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Τροπολογία 1234
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:

διαγράφεται

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.

Or. fr

Τροπολογία 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:

διαγράφεται

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
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επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.

Or. pl

Τροπολογία 1236
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:

διαγράφεται

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υποστηρίζεται η ρυθμιστική έννοια του παρόντος άρθρου. Με εξαίρεση τα προϊόντα 
καπνού, τα νικοτινούχα προϊόντα –ανεξαρτήτως της ποσότητας της νικοτίνης– θα πρέπει να 
ταξινομηθούν ως φαρμακευτικά. Το άρθρο 18 του σχεδίου δεν προωθεί τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας και παραβιάζει το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 18 συνιστά ένα βήμα προς τα πίσω σε 
σύγκριση με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ουγγαρίας και συνεπώς δεν είναι αποδεκτό στην 
τρέχουσα μορφή του.
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Τροπολογία 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:

διαγράφεται

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.

Or. it

Τροπολογία 1238
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

β) καλύπτει το 15% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 17% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 20% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.
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Τροπολογία 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εντός 24 μηνών από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας, η Επιτροπή ζητεί 
γνωμοδότηση από την επιστημονική 
επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους 
πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για 
την υγεία (SCENIHR), ώστε να 
εξασφαλίσει αξιόπιστα επιστημονικά και 
τοξικολογικά στοιχεία για τις επιβλαβείς 
ή μη επιπτώσεις των βασικών 
συστατικών των ηλεκτρονικών τσιγάρων 
και τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για τη συνετή χρήση του εν λόγω 
συναφούς προϊόντος καπνού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι επιστημονικές επιτροπές της πρέπει να εκπονήσουν σύντομα 
έκθεση για τη γενική ασφάλεια των διαφόρων τύπων ηλεκτρονικών τσιγάρων που διατίθενται 
επί του παρόντος στην αγορά και τα οποία συχνά δεν υπόκεινται σε καμία ρύθμιση.

Τροπολογία 1240
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 

διαγράφεται
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λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

Or. fr

Τροπολογία 1241
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

διαγράφεται

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 1242
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 1244
Ewald Stadler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1245
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υποστηρίζεται η ρυθμιστική έννοια του παρόντος άρθρου. Με εξαίρεση τα προϊόντα 
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καπνού, τα νικοτινούχα προϊόντα –ανεξαρτήτως της ποσότητας της νικοτίνης– θα πρέπει να 
ταξινομηθούν ως φαρμακευτικά. Το άρθρο 18 του σχεδίου δεν προωθεί τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας και παραβιάζει το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 18 συνιστά ένα βήμα προς τα πίσω σε 
σύγκριση με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ουγγαρίας και συνεπώς δεν είναι αποδεκτό στην 
τρέχουσα μορφή του.

Τροπολογία 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1247
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει έως (5 έτη μετά 
την εφαρμογή της οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ), 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή άλλων 
διατάξεων της οδηγίας σχετικά με 
προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη. Στην εν 
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εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη θέση, 
τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό 
και την εκ περιτροπής εναλλαγή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία.

λόγω έκθεση, η Επιτροπή εξετάζει τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις στον 
τομέα των προϊόντων που περιέχουν 
νικοτίνη σε σχέση με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών και τις κατηγορίες 
προϊόντων.
Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 
από νομοθετική πρόταση στην οποία 
καθορίζονται κανόνες σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων, την υποβολή 
προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη καθώς 
και διατάξεις σχετικά με τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό και 
την εκ περιτροπής εναλλαγή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία.

Or. de

Τροπολογία 1248
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

5. Η Επιτροπή διεξάγει μια μελέτη 
σχετικά με τα νικοτινούχα προϊόντα 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους και τα κράτη μέλη μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2017. Η εν λόγω 
μελέτη θα συμπεριλαμβάνει μια ενδελεχή 
αξιολόγηση ασφάλειας, μια αξιολόγηση 
κινδύνου και μια ανάλυση κόστους-
οφέλους και θα παρουσιάζει διάφορες 
πιθανές νομοθετικές επιλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν αποτελούν φαρμακευτικό προϊόν, καθώς δεν υπάρχει ισχυρισμός 
ότι βελτιώνουν την ανθρώπινη υγεία ούτε ότι προλαμβάνουν ασθένειες. Επιπλέον, παρότι 
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ατμοποιούν τη νικοτίνη, δεν είναι ούτε προϊόντα καπνού. Κατά συνέπεια δεν έχουν θέση στη 
νομοθεσία περί φαρμακευτικών προϊόντων ή περί προϊόντων καπνού. Η παρούσα τροπολογία 
ζητεί τη διεξαγωγή μιας μελέτης για την παρουσίαση κατάλληλων νομοθετικών επιλογών για τα 
εν λόγω νέα προϊόντα.

Τροπολογία 1249
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το αργότερο δύο έτη από την 
ημερομηνία που προσδιορίζεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 1, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή μια έκθεση σχετικά 
με το εάν πρέπει να προταθεί περαιτέρω 
νομοθεσία σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά νικοτινούχων προϊόντων που δεν 
επιτρέπονται δυνάμει της οδηγίας 
2011/83/ΕΚ. 
Στην έκθεση η Επιτροπή υποδεικνύει 
ιδίως τα στοιχεία που πρέπει να 
εξεταστούν με βάση τις εξελίξεις των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
διεθνώς συμφωνημένων κανόνων και 
προτύπων για τα προϊόντα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
α) πρότυπα για την παρασκευή και 
προμήθεια νικοτινούχων προϊόντων·

β) κατάλληλη ελάχιστη ηλικία για την 
πώληση και αγορά νικοτινούχων 
προϊόντων·
γ) απαιτήσεις πληροφοριών για τους 
καταναλωτές· 
δ) διαφήμιση και επικοινωνία σύμφωνα 
με το δυναμικό μείωσης των επιβλαβών 
συνεπειών των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ισχυρισμών που βασίζονται στην 
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επιστήμη·
ε) την ανάγκη διασφάλισης της 
διαθεσιμότητας νικοτινούχων προϊόντων 
για καταναλωτές προϊόντων καπνού.

Για την κατάρτιση της έκθεσης, η 
Επιτροπή, με την υποστήριξη 
επιστημονικών και τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων, αναλύει τις συνήθειες 
χρήσης και κατανάλωσης νικοτινούχων 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου, όπως το επονομαζόμενο ηλεκτρονικό τσιγάρο, μπορούν να 
αντικαταστήσουν τα συμβατικά προϊόντα καπνού και να συμβάλουν στην ευρύτερη μείωση των 
επιπτώσεων της κατανάλωσης καπνού στην υγεία. Παρόλο που είναι αναγκαία ρύθμιση διά 
νόμου, η απαίτηση για έγκριση σύμφωνα με την οδηγία για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση δεν συνάδει με τα τρέχοντα επιστημονικά πορίσματα και θα πρέπει να 
επανεξετασθεί.

Τροπολογία 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Νικοτινούχα προϊόντα

1. Νικοτινούχα προϊόντα μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά μόνο αν έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με:

α) την οδηγία 2001/83/ΕΚ ή
β) την απλοποιημένη διαδικασία που 
προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3.

Απλοποιημένη διαδικασία
2. Δυνάμει της απλοποιημένης 
διαδικασίας, τα κράτη μέλη απαιτούν 
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από τους παρασκευαστές και εισαγωγείς 
νικοτινούχων προϊόντων να υποβάλουν 
μια αίτηση για άδεια κυκλοφορίας, η 
οποία περιέχει τα εξής:

α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το 
προϊόν έχει παρασκευαστεί σύμφωνα με 
τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές 
της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής·
β) μια λεπτομερή περιγραφή του σχετικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των συστατικών και των ποσοτήτων 
τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
τις εκπομπές·

γ) ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος 
παρακολούθησης και καταγραφής τυχόν 
παρενεργειών·

Τα κράτη μέλη δικαιούνται να χρεώνουν 
ένα τέλος για την επεξεργασία της 
αίτησης. Μπορούν επίσης να απαιτούν 
από τους παρασκευαστές ή εισαγωγείς τη 
διεξαγωγή επιπλέον δοκιμών ή την 
υποβολή περαιτέρω πληροφοριών. Κάθε 
κράτος μέλος λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τις άδειες που έχουν ήδη δοθεί από ένα 
άλλο κράτος μέλος.
3. Για προϊόντα που έχουν εγκριθεί 
δυνάμει της απλοποιημένης διαδικασίας, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το προϊόν διαθέτει σαφή επισήμανση 
που αναφέρει την περιεκτικότητα σε 
νικοτίνη, οδηγίες χρήσης, οδηγίες 
αναφοράς παρενεργειών και τα στοιχεία 
του παρασκευαστή·
β) κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία φέρει την 
ακόλουθη προειδοποίηση υγείας:

Το προϊόν προορίζεται για χρήση από 
υπάρχοντες καπνιστές ηλικίας 18 ετών 
και άνω ως εναλλακτική λύση στα 
τσιγάρα καπνού. Περιέχει νικοτίνη, που 
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είναι ιδιαίτερα εθιστική ουσία. 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε 
έγκυος, θηλάζετε, έχετε αλλεργία στη 
νικοτίνη ή στην προπυλενογλυκόλη ή εάν 
πάσχετε από υπέρταση·
γ) δεν επιτρέπεται η χρήση αρωματικών 
υλών·

δ) η πώληση του προϊόντος περιορίζεται 
σύμφωνα με τη νόμιμη ηλικία για την 
πώληση προϊόντων καπνού στο οικείο 
κράτος μέλος·

ε) τα προϊόντα είναι διαθέσιμα προς 
πώληση εκτός των φαρμακείων·

στ) η διαφήμιση και η προώθησή τους 
ρυθμίζονται καταλλήλως·

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
εξέλιξη της αγοράς νικοτινούχων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
προόδου που συντελείται στη μείωση των 
επιβλαβών συνεπειών, καθώς και τυχόν 
στοιχείων που αποδεικνύουν ότι γίνεται 
χρήση από τους νέους που οδηγεί σε 
άλλες ουσίες. Βάσει των στοιχείων, η 
Επιτροπή υποβάλλει νέα έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο 5 έτη μετά την ημερομηνία 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας. Στην 
έκθεση αξιολογείται κατά πόσον 
απαιτούνται τροπολογίες στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να συμβάλλουν στις 
στρατηγικές μείωσης των επιβλαβών συνεπειών και επομένως πρέπει να επιτρέπεται ο 
ελεύθερος ανταγωνισμός τους με τα τσιγάρα, από την άποψη των σημείων πώλησης κ.λπ. 
Ωστόσο, τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και 
ποιότητας. Η επιλογή της απλοποιημένης διαδικασίας έγκρισης χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία 
από τη ρύθμιση των φαρμάκων και του καπνού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, λαμβάνοντας 
υπόψη την έλλειψη δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Υπάρχει 
ανάγκη για περαιτέρω παρακολούθηση και το κανονιστικό καθεστώς για τα νικοτινούχα 
προϊόντα πρέπει να αναθεωρηθεί μετά από πέντε έτη.
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Τροπολογία 1251
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φυτικά προϊόντα για κάπνισμα Υποκατάστατα καπνού

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του άρθρου 19 είναι υπερβολικά περιοριστικός και πρέπει να επεκταθεί για να 
συμπεριλάβει και υποκατάστατα καπνού (πχ τα φυσίγγια που δεν περιέχουν νικοτίνη και 
χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα φυτικά τσιγάρα), επειδή είναι και αυτά 
επιβλαβή για την υγεία.

Τροπολογία 1252
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μονάδα συσκευασίας φυτικών 
προϊόντων για κάπνισμα και κάθε 
εξωτερική συσκευασία περιλαμβάνει την 
ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία:

Κάθε μονάδα συσκευασίας
υποκατάστατων καπνού για κάπνισμα και 
κάθε εξωτερική συσκευασία φέρουν την 
ακόλουθη γενική προειδοποίηση:

Or. en

Τροπολογία 1253
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



AM\935765EL.doc 17/88 PE510.722v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μονάδα συσκευασίας φυτικών 
προϊόντων για κάπνισμα και κάθε 
εξωτερική συσκευασία περιλαμβάνει την 
ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία:

Κάθε μονάδα συσκευασίας φυτικών 
προϊόντων για κάπνισμα και μη 
νικοτινούχων προϊόντων που 
προορίζονται για ατμοποίηση ή για 
κάπνισμα και κάθε εξωτερική συσκευασία 
περιλαμβάνει την ακόλουθη 
προειδοποίηση για την υγεία:

Or. fi

Τροπολογία 1254
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας

Αυτό το προϊόν βλάπτει την υγεία σας

Or. el

Τροπολογία 1255
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας

Αυτό το φυσικό προϊόν μπορεί να βλάψει 
την υγεία σας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία πρέπει να ανταποκρίνονται στο πραγματικό προϊόν και να το 
περιγράφουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα.
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Τροπολογία 1256
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας

Αυτό το προϊόν βλάπτει την υγεία σας

Or. en

Τροπολογία 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας

Αυτό το προϊόν βλάπτει την υγεία σας

Or. de

Τροπολογία 1258
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προειδοποίηση για την υγεία 
τυπώνεται στην εμπρόσθια και στην 
οπίσθια εξωτερική επιφάνεια της μονάδας 
συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία.

2. Η προειδοποίηση για την υγεία 
τυπώνεται στην εμπρόσθια εξωτερική 
επιφάνεια, στο κάτω άκρο ή στην οπίσθια 
εξωτερική επιφάνεια της μονάδας 
συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία.

Or. cs
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Τροπολογία 1259
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με τρεις 
επίσημες γλώσσες.

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 15% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 17% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 20% για τα κράτη μέλη με τρεις 
επίσημες γλώσσες.

Or. nl

Τροπολογία 1260
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με τρεις 
επίσημες γλώσσες.

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 15% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 18% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 20% για τα κράτη μέλη με τρεις 
επίσημες γλώσσες.

Or. de
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Τροπολογία 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με τρεις
επίσημες γλώσσες. 

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με 
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

Or. it

Τροπολογία 1262
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Απομιμήσεις προϊόντων καπνού

Απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά 
απομιμήσεις προϊόντων καπνού.

Or. en

Τροπολογία 1263
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Απομιμήσεις προϊόντων καπνού

1. Οι απομιμήσεις προϊόντων καπνού που 
ενδέχεται να είναι ελκυστικές για τους 
ανηλίκους και να αποτελέσουν 
ενδεχομένως προπομπό της χρήσης 
προϊόντων καπνού απαγορεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απομιμήσεις προϊόντων καπνού που στοχεύουν σε ανηλίκους μπορεί να ενθαρρύνουν τη 
χρήση προϊόντων καπνού από παιδιά. Η πλειονότητα των καπνιστών ξεκινούν το κάπνισμα 
όταν είναι ακόμα ανήλικοι. Συνεπώς, πρέπει να εστιάσουμε στην αποθάρρυνση των νέων από 
το κάπνισμα και να αποφύγουμε τη χρήση απομιμήσεων προϊόντων καπνού, όπως είναι ο 
ηλεκτρονικός ναργιλές, που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους νέους και τους εξοικειώνουν με 
τη συμπεριφορά του καπνίσματος, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρνητικές οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας αντιμετωπίζονται 
μέσω κατάλληλων μέτρων και 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1265
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 22 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων για την οποία 
γίνεται λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 
6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 
6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
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εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 
13 παράγραφος 4, το άρθρο 14 
παράγραφος 9, το άρθρο 18 παράγραφος 
2 και το άρθρο 18 παράγραφος 5 αρχίζει 
να ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη 
της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

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.
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Τροπολογία 1266
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν να εκδίδονται μόνο σε εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά 
εξουσιοδότηση σε αυτή την οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Φαίνεται αναποτελεσματικό να απαριθμείται κάθε επιμέρους εξουσιοδότηση στις επόμενες 
παραγράφους της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 1267
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την επεξεργασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
διασφαλίζει τη διεξαγωγή των 
κατάλληλων διαβουλεύσεων τόσο σε 
επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 7 και το άρθρο 5 
παράγραφος 3 της σύμβασης-πλαισίου 
του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού 
(ΣΠΕΚ).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι εμπνευσμένη από μια επιστολή της Διαρκούς Επιτροπής 
Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)

Τροπολογία 1268
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 
6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον 
από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 10 παράγραφος 
5, στο άρθρο 11 παράγραφος 3, στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ' αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα διαγραφόμενα θεωρούνται βασικά στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Επομένως, 
οποιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 1269
Ewald Stadler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 
6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον
από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
δύο έτη από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενταθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, πρέπει να περιοριστεί η διάρκεια της 
εξουσιοδότησης. Τα δύο έτη είναι κατάλληλο χρονικό διάστημα, επειδή το Κοινοβούλιο πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ασκεί σε ορισμένο βαθμό έλεγχο στην Επιτροπή εντός μίας 
κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τροπολογία 1270
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
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παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 
11 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
4, στο άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].

παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
11 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
4 και στο άρθρο 14 παράγραφος 9 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από (…) (Η Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω 
τροποποιητικής πράξης). Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός 3 μηνών 
πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη συνήθη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 
9, στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 
8 παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 
11 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
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4, στο άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταγενέστερη αίτηση: Τεχνική προσαρμογή που οφείλεται στις τροποποιήσεις των άρθρων 6 
και 13 της πρότασης της Επιτροπής

Τροπολογία 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3α, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 
4 παράγραφος 4α, στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 
παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για μια περίοδο πέντε ετών από
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

Or. it
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Τροπολογία 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για μια περίοδο τριών ετών από 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

Or. it

Τροπολογία 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 
6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
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9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες

Τροπολογία 1275
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 

στο άρθρο 6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
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παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 1276
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 1277
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διαγραφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1278
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 
11 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
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4, στο άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας]. να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας]. να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

Or. cs

Τροπολογία 1279
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 4 και το άρθρο 9 
παράγραφος 3 στοιχεία α) έως γ) 
προβλέπουν μεταβατική περίοδο 
τουλάχιστον 24 μηνών, κατά τη διάρκεια 
της οποίας παράλληλα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις συσκευασίες 
καπνού οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
και στη κατ 'εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση που περιέχεται στις 
ανωτέρω διατάξεις.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο κύκλος παραγωγής και διανομής (από την εκτύπωση της συσκευασίας μέχρι τη λιανική 
πώληση) διαρκεί από 18 έως 24 μήνες και, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην εμφάνιση 
της συσκευασίας, έως 36 μήνες. Συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες απώλειες 
λόγω της ανάγκης απόσυρσης των τσιγάρων από την αγορά, θα πρέπει να προβλεφθεί μια 
μεταβατική περίοδος όπου στην αγορά θα κυκλοφορούν συσκευασίες με τις «παλιές» 
προειδοποιήσεις για την υγεία παράλληλα με αυτές που έχουν εισαχθεί πρόσφατα. Αυτό θα 
επιτρέψει την ομαλή αλλαγή στον σχεδιασμό της συσκευασίας.
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Τροπολογία 1280
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 
6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. de

Τροπολογία 1281
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

3. Το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 4 και το άρθρο 
14 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθούν
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 
6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 10 παράγραφος 
5, στο άρθρο 11 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 
παράγραφος 4, στο άρθρο 14 παράγραφος 
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4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

9, στο άρθρο 18 παράγραφος 2 και στο 
άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες

Τροπολογία 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
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να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταγενέστερη αίτηση: Τεχνική προσαρμογή που οφείλεται στις τροποποιήσεις των άρθρων 6 
και 13 της πρότασης της Επιτροπής

Τροπολογία 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3α, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 
4 παράγραφος 4α, στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, στο άρθρο 6, παράγραφος 
9, στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 
8 παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 
11 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 
παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
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προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. it

Τροπολογία 1285
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διαγραφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1286
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 1287
Milan Cabrnoch
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. cs

Τροπολογία 1288
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
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παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 1289
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 
13 παράγραφος 4, το άρθρο 14 
παράγραφος 9, το άρθρο 18 παράγραφος 
2 και το άρθρο 18 παράγραφος 5 αρχίζει 
να ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αρχίζει να 
ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη 
της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.



PE510.722v01-00 42/88 AM\935765EL.doc

EL

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη 
της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 1290
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 
13 παράγραφος 4, το άρθρο 14 
παράγραφος 9, το άρθρο 18 παράγραφος 
2 και το άρθρο 18 παράγραφος 5 αρχίζει
να ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη 
της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 
3 αρχίζει να ισχύει μόνο αν, εντός 
περιόδου δύο μηνών από την κοινοποίηση 
της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο ή αν, 
πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι αφαιρούμενες διατάξεις αφορούν τη εξουσία της Επιτροπής για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, οι οποίες θα πρέπει να ρυθμίζονται στη βασική πράξη ή με τη 
διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 1291
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 10, 
το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 
παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4 και το άρθρο 14 
παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνο αν, 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.



PE510.722v01-00 44/88 AM\935765EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες
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Τροπολογία 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 
9, το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 4, 
το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 
παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 5, 
το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταγενέστερη αίτηση: Τεχνική προσαρμογή που οφείλεται στις τροποποιήσεις των άρθρων 6 
και 13 της πρότασης της Επιτροπής

Τροπολογία 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 
9, το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει 
μόνο αν, εντός περιόδου δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη 
της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3α, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 
4α, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 9, 
το άρθρο 6 παράγραφος 10, το άρθρο 8 
παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, 
το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 
παράγραφος 3 και το άρθρο 14 
παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνο αν, 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. it

Τροπολογία 1295
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3,
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
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παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

παράγραφος 10, το άρθρο 9 παράγραφος 3, 
το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 
παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. cs

Τροπολογία 1296
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3,
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4, 
το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 6 
παράγραφος 9, το άρθρο 6 παράγραφος 10, 
το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 
παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 5, 
το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 4, 
το άρθρο 14 παράγραφος 9, το άρθρο 18 
παράγραφος 2 και το άρθρο 18 
παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο αν, 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
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αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 1297
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3,
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4, 
το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 6 
παράγραφος 9, το άρθρο 6 παράγραφος 10, 
το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 
παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 5, 
το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 4, 
το άρθρο 14 παράγραφος 9, το άρθρο 18 
παράγραφος 2 και το άρθρο 18 
παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο αν, 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
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δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 1298
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3,
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4, 
το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 6 
παράγραφος 9, το άρθρο 6 παράγραφος 10, 
το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 
παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 5, 
το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 4, 
το άρθρο 14 παράγραφος 9, το άρθρο 18 
παράγραφος 2 και το άρθρο 18 
παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο αν, 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διαγραφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 23 διαγράφεται
Έκθεση
1.
Το αργότερο εντός πέντε ετών από την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
25 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.
Για την κατάρτιση της έκθεσης, η 
Επιτροπή επικουρείται από 
επιστημονικούς και τεχνικούς 
εμπειρογνώμονες, προκειμένου να 
διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.
2.
Στην έκθεση η Επιτροπή υποδεικνύει 
ιδίως τα στοιχεία που πρέπει να 
επανεξεταστούν ή να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με βάση την εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
διεθνώς συμφωνημένων κανόνων και 
προτύπων για τα προϊόντα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
α) στην πείρα που αποκτήθηκε όσον 
αφορά τον σχεδιασμό των επιφανειών 
των συσκευασιών που δεν διέπονται από 
την παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας υπόψη 
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τις εθνικές, διεθνείς, νομικές, οικονομικές 
και επιστημονικές εξελίξεις·
β) στις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί 
στην αγορά όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τις κοινοποιήσεις που 
λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 17·
γ) στις εξελίξεις της αγοράς, οι οποίες 
υποδηλώνουν ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
συνδρομή και όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες για τη διενέργεια της 
αξιολόγησης και την κατάρτιση της 
έκθεσης.
3. Η έκθεση συνοδεύεται ενδεχομένως 
από προτάσεις τροποποιήσεων της 
παρούσας οδηγίας τις οποίες κρίνει 
αναγκαίες η Επιτροπή για την 
προσαρμογή της οδηγίας στις εξελίξεις 
που σημειώνονται στον τομέα των 
προϊόντων καπνού και των συναφών 
προϊόντων, στον βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, καθώς και για να 
ληφθούν υπόψη τυχόν νέες εξελίξεις που 
βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία 
καθώς και οι εξελίξεις που σημειώνονται 
όσον αφορά την ανάπτυξη διεθνώς 
συμφωνημένων προτύπων για τα 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
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25 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση 
σχετικά με τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1301
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην 
αγορά όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τις κοινοποιήσεις που λαμβάνονται 
δυνάμει του άρθρου 17·

β) στις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην 
αγορά όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τις κοινοποιήσεις που λαμβάνονται 
δυνάμει του άρθρου 17, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην αξιολόγηση των πιθανών 
οφελών των λιγότερο επιβλαβών νέων 
προϊόντων καπνού και του μειωμένου 
κινδύνου εμφάνισης ασθενειών που 
συνδέονται με το κάπνισμα·

Or. cs

Τροπολογία 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στις μεθόδους για μια πιο ρεαλιστική 
αξιολόγηση και ρύθμιση της έκθεσης σε 
τοξικές ουσίες και της βλάβης της υγείας,
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Or. da

Αιτιολόγηση

Το σημείο ελήφθη από την τρέχουσα οδηγία 2001/37/EΚ

Τροπολογία 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στις ενδεχόμενες επιπτώσεις της 
οδηγίας στην ευρωπαϊκή καλλιέργεια 
καπνού,

Or. es

Τροπολογία 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων 
εθισμού των συστατικών που προκαλούν 
τον εθισμό,

Or. da

Αιτιολόγηση

Το σημείο ελήφθη από την τρέχουσα οδηγία 2001/37/EΚ

Τροπολογία 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) στην αξιολόγηση των προϊόντων 
καπνού που ενδεχομένως προξενούν 
μικρότερη βλάβη στην υγεία,

Or. da

Αιτιολόγηση

Το σημείο ελήφθη από την τρέχουσα οδηγία 2001/37/EΚ

Τροπολογία 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) στην ανάπτυξη τυποποιημένων 
μεθόδων δοκιμής για τη μέτρηση των 
επιπέδων περιεκτικότητας των 
συστατικών στον καπνό των τσιγάρων, με 
εξαίρεση την πίσσα, τη νικοτίνη και το 
μονοξείδιο του άνθρακα,

Or. da

Αιτιολόγηση

Το σημείο ελήφθη από την τρέχουσα οδηγία 2001/37/EΚ

Τροπολογία 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) στα τοξικολογικά δεδομένα που 
πρέπει να ζητούνται από τους 
παραγωγούς όσον αφορά τα συστατικά 
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αυτά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
θα πρέπει να μετρούνται, προκειμένου οι 
κρατικές υγειονομικές υπηρεσίες να 
αξιολογούν τη χρήση τους,

Or. da

Αιτιολόγηση

Το σημείο ελήφθη από την τρέχουσα οδηγία 2001/37/EΚ

Τροπολογία 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ στ) στην ανάπτυξη προτύπων σχετικά 
με προϊόντα εκτός των τσιγάρων.

Or. da

Τροπολογία 1309
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις 
στην Επιτροπή κάθε δύο έτη σχετικά με 
την επιβολή των μέτρων που ελήφθησαν 
δυνάμει της Σύστασης του Συμβουλίου 
της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την 
πρόληψη του καπνίσματος και με 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
καταπολέμησής του, ιδίως όσον αφορά τα 
όρια ηλικίας που προβλέπονται στην 
εθνική νομοθεσία, καθώς και τα σχέδιά 
τους για την αύξηση του ορίου ηλικίας με 
γνώμονα την επίτευξη του στόχου μιας 
«γενιάς μη καπνιστών».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 70% των καπνιστών ξεκινούν το κάπνισμα πριν από τα 18 τους. 
Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου του 2002, το 60% των καπνιστών ξεκινούν τη 
συνήθεια πριν από τα 13 τους και το 90% πριν από τα 18. Η νόμιμη ηλικία αγοράς προϊόντων 
καπνού είναι τα 18 σε 22 κράτη μέλη και τα 16 στα υπόλοιπα πέντε (AT, BE, IT, LU και NL). 
Συνεπώς, στα περισσότερα κράτη μέλη παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα μη εφαρμογής του 
ορίου ηλικίας. Η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στη σύσταση του Συμβουλίου 
πρέπει να καταστεί νομικά δεσμευτική.

Τροπολογία 1310
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε 
περιορίζουν την εισαγωγή, την πώληση ή 
την κατανάλωση προϊόντων καπνού ή 
συναφών προϊόντων που συμμορφώνονται 
με την παρούσα οδηγία.

1. Δυνάμει των παραγράφων 2 και 3, τα
κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε 
περιορίζουν την εισαγωγή, την πώληση ή 
την κατανάλωση προϊόντων καπνού ή 
συναφών προϊόντων που συμμορφώνονται 
με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 1311
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα 

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν, με στόχο τη 
συμμόρφωση με τη Συνθήκη, 
αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά τα 
προϊόντα καπνού, τις οποίες θεωρούν 
απαραίτητες για την προστασία της 
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κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από διευκρίνιση των 
λόγων που δικαιολογούν τη διατήρηση ή 
τη θέσπισή τους. Η Επιτροπή, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
της κοινοποίησης, εγκρίνει ή απορρίπτει 
τις διατάξεις, αφού εξακριβώσει, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας που επιτυγχάνεται 
με την παρούσα οδηγία, αν είναι 
δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι αναγκαίες 
και ανάλογες προς τον σκοπό τους και αν 
αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της 
συγκεκριμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
οι εθνικές διατάξεις έχουν εγκριθεί.

δημόσιας υγείας, στον βαθμό που οι εν 
λόγω διατάξεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 1312
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ή 
να διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, εφόσον οι εν 
λόγω διατάξεις συμβιβάζονται με τη 
Συνθήκη. 
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σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από διευκρίνιση των λόγων 
που δικαιολογούν τη διατήρηση ή τη 
θέσπισή τους. Η Επιτροπή, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
της κοινοποίησης, εγκρίνει ή απορρίπτει 
τις διατάξεις, αφού εξακριβώσει, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας που επιτυγχάνεται 
με την παρούσα οδηγία, αν είναι 
δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι αναγκαίες 
και ανάλογες προς τον σκοπό τους και αν 
αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της 
συγκεκριμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
οι εθνικές διατάξεις έχουν εγκριθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για λόγους δημόσιας υγείας τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την ικανότητα να 
προβούν σε περαιτέρω μέτρα ελέγχου του καπνού σε εγχώριο επίπεδο εφόσον το επιθυμούν και 
τα κράτη μέλη να μην περιορίζονται στις φιλοδοξίες τους σχετικά με τον έλεγχο του καπνού, 
εφόσον αυτές είναι αναλογικές και συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Επιπλέον, είναι πολλοί οι 
λόγοι που συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποχρεούνται να 
εξετάζουν οπισθοδρομικές ενέργειες μετά την έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας.

Τροπολογία 1313
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 

2. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν 
επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών 
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διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 
διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους. Η 
Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης, εγκρίνει ή απορρίπτει τις 
διατάξεις, αφού εξακριβώσει, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας που επιτυγχάνεται 
με την παρούσα οδηγία, αν είναι 
δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι αναγκαίες 
και ανάλογες προς τον σκοπό τους και αν 
αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της 
συγκεκριμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
οι εθνικές διατάξεις έχουν εγκριθεί.

μελών να θεσπίσουν αυστηρότερες 
διατάξεις υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 
διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους.

Or. el

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι η εναρμόνιση της αγοράς προϊόντων καπνού και όχι ο 
κατακερματισμός της. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η προστασία της δημόσιας υγείας 
είναι εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 1314
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 
διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους. Η 
Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους και αν αποτελούν ή όχι μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης 
προθεσμίας, θεωρείται ότι οι εθνικές 
διατάξεις έχουν εγκριθεί.

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για τα προϊόντα 
που κατασκευάζονται και πωλούνται στα 
οικεία κράτη μέλη, στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, για 
λόγους επιτακτικών αναγκών που αφορούν 
την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 98/84/ΕΚ, οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 
διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους. Η 
Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους και αν αποτελούν ή όχι μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης 
προθεσμίας, θεωρείται ότι οι εθνικές 
διατάξεις έχουν εγκριθεί. 

Or. cs

Τροπολογία 1315
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 
διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους. Η 
Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους και αν αποτελούν ή όχι μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης 
προθεσμίας, θεωρείται ότι οι εθνικές 
διατάξεις έχουν εγκριθεί.

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να διατηρήσουν αυστηρότερες 
εθνικές διατάξεις, που να ισχύουν για όλα 
τα προϊόντα, στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, για 
λόγους επιτακτικών αναγκών που αφορούν 
την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα επίσης 
να θεσπίσουν αυστηρότερες διατάξεις για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή τους και υπό την προϋπόθεση 
ότι οι διατάξεις δικαιολογούνται από την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από διευκρίνιση των λόγων 
που δικαιολογούν τη διατήρηση ή τη 
θέσπισή τους.
Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
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ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους και αν αποτελούν ή όχι μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης 
προθεσμίας, θεωρείται ότι οι εθνικές 
διατάξεις έχουν εγκριθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, 
που ισχύουν για όλα τα προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, για 
λόγους επιτακτικής ανάγκης που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Οι 
διατάξεις που συνιστούν στους εμπόρους 
λιανικής πώλησης προϊόντων καπνού να 
μην προβάλλουν τα εν λόγω προϊόντα στο 
σημείο πώλησης θεωρούνται κατάλληλα 
μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
θεσπίσουν αυστηρότερες διατάξεις για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
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διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους. Η 
Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους και αν αποτελούν ή όχι μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης 
προθεσμίας, θεωρείται ότι οι εθνικές 
διατάξεις έχουν εγκριθεί.

κατάστασή τους και υπό την προϋπόθεση 
ότι οι διατάξεις δικαιολογούνται από την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από διευκρίνιση των λόγων 
που δικαιολογούν τη διατήρηση ή τη 
θέσπισή τους. Η Επιτροπή, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης, εγκρίνει ή απορρίπτει τις 
διατάξεις, αφού εξακριβώσει, λαμβάνοντας 
υπόψη το υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας που επιτυγχάνεται με την παρούσα 
οδηγία, αν είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν 
είναι αναγκαίες και ανάλογες προς τον 
σκοπό τους και αν αποτελούν ή όχι μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης
προθεσμίας, θεωρείται ότι οι εθνικές 
διατάξεις έχουν εγκριθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα μέτρα που αποθαρρύνουν την πώληση σχετιζόμενων με τον καπνό προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που συνιστούν κατάλληλη απόκρυψη των εν λόγω 
προϊόντων στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα, έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας 
υγείας.

Τροπολογία 1317
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
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προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 
διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους. Η 
Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους και αν αποτελούν ή όχι μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης 
προθεσμίας, θεωρείται ότι οι εθνικές 
διατάξεις έχουν εγκριθεί.

προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή μαζί με τους λόγους 
διατήρησης ή έγκρισής τους. Η Επιτροπή, 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της κοινοποίησης, εγκρίνει ή 
απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους και τις απαιτήσεις και αρχές της 
ενιαίας εσωτερικής αγοράς, και αν 
αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό 
στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. 
Αν δεν ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή 
εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, 
θεωρείται ότι οι εθνικές διατάξεις έχουν 
εγκριθεί.

Or. de

Τροπολογία 1318
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη, εθνικές διατάξεις που 
αφορούν πτυχές οι οποίες δεν ρυθμίζονται 
από την παρούσα οδηγία. Αυτές οι 
εθνικές διατάξεις πρέπει να 
δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους 

διαγράφεται
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δημοσίου συμφέροντος και να είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον στόχο 
τους. Δεν πρέπει να αποτελούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό του 
εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και 
δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 
πλήρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 1319
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη,
εθνικές διατάξεις που αφορούν πτυχές οι 
οποίες δεν ρυθμίζονται από την παρούσα 
οδηγία. Αυτές οι εθνικές διατάξεις πρέπει 
να δικαιολογούνται από επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και να 
είναι αναγκαίες και ανάλογες προς τον 
στόχο τους. Δεν πρέπει να αποτελούν 
μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό του 
εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και 
δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 
πλήρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές διατάξεις που αφορούν 
πτυχές οι οποίες δεν ρυθμίζονται από την 
παρούσα οδηγία, εφόσον αυτές 
συμβιβάζονται με τη Συνθήκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαγραμμένο κείμενο είναι περιττό δεδομένης της εφαρμογής της Συνθήκης.

Τροπολογία 1320
Ewald Stadler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
εθνικές διατάξεις που αφορούν πτυχές οι 
οποίες δεν ρυθμίζονται από την παρούσα 
οδηγία. Αυτές οι εθνικές διατάξεις πρέπει 
να δικαιολογούνται από επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και να είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον στόχο 
τους. Δεν πρέπει να αποτελούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών και δεν πρέπει να θέτουν 
σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
εθνικές διατάξεις που αφορούν πτυχές οι 
οποίες δεν ρυθμίζονται από την παρούσα 
οδηγία. Αυτές οι εθνικές διατάξεις πρέπει 
να δικαιολογούνται από επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και να είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον στόχο 
τους. Δεν πρέπει να αποτελούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τελευταία φράση είναι παρωχημένη, διότι η εφαρμογή της οδηγίας θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης ούτως ή άλλως.

Τροπολογία 1321
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες, 
στον βαθμό που οι εν λόγω κανόνες είναι 
απαραίτητοι για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και δεν υπερβαίνουν τα 
πρότυπα της παρούσας οδηγίας ή δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υπερβολικές παρεκκλίσεις θα αποτελούσαν κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας δικαίου και 
θα έβλαπταν, αντί να ωφελήσουν, τον στόχο της οδηγίας.

Τροπολογία 1322
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 18 μήνες]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 24 μήνες]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. cs

Τροπολογία 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 18 μήνες]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 18 μήνες] 
και στην περίπτωση του άρθρου 6 το 
αργότερο έως [Υπηρεσία Εκδόσεων, να 
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εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 36 
μήνες]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταγενέστερη αίτηση: Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η κατάρτιση του ενωσιακού 
καταλόγου των προσθέτων σύμφωνα με το άρθρο 6 απαιτεί χρόνο.

Τροπολογία 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 26 διαγράφεται
Μεταβατική διάταξη
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 24 μήνες] τα ακόλουθα 
προϊόντα που δεν συνάδουν με την 
παρούσα οδηγία:
α) προϊόντα καπνού·
β) νικοτινούχα προϊόντα που περιέχουν 
νικοτίνη σε ποσότητα χαμηλότερη από το 
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1·
γ) φυτικά προϊόντα για κάπνισμα.

Or. en

Τροπολογία 1325
Milan Cabrnoch
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 24 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία:

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 36 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία: 

Or. cs

Τροπολογία 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 24 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία:

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 36 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη προκειμένου να προσαρμοστούν στις 
αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της οδηγίας, ιδίως διότι οι εν λόγω αλλαγές θα 
έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε χώρα.

Τροπολογία 1327
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
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διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 24 μήνες] τα ακόλουθα 
προϊόντα που δεν συνάδουν με την 
παρούσα οδηγία:

διατίθενται στην αγορά έως [24 μήνες 
μετά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο] τα 
ακόλουθα προϊόντα που δεν συνάδουν με 
την παρούσα οδηγία:

Or. de

Τροπολογία 1328
Timothy Kirkhope

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 24 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία:

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 42 μήνες τα ακόλουθα προϊόντα
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία, 
προκειμένου να δοθεί περιθώριο για τις 
αναγκαίες αλλαγές στη διαδικασία 
παραγωγής και συσκευασίας και για τη 
διάθεση των υφιστάμενων αποθεμάτων]:

Or. en

Τροπολογία 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 24 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 36 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
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που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία: που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία:

Or. en

Τροπολογία 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά νικοτινούχα 
προϊόντα που δεν συνάδουν με την 
παρούσα οδηγία έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 48 μήνες]:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί αρκετός χρόνος για να εγκριθούν τα νικοτινούχα προϊόντα ως 
φαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα εν 
λόγω προϊόντα θα έχουν αποσυρθεί πλήρως από την αγορά.

Τροπολογία 1331
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προϊόντα καπνού· α) τσιγάρα και καπνός για στριφτά 
τσιγάρα·

Or. de
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Τροπολογία 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) νικοτινούχα προϊόντα που περιέχουν 
νικοτίνη σε ποσότητα χαμηλότερη από το 
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί αρκετός χρόνος για να εγκριθούν τα νικοτινούχα προϊόντα ως 
φαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα εν
λόγω προϊόντα θα έχουν αποσυρθεί πλήρως από την αγορά.

Τροπολογία 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) νικοτινούχα προϊόντα που περιέχουν 
νικοτίνη σε ποσότητα χαμηλότερη από το 
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1·

β) νικοτινούχα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β



AM\935765EL.doc 73/88 PE510.722v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) νικοτινούχα προϊόντα που περιέχουν 
νικοτίνη σε ποσότητα χαμηλότερη από το 
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1·

β) νικοτινούχα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) νικοτινούχα προϊόντα που περιέχουν 
νικοτίνη σε ποσότητα χαμηλότερη από το 
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1·

β) νικοτινούχα προϊόντα·

Or. pl

Τροπολογία 1336
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φυτικά προϊόντα για κάπνισμα. γ) φυτικά προϊόντα για κάπνισμα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν 
στην αγορά άλλα προϊόντα καπνού πλην 
των τσιγάρων και καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, τα οποία δεν συμμορφώνονται 
με την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως 
[έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας + 
42 μήνες].

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη (18) της οδηγίας 2001/37/ΕΚ θα πρέπει να προβλεφθούν 
μακρές μεταβατικές περίοδοι για τις αναγκαίες τροποποιήσεις στην παραγωγή και την πώληση 
των αποθεμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και τις φυτείες καπνού που υπόκεινται τις συνέπειες αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -Ι
Πρόσθετα που έχουν εγκριθεί για χρήση 
σε προϊόντα καπνού
Χημική ονομασία του πρόσθετου –
λειτουργία – μέγιστο επιτρεπόμενο 
επίπεδο

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θετικός κατάλογος των πρόσθετων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα καπνού 
πρέπει να προστεθεί στην οδηγία ως νέο παράρτημα.

Τροπολογία 1338
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κάπνισμα προκαλεί 9 στους 10 
καρκίνους του πνεύμονα

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 1339
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του 
στόματος και του φάρυγγα

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1340
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο της 
ουροδόχου κύστης

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ανησυχητικά συχνός στην ΕΕ (είναι η τέταρτη 
συνηθέστερη μορφή καρκίνου για τους άντρες και η δέκατη τέταρτη για τις γυναίκες, σύμφωνα 
με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο) και το κάπνισμα είναι ο πρώτος παράγοντας 
κινδύνου για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Ορισμένες χώρες (μεταξύ άλλων η Αυστραλία, 
ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία) χρησιμοποιούν ήδη την προειδοποίηση αυτή για την υγεία, για 
να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του καπνίσματος 
και του καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Τροπολογία 1341
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 4



PE510.722v01-00 76/88 AM\935765EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το κάπνισμα προκαλεί έμφραγμα διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1342
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το κάπνισμα προκαλεί εγκεφαλικά 
επεισόδια και αναπηρία

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο της 
ουροδόχου κύστης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτό το είδος καρκίνου δεν πρέπει να υποτιμάται. Το κάπνισμα ευθύνεται για το ήμισυ των 
περιπτώσεων καρκίνου ουροδόχου κύστης στους άνδρες και για το ένα τρίτο των περιπτώσεων 
στις γυναίκες. Παρ’ όλο που μέχρι στιγμής οι άνδρες ήταν εκείνοι που προσβάλλονταν ως επί το 
πλείστον, ο αριθμός των γυναικών που προσβάλλονται από αυτό το είδος καρκίνου αυξάνεται 
επικίνδυνα λόγω της αύξησης του καπνίσματος στις γυναίκες.

Τροπολογία 1344
Daniël van der Stoep
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο 
τύφλωσης

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1345
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το κάπνισμα καταστρέφει τα δόντια 
και τα ούλα

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1346
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει το 
αγέννητο παιδί σας

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Ο καπνός σας βλάπτει τα παιδιά, την 
οικογένεια και τους φίλους σας

10) Ο καπνός σας προκαλεί τον πρόωρο 
θάνατο των παιδιών, της οικογένειας και 
των φίλων σας· μην τους εκθέτετε σε 
αυτόν

Or. es

Τροπολογία 1348
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα παιδιά των καπνιστών είναι πιο 
πιθανό να αρχίσουν να καπνίζουν

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1349
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σταματήστε το κάπνισμα, συνεχίστε 
να ζείτε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1350
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το κάπνισμα μειώνει τη γονιμότητα διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1351
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο 
σεξουαλικής ανικανότητας

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Το κάπνισμα παρουσία παιδιών 
μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο 
βρεφών

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει νέο προειδοποιητικό κείμενο για την προστασία των παιδιών και των 
εμβρύων από τις απειλές για την υγεία τους που προκαλούνται από το κάπνισμα.

Τροπολογία 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 



PE510.722v01-00 80/88 AM\935765EL.doc

EL

Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη 
και είναι επιβλαβές για την υγεία.
(Τροπολογία συνδεόμενη με εκείνη επί του 
τίτλου 1α (νέος) του παραρτήματος I).

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 18).

Τροπολογία 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης προκαλεί πρόωρο τοκετό

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει νέο προειδοποιητικό κείμενο για την προστασία των παιδιών και των 
εμβρύων από τις απειλές για την υγεία τους που προκαλούνται από το κάπνισμα.

Τροπολογία 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Τα παιδιά που αναγκάζονται να 
καπνίζουν παθητικά είναι πιο ευάλωτα 
στο άσθμα και τη μηνιγγίτιδα

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει νέο προειδοποιητικό κείμενο για την προστασία των παιδιών και των 
εμβρύων από τις απειλές για την υγεία τους που προκαλούνται από το κάπνισμα.

Τροπολογία 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – τίτλος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος λεκτικών προειδοποιήσεων 
(που αναφέρονται στο άρθρο 18)

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 18).

Τροπολογία 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I α νέο
Κατάλογος επιβλαβών και ενδεχομένως 
επιβλαβών στοιχείων (HPHC) στα 
προϊόντα καπνού και στον καπνό.
Στοιχείο
Ακεταλδεΰδη 
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Ακεταμίδιο
Ακετόνη
Ακρολεΐνη
Ακρυλαμίδιο
Ακρυλονιτρίλιο
Αφλατοξίνη Β1
4-Αμινοδιφαινύλιο
1-Αμινοναφθαλίνη
2-Αμινοναφθαλίνη
Αμμωνία
Αναβασίνη
ο-Ανισιδίνη
Αρσενικό
A-α-C (2-αμινο-9H-πυριδο[2,3-b]ινδόλη) 
Βενζο[a]ανθρακένιο
Βενζο[j]ακεανθρυλένιο
Βενζόλιο
Βενζο[b]φλουορανθένιο
Βενζο[k]φλουορανθένιο
Βενζο[b]φουράνιο
Βενζο[α]πυρένιο
Βενζο[c]φαινανθρένιο
Βηρύλλιο
1,3-Βουταδιένιο
Κάδμιο
Καφεϊκό οξύ
Μονοξείδιο του άνθρακα
Κατεχόλη
Χλωριωμένες διοξίνες/φουράνια
Χρώμιο
Χρυσένιο
Κοβάλτιο
Κουμαρίνη
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Κρεσόλες (o-, m- και p-κρεσόλη)
Κροτοναλδεΰδη
Κυκλοπεντα[c,d]πυρένιο
Διβενζο[a,h]ανθρακένιο
Διβενζο[a,e]πυρένιο
Διβενζο[a,h]πυρένιο
Διβενζο[a,i]πυρένιο
Διβενζο[a,l]πυρένιο
2,6-Διμεθυλανιλίνη
Καρβαμιδικό αιθύλιο (ουρεθάνη)
Αιθυλοβενζόλιο
Οξείδιο του αιθυλενίου
Φορμαλδεΰδη
Φουράνιο
Γλου-P-1 (2-αμινο-6-μεθυλοδιπυριδο[1,2-
a:3',2'-d]ιμιδαζόλη)
Γλου-P-2 (2-αμινοδιπύριδο[1,2-a:3',2'-
d]ιμιδαζόλη)
Υδραζίνη
Υδροκυάνιο
Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο
IQ (2-αμινο-3-μεθυλιμιδαζο[4,5-
f]κινολίνη)
Ισοπρένιο
Μόλυβδος
MeA-α-C (2-αμινο-3-μέθυλο)-9H-
πυριδο[2,3-b]ινδόλη)
Υδράργυρος
Μεθυλαιθυλοκετόνη
5-μεθυλοχρυσένιο
4-(Μεθυλονιτροζαμίνη)-1-(3-πυριδιλο)-1-
βουτανόνη (NNK)
Ναφθαλίνη
Νικέλιο
Νικοτίνη
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Νιτροβενζόλιο
Νιτρομεθάνιο
2-νιτροπροπάνιο
Ν-νιτρωδοδιαιθανολαμίνη (NDELA)
N-νιτρωδοδιαιθυλαμίνη
Ν-νιτρωδοδιμεθυλαμίνη (NDMA)
Ν-νιτρωδομεθυλαιθυλαμίνη
Ν-νιτρωδομορφολίνη (NMOR)
N-νιτρωδονορνικοτίνη (NNN)
Ν-νιτρωδοπιπεριδίνη (NPIP)
Ν-Νιτρωδοπυρρολινίδη (NPYR)
Ν-νιτρωδοσαρκοζίνη (NSAR)
Νορνικοτίνη
Φαινόλη
PhIP (2-αμινο-1-μεθυλο-6-
φαινυλιμιδαζο[4,5-b]πυριδίνη)
Πολώνιο-210 
Προπανική αλδεΰδη
Οξείδιο του προπυλενίου
Κινολίνη
Σελήνιο
Στυρένιο
ο-Τολουϊδίνη
Τολουόλιο
Trp-P-1 (3-αμινο-1,4-διμεθυλο-5H-
πυριδο[4,3-b]ινδόλιο)
Trp-P-2 (1-μεθυλο-3-αμινο-5H-
πυριδο[4,3-b]ινδόλιο )
Ουράνιο-235
Ουράνιο-238
Οξικό βινύλιο
Βινυλοχλωρίδιο 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταρτιστεί σε ένα νέο παράρτημα ένας κατάλογος επιβλαβών και 
ενδεχομένως επιβλαβών στοιχείων (HPHC) στα προϊόντα καπνού και τον καπνό, ίδιος με 
αυτόν που θεσπίστηκε το 2009 από τον FDA στον νόμο για την αποτροπή του καπνίσματος και 
για τον έλεγχο του καπνού.

Τροπολογία 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - I β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας 1 – HPHC στον 
καπνό τσιγάρου

Πίνακας 2 – HPHC στον 
καπνό τσιγάρου χωρίς 
καύση

Πίνακας 3 – HPHC στα 
στριφτά τσιγάρα

Ακεταλδεΰδη Ακεταλδεΰδη Αμμωνία
Ακρολεΐνη Αρσενικό Αρσενικό
Ακρυλονιτρίλιο Βενζο[α]πυρένιο Κάδμιο
4-Αμινοδιφαινύλιο Κάδμιο Νικοτίνη 
1-Αμινοναφθαλίνη Κροτοναλδεΰδη NNK*
2-Αμινοναφθαλίνη Φορμαλδεΰδη NNN**
Αμμωνία Νικοτίνη
Βενζόλιο NNK* 
Βενζο[α]πυρένιο NNN** 
1,3-Βουταδιένιο
Μονοξείδιο του άνθρακα
Κροτοναλδεΰδη
Φορμαλδεΰδη 
Ισοπρένιο
Νικοτίνη
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NNK*
NNN**
Τολουόλιο 
_____________
4-(Μεθυλονιτροζαμίνη)-
1-(3-πυριδιλο)-1-
βουτανόνη
** N-νιτρωδονορνικοτίνη 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο 1. Είναι σημαντικό να 
καταρτιστεί ένας σύντομος κατάλογος των συνηθέστερων επικίνδυνων ουσιών ανάλογα με τον 
τύπο προϊόντος καπνού, ο οποίος θα είναι παρόμοιος με την αμερικανική νομοθεσία («Νόμος 
για τον έλεγχο του καπνού»). Το εν λόγω νέο παράρτημα παρέχει μια βάση για την έναρξη της 
μελέτης των προϊόντων καπνού που υπόκεινται σε ρύθμιση για όσο διάστημα εκκρεμεί η 
υποβολή πληροφοριών για όλα τα επιβλαβή και ενδεχομένως επιβλαβή στοιχεία εντός της 
προθεσμίας μεταφοράς του άρθρου 25.

Τροπολογία 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα 
στον καπνό χωρίς καύση, τοξίνη ανά 
μονάδα βάρους ξηρού καπνού:
NNN (N-νιτρωδονορνικοτίνη) συν NNK 
(4-(μεθυλονιτροζαμίνη)-1-(3-πυριδιλο)-1-
βουτανόνη): 2,0 mg/kg
B(a)P (Βενζο[a]πυρένιο): 5,0 µg/kg

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω πίνακας επαναλαμβάνει τις συστάσεις τοξικότητας της ομάδας εργασίας του ΠΟΥ 
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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 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - ΙI β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται σε 
νικοτινούχα προϊόντα:
Γενική ασφάλεια:
Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων
Σύστημα RAPEX – ειδοποιήσεις και 
προειδοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων
Συσκευασία και επισήμανση:
Οδηγία περί επικίνδυνων 
ουσιών (67/548/ΕΟΚ)
Οδηγία περί επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων (99/45/ΕΚ)
Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
των ουσιών και των μειγμάτων - ο 
κανονισμός αριθ. 1272/2008 εφαρμόζεται 
από το 2015.
Χημική ασφάλεια:
Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 για την 
καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση 
και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH)
Ηλεκτρική ασφάλεια:
Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EΚ
Οδηγία 2004/108/EΚ για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό 
της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 
(εάν συντρέχει περίπτωση)
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Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(WEEE)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ για τους 
συσσωρευτές
Μέτρα και σταθμά:
Προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο 
ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία 
– οδηγία 76/211/ΕΟΚ
Οδηγία 2007/45/ΕΚ σχετικά με τις 
ονομαστικές ποσότητες για 
προσυσκευασμένα προϊόντα
Εμπορική πρακτική
Οδηγία 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις
Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο
Οδηγία 2006/114/ΕΟΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση
Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν το σύνολο των υφιστάμενων κανονισμών στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας για τα νικοτινούχα προϊόντα. Η υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μιας πιο συστηματικής προσέγγισης και θα 
αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση της Επιτροπής που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον 
Απρίλιο του 2017


