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Τροπολογία 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να 
περιλαμβάνουν (μη εξαντλητική 
απαρίθμηση) κείμενα, σύμβολα, ονόματα, 
εμπορικά σήματα, απεικονίσεις ή άλλα 
σήματα, παραπλανητικά χρώματα, 
ενθέματα ή άλλα πρόσθετα υλικά, όπως 
αυτοκόλλητες ετικέτες, αυτοκόλλητα, 
επικολλημένα διαφημιστικά δείγματα, 
ξυστά διαφημιστικά και περιβλήματα, ή 
να αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 835
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να 
περιλαμβάνουν (μη εξαντλητική 
απαρίθμηση) κείμενα, σύμβολα, ονόματα, 
εμπορικά σήματα, απεικονίσεις ή άλλα 
σήματα, παραπλανητικά χρώματα, 
ενθέματα ή άλλα πρόσθετα υλικά, όπως 
αυτοκόλλητες ετικέτες, αυτοκόλλητα, 
επικολλημένα διαφημιστικά δείγματα, 
ξυστά διαφημιστικά και περιβλήματα, ή 
να αφορούν το σχήμα του ίδιου του 

διαγράφεται
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προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

Or. it

Τροπολογία 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά της συσκευασίας και της 
εξωτερικής συσκευασίας συνίστανται σε 
αυτοκόλλητα που μπορούν να 
απομακρυνθούν (όχι φορολογικές 
ταινίες), ενθέματα ή άλλα πρόσθετα υλικά, 
ξυστά διαφημιστικά και περιβλήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράθεση των απαγορευμένων στοιχείων και χαρακτηριστικών πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη, προκειμένου να διασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου. Τα εμπορικά σήματα και 
σύμβολα, καθώς και τα γραφικά και τα χρώματά τους, υπόκεινται στα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
των δικαιούχων των εμπορικών σημάτων και συνεπώς, δεν είναι δυνατό να απαγορευτούν.

Τροπολογία 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα. Δεν μπορεί 
να απαγορευθεί η γνωστοποίηση στους 
καταναλωτές τεκμηριωμένων 
πληροφοριών σχετικά με το προϊόν. Δεν 
μπορούν να απαγορευθούν τα εμπορικά 
σήματα που έχουν καταχωριστεί ως 
έγκυρα έως την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ορισμένες απαγορεύσεις εμποδίζουν τη γνωστοποίηση βασικών πληροφοριών σχετικά με το 
προϊόν και τα καταχωρισμένα επί του παρόντος εμπορικά του σήματα, δημιουργώντας τον 
κίνδυνο παραβίασης των διατάξεων της ΣΛΕΕ που αφορούν τα δικαιώματα του καταναλωτή 
και των κανόνων του ΠΟΕ. Επίσης, η απαγόρευση των τσιγάρων με διάμετρο μικρότερη των 
7,5 mm θα έχει αρνητικές συνέπειες, οδηγώντας τους καταναλωτές στην παράνομη αγορά, με 
προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Τροπολογία 838
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
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ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα.

Δεν μπορεί να απαγορευθεί η 
γνωστοποίηση στους καταναλωτές 
τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με 
το προϊόν.
Δεν μπορούν να απαγορευθούν τα 
εμπορικά σήματα που έχουν 
καταχωριστεί ως έγκυρα έως την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία 839
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ορισμός για τα «παραπλανητικά χρώματα» και δεν υφίσταται πειστική αιτιολόγηση 
για τον χαρακτηρισμό των χρωμάτων ως «παραπλανητικών». Επίσης, δεν δικαιολογείται η 
απαγόρευση των τσιγάρων μικρής διαμέτρου ούτε από άποψη υγείας ούτε από άποψη 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 840
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ορισμός για τα «παραπλανητικά χρώματα» και δεν υφίσταται πειστική αιτιολόγηση 
του ισχυρισμού ότι ορισμένα χρώματα μπορεί να είναι παραπλανητικά. Επίσης, δεν 
δικαιολογείται η απαγόρευση των τσιγάρων με μικρή διάμετρο ούτε από την άποψη της 
προστασίας της δημόσιας υγείας ούτε από την άποψη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 841
Kristian Vigenin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα,
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, απεικονίσεις ή άλλα 
σήματα, παραπλανητικά χρώματα, 
ενθέματα ή άλλα πρόσθετα υλικά, όπως 
αυτοκόλλητες ετικέτες, αυτοκόλλητα, 
επικολλημένα διαφημιστικά δείγματα, 
ξυστά διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. en

Τροπολογία 842
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, ενθέματα ή 
άλλα πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. 

Or. cs
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Τροπολογία 843
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση έχουν γίνει δημοφιλή (αποτελούν σημαντικό τμήμα 
της αγοράς προϊόντων καπνού) σε μικρό μόνο αριθμό κρατών μελών. Σε άλλες χώρες, η 
απήχηση των αρωματισμένων τσιγάρων είναι αμελητέα και σε ορισμένες μηδενική. Ως εκ 
τούτου, τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή θα επηρεάσουν τια αγορές των χωρών 
όπου τα αρωματισμένα τσιγάρα είναι δημοφιλή, ενώ δεν θα έχουν σχεδόν καμία επίπτωση στις 
αγορές άλλων κρατών μελών. Το μέτρο είναι δυσανάλογο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 844
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
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σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. en

Τροπολογία 845
Timothy Kirkhope

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. 

Or. en

Τροπολογία 846
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. pt

Τροπολογία 847
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. el

Τροπολογία 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, 
οποιαδήποτε διακοσμητικά ή να αφορούν 
το σχήμα του ίδιου του προϊόντος καπνού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να απαγορευτεί αδικαιολόγητα η πώληση ενός προϊόντος. Όλα τα προϊόντα καπνού 
είναι επιβλαβή για την υγεία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα τσιγάρα τύπου «slim» είναι πιο 
επιβλαβή από τα κανονικά. Επίσης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την 
κατανάλωση από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για την αγορά προϊόντων 
καπνού. Εάν η συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων πληροί τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, δεν υπάρχει λόγος να απαγορευτεί η πώλησή τους στην ΕΕ.

Τροπολογία 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
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διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. en

Τροπολογία 850
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. 

Or. en

Τροπολογία 851
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
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απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. nl

Τροπολογία 852
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm δεν επιτρέπεται να πωλούνται 
εντός της ΕΕ.

Or. fi

Τροπολογία 853
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
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σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 6,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

Or. en

Τροπολογία 854
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω νομικό τεκμήριο δεν βασίζεται σε κάποια μελέτη και, επομένως, πρέπει να 
απορριφθεί.

Τροπολογία 855
Erik Bánki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διαγραφεί ο προσδιορισμός της διαμέτρου των τσιγάρων. Η έγκριση αυτής της 
διάταξης θα σήμαινε στην πράξη τη θέσπιση απαγόρευσης για τα λεπτά τσιγάρα («slim»), η 
οποία δεν έχει επιστημονική βάση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Τροπολογία 856
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
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αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη 
από 7,5 mm θεωρούνται παραπλανητικά.

αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ 
διαμέτρου του τσιγάρου και έναρξης του καπνίσματος ούτε ότι τα τσιγάρα τύπου "slim" είναι 
περισσότερο ελκυστικά. Επομένως, η απαγόρευση αυτή δε θα έχει ως αποτέλεσμα να να 
σταματήσει κάποιος το κάπνισμα αλλά να σταματήσει να καταναλώνει τη συγκεκριμένη 
κατηγορία προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 857
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επιστημονικά αποδεδειγμένες 
επικοινωνίες ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν 
είναι λιγότερο βλαβερό από άλλα θα 
πρέπει να εξαιρούνται από τις πρόνοιες 
της παραγράφου 1 (β) και της 
παραγράφου 2. Οι κατασκευαστές θα 
υποβάλλουν στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές 
των κρατών – μελών δείχνοντας ότι το 
προϊόν είναι λιγότερο βλαβερό.

Or. el

Τροπολογία 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα τσιγάρα με φίλτρο, το χαρτί του 
φίλτρου («Tipping Paper») πρέπει να 
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διαθέτει σύνθετο χαρακτήρα ώστε να 
συμβάλλει επαρκώς στην προστασία από 
απομιμήσεις. Εν προκειμένω, πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
ιδιότητες:
α) αρκετές ορατές μελάνες και χρήση 
αναγλύφων·
β) όλες οι λευκές περιοχές πρέπει να 
φέρουν επικάλυψη·
γ) σύνθετες επιτυπώσεις με ανάγλυφες 
επιφάνειες κυμαινόμενου πάχους·
δ) τύπωση σε λευκό χαρτί βάσης·
ε) διάτρηση που θα απέχει επαρκώς από 
το άκρο του τσιγάρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που φέρουν πολλές διαφορετικές μελάνες και ανάγλυφες επιφάνειες κυμαινόμενου 
πάχους καθώς και η τεχνική της διάτρησης χρησιμοποιούνται μόνο από τους εδραιωμένους 
προμηθευτές. Μαζί με τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το χαρτί, π.χ. αναφορικά με τον βαθμό 
λευκότητας, το παραπάνω εμποδίζει αποτελεσματικά την παράνομη αγορά τσιγάρων. Η θέση 
της ζώνης διάτρησης διασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να καλύψει τις οπές και 
να ενισχύσει έτσι την ένταση του καπνού.

Τροπολογία 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το τσιγαρόχαρτο πρέπει να φέρει 
υδατογράφημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της προστασίας από απομιμήσεις.
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Τροπολογία 860
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να 
περιλαμβάνουν παραπλανητικά κείμενα 
και γραφικά.

Or. cs

Τροπολογία 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Επιτρέπεται η αναγραφή, στη μονάδα 
συσκευασίας, της ποικιλίας καπνού που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του 
προϊόντος και/ή η χώρα προέλευσής του.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών καπνού (βλ. αιτιολογική σκέψη 
16).

Τροπολογία 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Εμφάνιση και περιεχόμενο των μονάδων 
συσκευασίας
1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.
2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.
4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
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τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Εμφάνιση και περιεχόμενο των μονάδων 
συσκευασίας
1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.
2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
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και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.
4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία υγειονομικής φύσεως αιτιολόγηση που να στηρίζει τις εν λόγω διατάξεις. Τα 
μέτρα αυτά απαγορεύουν την εμπορία προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, 
προωθώντας το λαθρεμπόριο και την απομίμηση, περιορίζοντας τις επιλογές του καταναλωτή, 
τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και 
την προστασία της υγείας.

Τροπολογία 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Εμφάνιση και περιεχόμενο των μονάδων 
συσκευασίας
1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
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έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.
2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.
4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εν λόγω μέτρο θα 
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επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την κατανάλωση καπνού από τους νέους 
ενώ, επιπλέον, κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 865
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 

διαγράφεται
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συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Τροπολογία 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 868
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 

διαγράφεται



PE510.718v02-00 26/70 AM\936989EL.doc

EL

συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος που να άπτεται της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για μείωση των 
συσκευασιών στις οποίες πωλούνται προϊόντα καπνού. Η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με την 
πολιτική της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για τη συσκευασία και την αμοιβαία αναγνώριση, ιδίως 
με την οδηγία 2007/45.

Τροπολογία 869
Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 870
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 871
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 

1. διαγράφεται
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βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Τροπολογία 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
καπνού για «στριφτά τσιγάρα» ή για 
«γέμισμα άδειων τσιγάρων» 
συσκευάζονται σε ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο ή κυλινδρικό σύνθετο 
πολυστρωματικό δοχείο ή έχουν σχήμα 
σακούλας, δηλ. ορθογώνιας συσκευασίας 
με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα. Οι 
μονάδες συσκευασίας καπνού για «στριφτά
τσιγάρα» ή για «γέμισμα άδειων 
τσιγάρων» περιέχουν καπνό βάρους 
τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Τροπολογία 873
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
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ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

καπνού για «στριφτά τσιγάρα» ή για 
«γέμισμα άδειων τσιγάρων» 
συσκευάζονται σε ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο ή κυλινδρικό σύνθετο 
πολυστρωματικό δοχείο ή έχουν σχήμα 
σακούλας, δηλ. ορθογώνιας συσκευασίας 
με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα. Οι 
μονάδες συσκευασίας καπνού για «στριφτά
τσιγάρα» ή για «γέμισμα άδειων 
τσιγάρων» περιέχουν καπνό βάρους 
τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική έκθεση εκτίμησης αντίκτυπου δεν αξιολογούσε τη χρήση της σακούλας για άλλα είδη 
σκέτου καπνού, και οι σημαντικές διαφορές μεταξύ του καπνού για «στριφτά τσιγάρα» και του 
καπνού για «γέμισμα άδειων τσιγάρων» δεν λήφθηκαν σωστά υπόψη στην πρόταση. Το είδος 
της συσκευασίας θα πρέπει να επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ των χαρακτηριστικών του 
καπνού που ζητεί ο καταναλωτής. Το σύνθετο πολυστρωματικό δοχείο (composite can) έχει 
αποδειχθεί ότι αποτελεί σωστή συσκευασία για τον σκέτο καπνό. Η παρούσα διατύπωση θα 
μπορούσε, συνεπώς, να εμποδίσει τη μελλοντική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων συσκευασίας 
και να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος καπνού για τον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου και περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας οποιουδήποτε άλλου καπνού 
για κάπνισμα συσκευάζονται σε ένα 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ή κυλινδρικό 
σύνθετο πολυστρωματικό δοχείο ή έχουν 
σχήμα σακούλας, δηλ. μικρής ορθογώνιας 
συσκευασίας με καπάκι που καλύπτει το 
άνοιγμα και περιέχουν καπνό βάρους 
τουλάχιστον 40 g.
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βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη την απαίτηση για σύνθετο πολυστρωματικό δοχείο για 
συγκεκριμένες χρήσεις του λεπτοκομμένου σκέτου καπνού, δηλαδή για σκέτο καπνό για γέμισμα 
άδειων τσιγάρων και για πίπες. Ο στόχος αυτής της αναθεώρησης είναι να καταστεί το 
κάπνισμα πολύ λιγότερο ελκυστικό για τους νέους. Το σύνθετο πολυστρωματικό δοχείο 
συνήθως αγοράζεται από μεγαλύτερες γενιές και λόγω του βάρους και του όγκου του είναι πιο 
ακριβό από τη σακούλα και, ως εκ τούτου, λιγότερο οικονομικά προσιτό στους νέους.

Τροπολογία 875
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα
ή οι μονάδες συσκευασίας καπνού για 
γέμισμα άδειων τσιγάρων («make your 
own») περιέχουν καπνό βάρους 
τουλάχιστον 40 gr.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα σύνθετα πολυστρωματικά δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία καπνού για 
γέμισμα άδειων τσιγάρων («make your own») θα πρέπει να εγκρίνονται υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τις καπνοσακούλες, δεδομένου ότι τα εν λόγω δοχεία, 
συγκρινόμενα με τις καπνοσακούλες, αποτελούν μεγαλύτερο και ακριβότερο είδος συσκευασίας, 
το οποίο δεν είναι κατάλληλο για χρήση καθ’ οδόν. Για τους παραπάνω λόγους, τα σύνθετα 
πολυστρωματικά δοχεία είναι πολύ λιγότερο ελκυστικά για τους νέους σε σχέση με τις 
καπνοσακούλες.
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Τροπολογία 876
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
περιέχουν τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι 
μονάδες συσκευασίας καπνού για στριφτά 
τσιγάρα περιέχουν καπνό βάρους 
τουλάχιστον 40 gr.

Or. de

Τροπολογία 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
περιέχουν τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι 
μονάδες συσκευασίας καπνού για στριφτά 
τσιγάρα περιέχουν καπνό βάρους 
τουλάχιστον 40 gr.
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τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαμόρφωση των συσκευασιών θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αρμοδιότητα των 
κατασκευαστών. Μέρος του λεπτοκομμένου καπνού παρέχεται σε σύνθετα πολυστρωματικά 
δοχεία χωρητικότητας 50-200 gr. Ο εν λόγω λεπτοκομμένος καπνός αποτελεί τις περισσότερες 
φορές καπνό που χρειάζεται να «αναπνέει» και δεν πρέπει να συσκευάζεται σε σακούλες, όπου 
ενδέχεται να συμπιεσθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να απαγορευτούν οι μικρές συσκευασίες ή οι 
συσκευασίες σε σχήμα κραγιόν, εξαιτίας της ιδιαίτερης έλξης που ασκούν στους νέους.

Τροπολογία 878
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
μπορούν να έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
μπορούν να έχουν ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο ή κυλινδρικό σχήμα ή 
να έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. 
συνηθισμένου μικρού ορθογώνιου σάκου 
με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα. Το 
καπάκι της σακούλας έχει μέγεθος που 
εξασφαλίζει τη γραφιστική ακεραιότητα 
και την ορατότητα του κειμένου, των 
φωτογραφιών και των πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα, όπως 
απαιτείται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 
στοιχείο δ) της οδηγίας. Οι μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 10 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
περιέχουν καπνό βάρους τουλάχιστον 12,5 
gr.

Or. en



AM\936989EL.doc 33/70 PE510.718v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να περιορίζει σημαντικά τις προδιαγραφές για τις μονάδες συσκευασίας. 
Οι θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του τομέα της μεταποίησης θα τεθούν σε 
κίνδυνο και το παράνομο εμπόριο θα ενισχυθεί. Οι επιλογές του καταναλωτή θα περιοριστούν, 
καθώς και η καινοτομία και ο ανταγωνισμός. Θα παρακωλύονται τα πνευματικά δικαιώματα. 
Τα μέτρα έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα επηρεάζουν 
αρνητικά τα μέτρα για την υγεία.

Τροπολογία 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού για 
στριφτά τσιγάρα έχουν σχήμα σακούλας, 
δηλ. μικρού σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα, ή πακέτου με
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ή κυλινδρικό 
σχήμα. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
περιέχουν τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι 
μονάδες συσκευασίας καπνού για στριφτά 
τσιγάρα περιέχουν καπνό βάρους 
τουλάχιστον 20 gr.

Or. en

Justification

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.
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Τροπολογία 880
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού για 
στριφτά τσιγάρα έχουν είτε σχήμα 
σακούλας, δηλ. μικρού σάκου με καπάκι 
που καλύπτει το άνοιγμα, είτε σχήμα
πακέτου. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές στη συσκευασία δεν 
εμποδίζουν την ικανότητά μας στον εντοπισμό και την αποτροπή διάθεσης στην αγορά πλαστών 
συσκευασιών. Οι υπερβολικά αυστηρές προδιαγραφές θα μπορούσαν να στερήσουν από την ΕΕ 
το προβάδισμα στις προσπάθειες καταπολέμησης των απομιμήσεων.

Τροπολογία 881
Michèle Striffler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Oι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας ή σκληρού
κουτιού. Οι σακούλες έχουν σχήμα μικρού 
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καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Το σκληρό κουτί 
αποτελείται από το κυρίως σώμα, το 
καπάκι και μια βάση. Οι μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
περιέχουν καπνό βάρους τουλάχιστον 40 
gr.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση επιτρέπει τη χρήση σύνθετων κουτιών για τον καπνό, τα οποία 
μπορούν να αποτελούνται από ανακυκλώσιμο χαρτόνι και, ως εκ τούτου, να είναι πιο 
οικολογικά. Με τα μεγάλα κουτιά εξασφαλίζεται επίσης καλύτερη αναγνωσιμότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία. Για την κατασκευή των εν λόγω κουτιών χρησιμοποιείται 
περίπλοκη και ακριβή ευρωπαϊκή τεχνολογία και, ως εκ τούτου, η παραποίηση/απομίμησή τους 
είναι πολύ δύσκολη.

Τροπολογία 882
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70%
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων δεν περιέχουν ποσότητα καπνού 
συνολικού βάρους μικρότερου από 33 g. 
Οι μονάδες συσκευασίας καπνού για 
στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό βάρους 
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τουλάχιστον 80 gr.
  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα πραγματικό μέτρο που θα αποθάρρυνε τους νέους από το να ξεκινήσουν το κάπνισμα θα 
ήταν ο διπλασιασμός του βάρους του καπνού σε ένα κανονικό πακέτο. Με τον τρόπο αυτό η 
τιμή του πακέτου θα διπλασιαζόταν (παρόλο που η τιμή ανά τσιγάρο θα παρέμενε η ίδια). Η 
αύξηση της τιμής του πακέτου θα απέτρεπε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους νέους από το να 
ξεκινήσουν το κάπνισμα, καθώς και από το να αγοράσουν παρορμητικά ένα πακέτο τσιγάρα.

Τροπολογία 883
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν, κατά προσέγγιση, σχήμα 
ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Οι 
μονάδες συσκευασίας καπνού για στριφτά 
τσιγάρα έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. 
μικρού ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 20 gr.

Or. cs

Τροπολογία 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 50 gr.

Or. ro

Τροπολογία 885
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 19
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι θεμιτή η ιδέα της θέσπισης ελάχιστου αριθμού τσιγάρων στις μονάδες συσκευασίας. 
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Ωστόσο, η πρότασή μου είναι να οριστεί ως ελάχιστος αριθμός τσιγάρων στις μονάδες 
συσκευασίας τα 19 τσιγάρα αντί των 20, λαμβάνοντας υπόψη τις ουγγρικές εθνικές διατάξεις 
που εφαρμόζονται επί του παρόντος.

Τροπολογία 886
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου ή κασετίνας. Οι 
μονάδες συσκευασίας καπνού για στριφτά 
τσιγάρα έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. 
μικρού ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος για την απαγόρευση μονάδας συσκευασίας σχήματος 
κασετίνας.

Τροπολογία 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 

διαγράφεται



AM\936989EL.doc 39/70 PE510.718v02-00

EL

ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

Or. en

Τροπολογία 888
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 889
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η ρύθμιση του μεγέθους των συσκευασιών πώλησης διαφόρων προϊόντων 
καπνού από την άποψη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση είναι αντίθετη προς 
την πολιτική της ΕΕ για την εσωτερική αγορά σε σχέση με τις συσκευασίες και την αμοιβαία 
αναγνώριση που προβλέπεται στην οδηγία 2007/45/ΕΚ.

Τροπολογία 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να συνεχίσουν να διαθέτουν μια κάποια ευελιξία ως προς τη 
διαμόρφωση της συσκευασίας.

Τροπολογία 891
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
ενδέχεται να φέρουν άνοιγμα που μπορεί 
να ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται 
μετά το πρώτο άνοιγμα.
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μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές στη συσκευασία δεν 
εμποδίζουν την ικανότητά μας στον εντοπισμό και την αποτροπή διάθεσης στην αγορά πλαστών 
συσκευασιών. Οι υπερβολικά αυστηρές προδιαγραφές θα μπορούσαν να στερήσουν από την ΕΕ 
το προβάδισμα στις προσπάθειες καταπολέμησης των απομιμήσεων.

Τροπολογία 892
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
να φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται μετά το πρώτο άνοιγμα.

Or. it

Τροπολογία 893
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
φέρουν άνοιγμα που μπορεί να έχει τη 
μορφή αρθρωτού καπακιού. Το αρθρωτό 
καπάκι ενώνεται μόνο με το πίσω μέρος 
του πακέτου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα επέτρεπε την ύπαρξη επανασφραγιζόμενων εσωτερικών χαρακτηριστικών ασφαλείας, 
όπως εσωτερικές επενδύσεις, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των 
απομιμήσεων, χωρίς όμως να εμποδίζουν με κανένα τρόπο την ορατότητα και την ακεραιότητα 
των προειδοποιήσεων για την υγεία που υπάρχουν στη συσκευασία.

Τροπολογία 894
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να εναρμονίσει τον κύριο μηχανισμό ανοίγματος. Μια τέτοια ρύθμιση θα 
μπορούσε να ενθαρρύνει το παράνομο εμπόριο, τυποποιώντας τις συσκευασίες και 
διευκολύνοντας τους εγκληματίες στην κατασκευή προϊόντων απομίμησης. Μια σειρά από 
μηχανισμούς ανοίγματος θα καθιστούσε ακόμα πιο δύσκολη την οποιαδήποτε αντιγραφή από 
παραχαράκτες. Επίσης, οι επιλογές του καταναλωτή θα επηρεαστούν αρνητικά, καθώς και η 
καινοτομία και ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
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είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου. Τα 
σημεία της συσκευασίας που δεν 
καλύπτονται από προειδοποιήσεις πρέπει 
να διαθέτουν δεόντως σύνθετη και 
πολύχρωμη μορφή. Τουλάχιστον μία από 
τις μελάνες θα πρέπει να δημιουργεί 
ανάγλυφα μοτίβα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της προστασίας από απομιμήσεις.

Τροπολογία 896
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

2. Τα πακέτα των τσιγάρων μπορούν να 
είναι από χαρτόνι ή από μαλακό υλικό και 
δεν φέρουν άνοιγμα που μπορεί να 
ξανακλείνεται ή να ξανασφραγίζεται μετά 
το πρώτο άνοιγμα, πλην του αρθρωτού 
καπακιού. Το αρθρωτό καπάκι στις 
μονάδες συσκευασίας τσιγάρων με σχήμα 
ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου ενώνεται 
μόνο με το πίσω μέρος του πακέτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 13, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των 
μονάδων συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού 
για κάπνισμα τυποποιούνται κατά τον 
εξής τρόπο:
α) δεν περιέχουν κανένα εμπορικό σήμα 
ούτε οποιοδήποτε άλλο σήμα, εκτός της 
εμπορικής ονομασίας και οποιασδήποτε 
παραλλαγής ονομασίας των προϊόντων 
καπνού·
β) έχουν χρώμα σκούρο, μη ελκυστικό 
που ορίζεται από την Επιτροπή·
γ) η εμπορική ονομασία και οποιαδήποτε 
παραλλαγή ονομασίας:
i) δεν εμφανίζονται πάνω από μία φορά 
σε οποιαδήποτε επιφάνεια·
ii) εμφανίζονται οριζοντίως κάτω από την 
συνδυασμένη προειδοποίηση για την 
υγεία και έχοντας την ίδια κατεύθυνση με 
αυτήν, στο κέντρο της επιφάνειας που 
απομένει στην εμπρόσθια όσο και στην 
οπίσθια πλευρά της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·
iii) συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε 
λεπτομερέστερους κανόνες καθορίζονται 
στην παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θα ενισχύσει την πρόταση του εισηγητή για τυποποιημένες συσκευασίες, 
επεκτείνοντάς την και στις συσκευασίες όλων των προϊόντων καπνού για κάπνισμα. Είναι 
επίσης σημαντικό ότι το τυποποιημένο χρώμα είναι σκούρο και μη ελκυστικό, καθώς έχει 
αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικότερο από τα φωτεινότερα χρώματα.
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Τροπολογία 898
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 899
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 900
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 901
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

διαγράφεται
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πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 902
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι αντίθετη προς την αρχή της επικουρικότητας, στερείται νομικής 
βάσης, και επιπλέον αντιβαίνει στις οδηγίες εφαρμογής της Συνθήκης για τις «κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) και τις «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 της 
ΣΛΕΕ).
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Τροπολογία 903
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα ανωτέρω θέματα, που είναι ουσιώδη για την οδηγία, θα πρέπει να ρυθμίζονται στη βασική 
πράξη. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα του προσδιορισμού από την Επιτροπή των διαστάσεων του 
πακέτου, ίσως αποσυρθούν από την αγορά τα τσιγάρα τύπου «slim» που είναι μακρύτερα από 
τα τσιγάρα king size.

Τροπολογία 904
Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 

διαγράφεται
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μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. en

Τροπολογία 905
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 906
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 

διαγράφεται



PE510.718v02-00 50/70 AM\936989EL.doc

EL

προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. en

Τροπολογία 907
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 

διαγράφεται
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αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. de

Τροπολογία 909
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή στο προαναφερόμενο 
σημείο δεν είναι αποδεκτή. Το περιεχόμενο του εν λόγω σημείου πρέπει να διέπεται από την 
ίδια την οδηγία.

Τροπολογία 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

3. Πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης 
ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. de

Τροπολογία 912
Γεώργιος Κουμουτσάκος
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

3. Ακολουθείται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία για να καθοριστούν 
λεπτομερέστεροι κανόνες για το σχήμα και 
το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Το σχήμα και το μέγεθος των μονάδων συσκευασίας θεωρούνται βασικά στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης. Επομένως, οποιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να 
υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 913
Jutta Haug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

3. Πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης 
ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.
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Or. en

Τροπολογία 914
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

3. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. it

Τροπολογία 915
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 916
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

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 917
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 

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

Or. cs

Τροπολογία 918
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 919
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 

διαγράφεται
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σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 920
Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 921
James Nicholson, Diane Dodds
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 922
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 923
Ewald Stadler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 927
Erik Bánki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή στο προαναφερόμενο 
σημείο δεν είναι αποδεκτή. Το περιεχόμενο του εν λόγω σημείου πρέπει να διέπεται από την 
ίδια την οδηγία.

Τροπολογία 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 929
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 930
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου είτε 
το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό για τις 
μονάδες συσκευασίας προϊόντων καπνού 
διαφορετικών από τα τσιγάρα και τον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν υπάρξει 
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών, η 
οποία θα διαπιστώνεται με έκθεση της 
Επιτροπής.

4. Ακολουθείται η συνήθης νομοθετικής 
διαδικασία για να κατασταθεί είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου είτε 
το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό για τις 
μονάδες συσκευασίας προϊόντων καπνού 
διαφορετικών από τα τσιγάρα και τον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν υπάρξει 
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών, η 
οποία θα διαπιστώνεται με έκθεση της 
Επιτροπής.
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Αιτιολόγηση

Το σχήμα και το μέγεθος των μονάδων συσκευασίας θεωρούνται βασικά στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης. Επομένως, οποιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να 
υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 932
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 933
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες 
οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 

διαγράφεται
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εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, 
είναι ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα 
του πακέτου. Για τα προϊόντα που
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα 
προϊόντα που προορίζονται για την αγορά 
της Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

Or. it

Τροπολογία 934
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας και οποιαδήποτε 
εξωτερική συσκευασία των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

Or. en
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Τροπολογία 935
Marit Paulsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

1. Με εξαίρεση τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 15, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι όλες οι μονάδες 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού που 
διατίθενται στην αγορά επισημαίνονται με 
αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό. Για 
να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 936
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εξωτερικών συσκευασιών, επισημαίνονται 
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εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

με αποκλειστική, ασφαλή και μη 
αφαιρούμενη αναγνωριστική σήμανση, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός τους 
κατά τρόπο αποτελεσματικό.  Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

Or. fr

Τροπολογία 937
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά της 
ΕΕ επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
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Ένωσης ή διατίθενται σ' αυτήν. Ένωσης ή διατίθενται σ' αυτήν.

Or. el

Τροπολογία 938
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί και ασφαλείς
αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

Or. fr

Τροπολογία 939
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
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εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν. Στα 
κράτη μέλη όπου τοποθετούνται 
φορολογικά επισήματα επί των 
προϊόντων καπνού, οι αποκλειστικοί 
αναγνωριστικοί κωδικοί μπορούν να 
τυπώνονται πάνω στα φορολογικά 
επισήματα.

Or. en

Τροπολογία 940
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας και οποιαδήποτε 
εξωτερική συσκευασία μεταφοράς των 
προϊόντων καπνού που διατίθενται στην 
αγορά επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
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υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο πρωτόκολλο της ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου 
εμπορίου προϊόντων καπνού, πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί σε 
οποιαδήποτε εξωτερική συσκευασία (πχ. παλέτες, κιβώτια, χαρτοκιβώτια κ.λπ). Οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί στην εξωτερική συσκευασία και στις περιεχόμενες 
μονάδες συσκευασίας πρέπει να συνδέονται ούτως ώστε να γνωρίζουν οι αρχές τι περιέχουν οι 
παλέτες, τα κιβώτια ή τα χαρτοκιβώτια. Οποιαδήποτε επανασυσκευασία πρέπει να 
καταγράφεται.

Τροπολογία 941
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 
των μονάδων συσκευασίας να συνδέονται 
με τον αποκλειστικό αναγνωριστικό 
κωδικό στην εξωτερική συσκευασία 
μεταφοράς. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις 
συνδέσεις μεταξύ μονάδων συσκευασίας 
και εξωτερικής συσκευασίας μεταφοράς 
καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο πρωτόκολλο της ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου 
εμπορίου προϊόντων καπνού, πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί σε 
οποιαδήποτε εξωτερική συσκευασία (πχ. παλέτες, κιβώτια, χαρτοκιβώτια κ.λπ). Οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί στην εξωτερική συσκευασία και στις περιεχόμενες 
μονάδες συσκευασίας πρέπει να συνδέονται ούτως ώστε να γνωρίζουν οι αρχές τι περιέχουν οι
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παλέτες, τα κιβώτια ή τα χαρτοκιβώτια. Οποιαδήποτε επανασυσκευασία πρέπει να 
καταγράφεται.


