των 
χρόνιων βαρεων καπνιστών· και
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Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1131
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
θεσπίζουν συγκεκριμένους κανόνες για τα 
προϊόντα για τα οποία σκοπεύουν να 
υποστηρίξουν ότι είναι δυνητικά λιγότερο 
επιβλαβή/επικίνδυνα, και τα οποία μπορεί 
ενδεχομένως να παρεκκλίνουν από τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, και 
πρέπει να γνωστοποιούν τους εν λόγω 
κανόνες στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη αφήνουν να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια δράσης προκειμένου να 
επιτρέψουν την εμφάνιση λιγότερο επιβλαβών προϊόντων στην αγορά. Η εξαίρεση για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων ενδέχεται να οδηγήσει σε μια λύση ή ένα μοντέλο 
κατανάλωσης για την επόμενη οδηγία, που θα βασίζεται σε μετρήσεις που πραγματοποιούνται 
από τα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1132
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα 
ή επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 

διαγράφεται
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α) έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Τα 
κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της 
Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
θεσπίσουν σύστημα αδειοδότησης και να 
χρεώνουν αναλογικό τέλος.

Or. fi

Τροπολογία 1133
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν σύστημα 
αδειοδότησης και να χρεώνουν αναλογικό 
τέλος.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν διαδικασία και 
όρους αδειοδότησης για τα προϊόντα 
καπνού μειωμένου κινδύνου και να 
χρεώνουν αναλογικό τέλος. Οι όροι 
αδειοδότησης θα ρυθμίζουν ιδίως τις 
απαιτήσεις για την επιστημονική 
αξιολόγηση κινδύνου, τα τεκμηριωμένα 
αποδεικτικά στοιχεία του μειωμένου 
κινδύνου, τις διατάξεις της παραγράφου 1 
στοιχεία α) έως γ), καθώς και για τη 
διαδικασία κατασκευής, τον έλεγχο και 
την παρακολούθηση της αγοράς μετά τη 
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διάθεση του προϊόντος σε αυτήν. Ακόμα, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ρυθμίζουν τις 
απαιτήσεις για την επισήμανση, τη 
συσκευασία, τη μέτρηση και τις μεθόδους 
μέτρησης της πίσσας, της νικοτίνης και 
του μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 
των ειδικών προσθέτων στα προϊόντα 
καπνού μειωμένου κινδύνου. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με αυτούς τους όρους 
αδειοδότησης.

Or. de

Τροπολογία 1134
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν σύστημα 
αδειοδότησης και να χρεώνουν αναλογικό 
τέλος.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να καθορίζουν τις 
επιστημονικές απαιτήσεις για τη 
χορήγηση της άδειας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να καθορίσουν τους 
τρόπους κοινοποίησης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος βάσει 
των επιστημονικών στοιχείων που 
υποβάλλονται από τον παραγωγό ή τον 
εισαγωγέα. 
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Or. it

Τροπολογία 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν σύστημα 
αδειοδότησης και να χρεώνουν αναλογικό 
τέλος.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν σύστημα 
αδειοδότησης και να χρεώνουν αναλογικό 
τέλος. Πριν από την αδειοδότηση της 
διάθεσης στην αγορά νέων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
μειωμένου κινδύνου, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν και καθιστούν υποχρεωτικά: 
τα πρότυπα για την εμπορία τους και τις 
μορφές ενημέρωσης του κοινού σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά που μειώνουν 
σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής από 
μία ή περισσότερες ασθένειες που 
συνδέονται με το κάπνισμα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους καπνιστές εκείνους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καπνού, τα προϊόντα 
μειωμένου κινδύνου, με επιστημονικά δεδομένα, μπορούν να περιορίσουν τις επιβλαβείς 
επιδράσεις για την υγεία των ατόμων που έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν το κάπνισμα.
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Τροπολογία 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν σύστημα 
αδειοδότησης και να χρεώνουν αναλογικό 
τέλος.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν σύστημα 
αδειοδότησης και να χρεώνουν αναλογικό 
τέλος για τη διάθεση στην αγορά 
προϊόντων καπνού μειωμένου κινδύνου. 
Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
ορίσουν συγκεκριμένους κανόνες για την 
επικοινωνία με τον καταναλωτή, τη 
συσκευασία και την επισήμανση, τα 
συστατικά και τις εκπομπές, καθώς και 
για τις μεθόδους μέτρησης της πίσσας, 
της νικοτίνης και του μονοξειδίου του 
άνθρακα για τα προϊόντα μειωμένου 
κινδύνου, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν 
από τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της έννοιας του μειωμένου κινδύνου αναφέρεται σε εκείνα τα προϊόντα καπνού, 
των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μειώνουν τον κίνδυνο σε 
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σύγκριση με την κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων καπνού. Η απουσία μιας τέτοιας 
έννοιας δεν εγγυάται στους καταναλωτές σαφή ενημέρωση σχετικά με τον εν λόγω μειωμένο 
κίνδυνο.


