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Τροπολογία 57
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
─

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, η πρόταση 
της Επιτροπής πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114 καθώς και το άρθρο 
168 σε συσχετισμό προς το άρθρο 16 της 
παρούσας οδηγίας,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την πλήρη κάλυψη των στόχων της οδηγίας, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί το άρθρο 
168 σχετικά με τη δημόσια υγεία. Το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την εφαρμοστέα νομική βάση για το άρθρο 16 της οδηγίας.

Τροπολογία 59
Antonyia Parvanova
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 114 και 168,

Or. en

Τροπολογία 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση 
και την πώληση των προϊόντων καπνού 
θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για 
τα προϊόντα καπνού. Λόγω των 
επιστημονικών εξελίξεων, των εξελίξεων 
στην αγορά και των διεθνών εξελίξεων, θα 
πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές 
στην εν λόγω οδηγία. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί η 
οδηγία 2001/37/ΕΚ και να αντικατασταθεί 
από νέα οδηγία.

(1) Η οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση 
και την πώληση των προϊόντων καπνού 
θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για 
τα προϊόντα καπνού. Λόγω των 
επιστημονικών εξελίξεων, των εξελίξεων 
στην αγορά και των διεθνών εξελίξεων, 
καθώς και λόγω της βελτίωσης της 
διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών 
τσιγάρων στην αγορά, θα πρέπει να γίνουν 
ουσιαστικές αλλαγές στην εν λόγω οδηγία. 
Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να 
καταργηθεί η οδηγία 2001/37/ΕΚ και να 
αντικατασταθεί από νέα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της αυξημένης διάδοσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην αγορά, με αποκλίνουσες 
κανονιστικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών, προτείνεται μια προσθήκη στην εν λόγω 
διάταξη. Τα συστατικά αυτών των προϊόντων ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη 
υγεία.
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Τροπολογία 61
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή, στις εκθέσεις σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2001/37/ΕΚ τις 
οποίες υπέβαλε το 2005 και το 2007 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω
οδηγίας, προσδιόρισε τους τομείς στους 
οποίους κρινόταν χρήσιμη η ανάληψη 
περαιτέρω δράσης. Το 2008 και το 2010 η 
επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(SCENIHR) έδωσε στην Επιτροπή 
επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού και τα 
πρόσθετα καπνού. Το 2010 
πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία 
ακολουθήθηκε από στοχευμένες 
διαβουλεύσεις με τους παράγοντες του 
τομέα και συνοδεύθηκε από μελέτες 
εξωτερικών συμβούλων. Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ζητήθηκε η γνώμη των 
κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή 
να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει 
την οδηγία 2001/37/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή, στις εκθέσεις σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2001/37/ΕΚ τις 
οποίες υπέβαλε το 2005 και το 2007 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω 
οδηγίας, προσδιόρισε τους τομείς στους 
οποίους κρινόταν χρήσιμη η ανάληψη 
περαιτέρω δράσης. Το 2008 και το 2010 η 
επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(SCENIHR) έδωσε στην Επιτροπή 
επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού και τα
συστατικά καπνού. Το 2010 
πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία 
ακολουθήθηκε από στοχευμένες 
διαβουλεύσεις με τους παράγοντες του 
τομέα και συνοδεύθηκε από μελέτες 
εξωτερικών συμβούλων. Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ζητήθηκε η γνώμη των 
κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή 
να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει 
την οδηγία 2001/37/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Καθώς καταργείται ο ορισμός (2) «πρόσθετο», πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το σημείο ο 
ορισμός (18) «συστατικό».

Τροπολογία 62
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης, 
αποτελεσματικής και μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής κατά του καπνίσματος, με 
σαφώς καθορισμένο πεδίο και στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων για την υγεία αποτελεί μέρος μιας οργανωμένης 
στρατηγικής κατά του καπνίσματος με σαφώς καθορισμένο πεδίο και στόχους.

Τροπολογία 63
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε άλλους τομείς εξακολουθούν να 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση των 
προϊόντων καπνού και των συναφών 
προϊόντων, οι οποίες εμποδίζουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Δεδομένων των εξελίξεων που 
σημειώνονται στην επιστήμη, στην αγορά 
και σε διεθνές επίπεδο, οι αποκλίσεις αυτές 
αναμένεται να αυξηθούν. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τα νικοτινούχα προϊόντα, για τα 
φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, για τα 
συστατικά και τις εκπομπές, για ορισμένες 

(4) Σε άλλους τομείς εξακολουθούν να 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση των 
προϊόντων καπνού και των συναφών 
προϊόντων, οι οποίες εμποδίζουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Δεδομένων των εξελίξεων που 
σημειώνονται στην επιστήμη, στην αγορά 
και σε διεθνές επίπεδο, οι αποκλίσεις αυτές 
αναμένεται να αυξηθούν. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τα νικοτινούχα προϊόντα, για τα 
φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, για τα 
συστατικά και τις εκπομπές, για ορισμένες 
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πτυχές της επισήμανσης και της 
συσκευασίας και για τις διασυνοριακές εξ 
αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού.

πτυχές της επισήμανσης και της 
συσκευασίας, για διασυνοριακές πωλήσεις 
προϊόντων καπνού και πωλήσεις μέσω του 
διαδικτύου και για ενδείξεις προϊόντων 
καπνού σε σημεία πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 13 της σύμβασης-πλαίσιο του ΠΟΥ 
για τον έλεγχο του καπνού ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβούν στην κατάργηση των 
ενδείξεων και της προβολής προϊόντων καπνού σε σημεία πώλησης, καθώς οι εν λόγω 
πρακτικές θεωρούνται μέθοδοι διαφήμισης και προώθησης. Οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές 
προτείνουν επίσης την κατάργηση των πωλήσεων προϊόντων καπνού μέσω του διαδικτύου.

Τροπολογία 64
Martina Anderson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, η αυξανόμενη τάση των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού να 
συγκεντρώνουν την παραγωγή, για το 
σύνολο της Ένωσης, σε μικρό μόνο αριθμό 
εγκαταστάσεων παραγωγής εντός των 
κρατών μελών και ο επακόλουθος 
σημαντικός όγκος διασυνοριακού 
εμπορίου προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων απαιτούν την έκδοση 
νομοθετικής πράξης σε ενωσιακό και όχι 
σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(6) Το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, η αυξανόμενη τάση των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού να 
συγκεντρώνουν την παραγωγή, για το 
σύνολο της Ένωσης, σε μικρό μόνο αριθμό 
εγκαταστάσεων παραγωγής εντός των 
κρατών μελών και ο επακόλουθος 
σημαντικός όγκος διασυνοριακού και 
επιγραμμικού εμπορίου προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων απαιτούν την 
έκδοση νομοθετικής πράξης σε ενωσιακό 
και όχι σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να εναρμονιστεί 
ένα κοινό ενωσιακό καθεστώς 
διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων 
καπνού και συναφών προϊόντων αυξάνονται και δεν υπάρχουν επαρκείς διατάξεις σε ενωσιακό 
επίπεδο για τη ρύθμιση αυτού του είδους εμπορίου· για να επιτευχθεί η ομαλή ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί μια κοινή προσέγγιση με σκοπό να τεθεί σε 
προτεραιότητα και να διασφαλισθεί η υγεία των πολιτών της Ένωσης.

Τροπολογία 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η παραγωγή καπνού σε μειονεκτικές 
περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, όπου συχνά συνδέεται με 
ειδικές περιβαλλοντικές, γεωγραφικές και 
πολιτιστικές συνθήκες και έχει 
πολιτιστική αξία λόγω της χρήσης 
μεθόδων παραγωγής μικρής κλίμακας 
φιλικών προς το περιβάλλον, θα πρέπει να 
τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής από την 
ΕΕ, η οποία θα πρέπει να παράσχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν ειδικά μέτρα για τη 
διατήρηση της παραγωγής στις εν λόγω 
περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 66
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να 
ληφθούν υπόψη οι αρχές και οι 
κατευθυντήριες γραμμές της 
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πρωτοβουλίας «Small Business Act» και 
στην παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Ωστόσο, κατά την ανάληψη δράσης, 
είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη 
τα αποτελέσματα των πρόσφατων 
μελετών, σύμφωνα με τις οποίες οι 
απώλειες στα φορολογικά έσοδα στην ΕΕ 
εξαιτίας του παράνομου εμπορίου 
προϊόντων καπνού ανέρχονται περίπου σε 
12 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι το 
νόμιμο εμπόριο τσιγάρων μειώνεται ενώ 
το παράνομο εμπόριο αντιπροσωπεύει επί 
του παρόντος περίπου το 10% της αγοράς 
καπνού της ΕΕ, και το 30% σε ορισμένα 
κράτη μέλη, παρουσιάζοντας σταθερή 
αύξηση.  Η θέσπιση πρόσθετων 
περιορισμών θα μπορούσε κάλλιστα να 
οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των εν 
λόγω στοιχείων.

Or. lt

Τροπολογία 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
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λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. .

λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Ως εκ τούτου, οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού πρέπει 
να φέρουν την ευθύνη, σύμφωνα με την 
αρχή της ευθύνης του παραγωγού, για 
όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από τις 
επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού 
στην υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη Βίβλο: 
«Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» 
(2007/2105(INI)), πρέπει να εφαρμοστεί η ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων στους 
κατασκευαστές, και να θεσπιστεί η ευθύνη του κατασκευαστή για τη χρηματοδότηση όλων των 
δαπανών που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού στην υγεία.

Τροπολογία 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
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μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων και την αποφυγή τυχόν 
επιβλαβών συνεπειών τόσο για τις 
ευπαθείς ομάδες όσο και για το σύνολο 
των πολιτών, μέσω της εξάλειψης του 
παθητικού καπνίσματος όπου αυτό 
καθίσταται δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω οδηγία επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση του αριθμού των νέων που ξεκινούν το 
κάπνισμα, ωστόσο, πρέπει επίσης να εξετασθεί και ο τρόπος ενίσχυσης των υφιστάμενων 
απαγορεύσεων όσον αφορά το παθητικό κάπνισμα.

Τροπολογία 70
Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Για τον σκοπό αυτόν, 
οργανώνονται στα κράτη μέλη, κυρίως 
στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
εκστρατείες για την πρόληψη της 
κατανάλωσης καπνού και προγράμματα 
ενημέρωσης σχετικά με τις επιβλαβείς 
συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία.

Or. it
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Τροπολογία 71
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων, με ιδιαίτερη προσοχή 
στα 80 εκατομμύρια ευρωπαίους νέους 
που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η οδηγία θέτει ως προτεραιότητα την καλύτερη προστασία 
από το κάπνισμα (ενεργητικό και παθητικό) των 80 εκατομμυρίων ευρωπαίων νέων που δεν 
έχουν καπνίσει ποτέ.

Τροπολογία 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
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θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται η διενέργεια δημόσιων 
εκστρατειών επιμόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης, σε τακτική βάση, στο 
πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται 
συμβουλές σε μαθητές ιδρυμάτων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης αναμένεται να είναι πιο αποτελεσματικές 
για τη δημόσια υγεία σε σχέση με τα απλά, και χωρίς επιστημονική βάση, μέτρα απαγόρευσης.

Τροπολογία 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
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να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Για τον σκοπό αυτόν, η 
εκπαίδευση, η ενημέρωση, τα 
προγράμματα πρόληψης και τα 
προγράμματα βοήθειας εξακολουθούν να 
είναι απαραίτητα για τους πολίτες που 
σκοπεύουν να σταματήσουν το κάπνισμα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των στόχων που αφορούν την πρόληψη και τη μείωση της κατανάλωσης των 
προϊόντων καπνού δεν είναι δυνατή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εκστρατείες εκπαίδευσης, 
ενημέρωσης και βοήθειας των πολιτών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας λειτουργούν 
συμπληρωματικά.

Τροπολογία 74
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Για την προστασία των 
πολιτών και την ενίσχυση της δημόσιας 
υγείας, θεμελιώδης στόχος της 
αναθεώρησης της οδηγίας και της 
παρακολούθησης της εφαρμογής της θα 
πρέπει να είναι η απαγόρευση της 
κατανάλωσης προϊόντων καπνού ενώ, για 
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την επίτευξη του εν λόγω στόχου, η 
νομοθεσία θα πρέπει να καθίσταται όλο 
και πιο αυστηρή.

Or. fi

Τροπολογία 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα προϊόντα καπνού περιέχουν 
καρκινογόνες ουσίες. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η καπνοβιομηχανία να 
δεσμευτεί ότι θα εργαστεί επιμελώς για 
την μείωση του επιπέδου καρκινογόνων 
ουσιών σε όλα τα είδη καπνού.

Or. da

Τροπολογία 76
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο 
δημόσιας υγείας για τους εργαζομένους 
που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα, 
κρίνεται σκόπιμη η απαγόρευση της 
κατανάλωσης καπνού σε όλα τα σημεία 
πώλησης.

Or. fr

Τροπολογία 77
Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται 
σκόπιμη η πρόληψη του καπνίσματος 
στους νέους, θα πρέπει να απαγορευτεί η 
πρόσβαση των ανηλίκων στα σημεία 
πώλησης.

Or. fr

Τροπολογία 78
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη 
υπάρχουν μεγάλα ποσοστά καπνιστών, οι 
οποίοι είναι απίθανο να σταματήσουν στο 
σύνολό τους το κάπνισμα, η νομοθεσία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμά 
τους να γνωρίζουν με αντικειμενικό 
τρόπο τις επιπτώσεις που έχει η πιθανή 
χρήση του προϊόντος καπνού στην υγεία 
τους, πληροφορία που λαμβάνουν και 
μέσω των συσκευασιών του προϊόντος 
που ενδέχεται να χρησιμοποιούν.

Or. el

Αιτιολόγηση

Όταν ακόμα υπάρχουν μεγάλα ποσοστά καπνιστών στην ΕΕ, πρέπει η οδηγία να επιδιώκει και 
την βελτίωση της υγείας των ήδη καπνιστών που για οποιοδήποτε λόγο επιδιώκουν να 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούν προϊόντα με καπνό ή νικοτίνη.

Τροπολογία 79
Renate Sommer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τη μέτρηση της περιεκτικότητας 
των τσιγάρων σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνεται 
αναφορά στα πρότυπα ISO 4387, 10315 
και 8454, τα οποία είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα. Για τις άλλες 
εκπομπές δεν υπάρχουν διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα ή δοκιμές για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό της 
περιεκτικότητας, αλλά συνεχίζονται οι 
προσπάθειες για την ανάπτυξή τους.

(10) Για τη μέτρηση της περιεκτικότητας 
των τσιγάρων σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνεται 
αναφορά στα πρότυπα ISO 4387, 10315 
και 8454, τα οποία είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα. Για τις άλλες 
εκπομπές δεν υπάρχουν διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα ή δοκιμές για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό της 
περιεκτικότητας· οπότε, επί του παρόντος 
δεν μπορούν να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με τις μετρήσεις για τις άλλες 
εκπομπές των τσιγάρων ούτε και 
συνολικά για άλλα προϊόντα καπνού 
διαφορετικά από τα τσιγάρα.

Or. de

Τροπολογία 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) έχει αποδειχθεί ότι το πολώνιο 210 
είναι σημαντική καρκινογόνος ουσία στα 
προϊόντα καπνού. Η παρουσία της στα 
τσιγάρα μπορεί ενδεχομένως να 
εξαλειφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά, 
λαμβάνοντας μια σειρά από απλά μέτρα. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να 
ορισθεί μια μέγιστη περιεκτικότητα σε 
πολώνιο 210 που θα επιτρέψει τη μείωση 
κατά 95% του υφιστάμενου μέσου όρου 
περιεκτικότητας σε πολώνιο 210 στα 
τσιγάρα. Πρέπει να θεσπισθεί πρότυπο 
ISO για τη μέτρηση του πολωνίου 210 
στα προϊόντα καπνού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πολώνιο 210 αποτελεί προϊόν διάσπασης του ουρανίου που υπάρχει στα λιπάσματα που 
παράγονται από ορυκτό φωσφορικό άλας πλούσιο σε ουράνιο. Τα φύλλα καπνού μολύνονται 
από το ραδόνιο 222 μέσω αέρος και από τον μόλυβδο 210 μέσω της ρίζας τους. Όταν 
καίγονται, το πολώνιο 210 εξατμίζεται και, έτσι, οι καπνιστές το εισπνέουν. Είναι πηγή 
ακτινοβολίας άλφα. Η ακτινοβολία άλφα είναι ακίνδυνη όντας έξω από το σώμα, ωστόσο, όταν 
εισαχθεί στο ανθρώπινο σώμα είναι «η πιο επικίνδυνη μορφή ακτινοβολίας» (The Polonium 
Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Τροπολογία 81
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητά τους.

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο να εξευρεθούν 
τρόποι μέτρησης των εκπομπών, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
επιστημονικές γνώσεις και τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα για την αξιολόγηση 
της τοξικότητας ή της εθιστικότητάς
τους.

Or. cs

Τροπολογία 82
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
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καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη την
τοξικότητα ή την εθιστικότητά τους.

καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και τα διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα για να 
αξιολογείται η τοξικότητα ή η
εθιστικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 83
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη την
τοξικότητα ή την εθιστικότητά τους.

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και τα διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα για να 
αξιολογείται η τοξικότητα ή η
εθιστικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 84
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
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καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη την
τοξικότητα ή την εθιστικότητά τους.

καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και τα διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα για να 
αξιολογείται η τοξικότητα ή η
εθιστικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθοριζόμενες περιεκτικότητες και τα ανώτατα όρια για τις εκπομπές αποτελούν σημαντικό 
μέρος της νομοθετικής πράξης και δεν πρέπει να υπόκεινται κατ’ αρχήν στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Εντούτοις, εάν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
διατηρηθούν, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις και τα διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα για τη μέτρηση του επιπέδου τοξικότητας και εθιστικότητας.

Τροπολογία 85
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την άσκηση των ρυθμιστικών τους 
καθηκόντων, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή χρειάζονται αναλυτικές 
πληροφορίες για τα συστατικά και τις 
εκπομπές, ούτως ώστε να μπορούν να 
αξιολογούν την ελκυστικότητα, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητα των 
προϊόντων καπνού και να εκτιμούν τους 
κινδύνους που ενέχει για την υγεία η 
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Για 
τον σκοπό αυτόν πρέπει να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής 
κοινοποιήσεων για τα συστατικά και τις 
εκπομπές. Αυτό συνάδει με την 
υποχρέωση της Ένωσης να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

(12) Για την άσκηση των ρυθμιστικών τους 
καθηκόντων, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή χρειάζονται αναλυτικές 
πληροφορίες για τα συστατικά και τις 
εκπομπές, ούτως ώστε να μπορούν να 
αξιολογούν την τοξικότητα και την 
εθιστικότητα των προϊόντων καπνού και 
να εκτιμούν τους κινδύνους που ενέχει για 
την υγεία η κατανάλωση των εν λόγω 
προϊόντων. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να 
ενισχυθούν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις 
υποβολής κοινοποιήσεων για τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Αυτό συνάδει με την 
υποχρέωση της Ένωσης να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

Or. cs
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Τροπολογία 86
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την άσκηση των ρυθμιστικών τους 
καθηκόντων, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή χρειάζονται αναλυτικές 
πληροφορίες για τα συστατικά και τις 
εκπομπές, ούτως ώστε να μπορούν να 
αξιολογούν την ελκυστικότητα, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητα των 
προϊόντων καπνού και να εκτιμούν τους 
κινδύνους που ενέχει για την υγεία η 
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Για 
τον σκοπό αυτόν πρέπει να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής 
κοινοποιήσεων για τα συστατικά και τις 
εκπομπές. Αυτό συνάδει με την 
υποχρέωση της Ένωσης να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

(12) Για την άσκηση των ρυθμιστικών τους 
καθηκόντων, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή χρειάζονται αναλυτικές 
πληροφορίες για τα συστατικά και τις 
εκπομπές, ούτως ώστε να μπορούν να 
αξιολογούν την ελκυστικότητα, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητα των 
προϊόντων καπνού και να εκτιμούν τους 
κινδύνους που ενέχει για την υγεία η 
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Για 
τον σκοπό αυτόν πρέπει να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής 
κοινοποιήσεων για τα συστατικά και τις 
εκπομπές χωρίς όμως να επιβαρύνουν με 
περιττό βάρος, υπέρμετρα και 
δυσανάλογα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Αυτό συνάδει με την 
υποχρέωση της Ένωσης να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής κοινοποιήσεων για τα 
συστατικά και τις εκπομπές, ωστόσο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως δε οι 
μικρομεσαίες, δεν επιφορτίζονται υπέρμετρα και δυσανάλογα, με περιττό βάρος.

Τροπολογία 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών (13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 



PE510.711v02-00 22/80 AM\937809EL.doc

EL

μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός 
μορφότυπος για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων σχετικά με τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή
διαφάνεια των πληροφοριών για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι τα δικαιώματα 
εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Η υποχρεωτική κατάρτιση 
του καταλόγου με τα συστατικά θα 
επιτρέψει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά τη σύνθεση των 
προϊόντων καπνού προς όφελος του 
ευρέος κοινού, με ταυτόχρονη μέριμνα ότι 
τα δικαιώματα εμπορικής και πνευματικής 
ιδιοκτησίας των κατασκευαστών 
προϊόντων καπνού λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά τα πιο επικίνδυνα 
συστατικά σύμφωνα με το νόμο «The 
Family smoking prevention and Tobacco 
Control Act» που εφαρμόζεται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 
2009, ο οποίος υποχρεώνει τον 
κατασκευαστή να δηλώνει τα συστατικά 
του καπνού του τσιγάρου που η 
αμερικανική υγειονομική αρχή 
χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνα ή εν 
δυνάμει επικίνδυνα» για τη δημόσια 
υγεία. Γι αυτόν τον σκοπό καταρτίζονται 
τα παραρτήματα Ia και Ιβ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διευκρίνιση είναι απαραίτητη για την ανακοίνωση της κατάρτισης δύο νέων 
παραρτημάτων, ενός μικρότερου και ενός μεγαλύτερου, που θα περιέχουν τον κατάλογο με τα 
πιο επικίνδυνα συστατικά της σύνθεσης των προϊόντων καπνού, λόγω του ότι είναι συνήθως 
καρκινογόνα.

Τροπολογία 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 
μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός μορφότυπος 
για την υποβολή των κοινοποιήσεων 
σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια των πληροφοριών για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι τα δικαιώματα 
εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 
μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός μορφότυπος 
για την υποβολή των κοινοποιήσεων 
σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια των πληροφοριών για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι τα δικαιώματα 
εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ότι 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΕ).

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να κοινοποιήσει επισήμως στην Επιτροπή 
Τεχνικών Φραγμών στο Εμπόριο (ΕΤΕ) την παρούσα πρόταση οδηγίας, δεδομένου ότι ορισμένα 
από τα προβλεπόμενα μέτρα θα μπορούσαν να θίξουν την εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς 
εμπορίου.

Τροπολογία 89
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών (13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 
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μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός μορφότυπος 
για την υποβολή των κοινοποιήσεων 
σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια των πληροφοριών για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι τα δικαιώματα 
εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός μορφότυπος 
για την υποβολή των κοινοποιήσεων 
σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια των πληροφοριών, με 
επαρκή χώρο για την αναφορά αυτών 
στις μονάδες συσκευασίας για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι τα δικαιώματα 
εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την αντικειμενική πληροφόρηση των καταναλωτών προϊόντων καπνού, πρέπει να 
εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.

Τροπολογία 90
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάρτιση ενός υποχρεωτικού καταλόγου 
με τα συστατικά και τις εκπομπές 
καθίσταται ακόμα πιο απαραίτητη λόγω 
του ότι, σύμφωνα με την έκθεση που 
δημοσίευσε το 2010 η επιστημονική 
επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 

για τους ανακύπτοντες και τους 
πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για 
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την υγεία, κατά τα τελευταία έτη ο 
αριθμός των πρόσθετων ουσιών έβαινε 
αυξανόμενος, αντιστοιχώντας κατά μέσο 
όρο στο 10% του βάρους των τσιγάρων, 
με μοναδικό στόχο την αλλοίωση των 
χαρακτηριστικών του εκλυόμενου 
καπνού, όπως το χρώμα του, η 
καυστικότητά του, η οσμή του και το 
άρωμά του.
__________________
1 Εντοπίστηκαν περίπου 600 
διαφορετικές πρόσθετες ουσίες.

Or. fr

Τροπολογία 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
συστατικά ρυθμίζονται σε κάποια κράτη 
μέλη, αλλά όχι σε άλλα. Τα κράτη μέλη 
ακολουθούν επίσης διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρόσθετα που 
ενσωματώνονται στο φίλτρο των τσιγάρων 
καθώς και τα πρόσθετα που δίνουν χρώμα 
στον εκλυόμενο καπνό του τσιγάρου. 
Χωρίς εναρμόνιση, τα εμπόδια στην
εσωτερική αγορά αναμένεται να αυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη 
της εφαρμογής της ΣΠΕΚ και των 
κατευθυντήριων γραμμών της και της 

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ 
και εμποδίζει τη διεξαγωγή μιας 
αποτελεσματικής εναρμονισμένης 
έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 
επιπτώσεις στην υγεία και την 
ελκυστικότητα των προϊόντων καπνού. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά ή τον συνδυασμό τους. Ως εκ 
τούτου, ορισμένα συστατικά ρυθμίζονται 
σε κάποια κράτη μέλη, αλλά όχι σε άλλα. 
Τα κράτη μέλη ακολουθούν επίσης 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα 
πρόσθετα που ενσωματώνονται στο φίλτρο 
των τσιγάρων καθώς και τα πρόσθετα που 
δίνουν χρώμα στον εκλυόμενο καπνό του 
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πείρας που θα αποκτηθεί σε άλλες περιοχές 
εκτός της Ένωσης. Οι υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
άρθρα 9 και 10 της ΣΠΕΚ επιβάλλουν 
ιδίως την κατάργηση των συστατικών που 
αυξάνουν τη γευστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
έχουν οφέλη για την υγεία, δίνουν ενέργεια 
και ζωτικότητα ή έχουν χρωστικές 
ιδιότητες.

τσιγάρου. Χωρίς εναρμόνιση, τα εμπόδια 
τόσο για τη διασφάλισης της υγείας των 
πολιτών όσο και για την εσωτερική αγορά 
αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα 
χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της 
εφαρμογής της ΣΠΕΚ και των 
κατευθυντήριων γραμμών της και της 
πείρας που θα αποκτηθεί σε άλλες περιοχές 
εκτός της Ένωσης. Οι υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
άρθρα 9 και 10 της ΣΠΕΚ επιβάλλουν 
ιδίως την κατάργηση των συστατικών που 
αυξάνουν τη γευστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
έχουν οφέλη για την υγεία, δίνουν ενέργεια 
και ζωτικότητα ή έχουν χρωστικές 
ιδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με τα συστατικά και τον συνδυασμό των συστατικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα διασφαλίσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, επιπροσθέτως, 
την αποτελεσματική και αξιόπιστη αξιολόγηση των συνεπειών της επίδρασής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ελκυστικότητας όσον αφορά την αύξηση του καπνίσματος.

Τροπολογία 92
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
συστατικά ρυθμίζονται σε κάποια κράτη 

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
συστατικά ρυθμίζονται σε κάποια κράτη 
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μέλη, αλλά όχι σε άλλα. Τα κράτη μέλη 
ακολουθούν επίσης διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρόσθετα που 
ενσωματώνονται στο φίλτρο των τσιγάρων 
καθώς και τα πρόσθετα που δίνουν χρώμα 
στον εκλυόμενο καπνό του τσιγάρου. 
Χωρίς εναρμόνιση, τα εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά αναμένεται να αυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη 
της εφαρμογής της ΣΠΕΚ και των 
κατευθυντήριων γραμμών της και της 
πείρας που θα αποκτηθεί σε άλλες περιοχές 
εκτός της Ένωσης. Οι υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
άρθρα 9 και 10 της ΣΠΕΚ επιβάλλουν 
ιδίως την κατάργηση των συστατικών που 
αυξάνουν τη γευστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
έχουν οφέλη για την υγεία, δίνουν ενέργεια 
και ζωτικότητα ή έχουν χρωστικές 
ιδιότητες.

μέλη, αλλά όχι σε άλλα. Τα κράτη μέλη 
ακολουθούν επίσης διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρόσθετα που 
ενσωματώνονται στο φίλτρο των τσιγάρων 
καθώς και τα συστατικά που δίνουν χρώμα 
στον εκλυόμενο καπνό του τσιγάρου. 
Χωρίς εναρμόνιση, τα εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά αναμένεται να αυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη 
της εφαρμογής της ΣΠΕΚ και των 
κατευθυντήριων γραμμών της και της 
πείρας που θα αποκτηθεί σε άλλες περιοχές 
εκτός της Ένωσης. Οι υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
άρθρα 9 και 10 της ΣΠΕΚ επιβάλλουν 
ιδίως την κατάργηση των συστατικών που 
αυξάνουν τη γευστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
έχουν οφέλη για την υγεία, δίνουν ενέργεια 
και ζωτικότητα ή έχουν χρωστικές 
ιδιότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφού καταργείται ο ορισμός (2) «πρόσθετο», πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το σημείο ο 
ορισμός (18) «συστατικό».

Τροπολογία 93
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
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νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
συστατικά ρυθμίζονται σε κάποια κράτη 
μέλη, αλλά όχι σε άλλα. Τα κράτη μέλη 
ακολουθούν επίσης διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρόσθετα που 
ενσωματώνονται στο φίλτρο των τσιγάρων 
καθώς και τα πρόσθετα που δίνουν χρώμα 
στον εκλυόμενο καπνό του τσιγάρου. 
Χωρίς εναρμόνιση, τα εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά αναμένεται να αυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη 
της εφαρμογής της ΣΠΕΚ και των 
κατευθυντήριων γραμμών της και της 
πείρας που θα αποκτηθεί σε άλλες περιοχές 
εκτός της Ένωσης. Οι υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
άρθρα 9 και 10 της ΣΠΕΚ επιβάλλουν 
ιδίως την κατάργηση των συστατικών που 
αυξάνουν τη γευστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
έχουν οφέλη για την υγεία, δίνουν ενέργεια 
και ζωτικότητα ή έχουν χρωστικές 
ιδιότητες.

νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
συστατικά ρυθμίζονται σε κάποια κράτη 
μέλη, αλλά όχι σε άλλα. Τα κράτη μέλη 
ακολουθούν επίσης διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρόσθετα που 
ενσωματώνονται στο φίλτρο των τσιγάρων 
καθώς και τα πρόσθετα που δίνουν χρώμα 
στον εκλυόμενο καπνό του τσιγάρου. 
Χωρίς εναρμόνιση, τα εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά αναμένεται να αυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη 
της εφαρμογής της ΣΠΕΚ και των 
κατευθυντήριων γραμμών της και της 
πείρας που θα αποκτηθεί σε άλλες περιοχές 
εκτός της Ένωσης. Κρίνεται συνεπώς 
σκόπιμο να καταρτιστεί ένα θετικός 
κατάλογος προσθέτων που μπορούν 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στα 
προϊόντα καπνού. Οι υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
άρθρα 9 και 10 της ΣΠΕΚ επιβάλλουν 
ιδίως την κατάργηση των συστατικών που 
αυξάνουν τη γευστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
έχουν οφέλη για την υγεία, δίνουν ενέργεια 
και ζωτικότητα ή έχουν χρωστικές 
ιδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβαίνει στη δέουσα εναρμόνιση των συστατικών. Στηρίζεται 
περισσότερο στην εφαρμογή των γενικών διατάξεων σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που 
ενδεχομένως αφήνει περιθώρια για αποκλίνουσες ερμηνείες στα διάφορα κράτη μέλη. Είναι 
καλύτερα σκόπιμο να καταρτιστεί ένας θετικός κατάλογος επιτρεπόμενων συστατικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος βαθμός εναρμόνισης.

Τροπολογία 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Με στόχο την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, οι πρόσθετες ουσίες 
που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα 
καπνού πρέπει, πριν από τη διάθεσή τους 
στην Κοινότητα, να υποβάλλονται σε 
εκτίμηση σχετικά με την ασφάλειά τους 
(εκτίμηση κινδύνου) και να εγκρίνονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρήση 
προσθέτων σε προϊόντα καπνού πρέπει να 
επιτρέπεται μόνον εφόσον 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο της 
Ένωσης με τα επιτρεπόμενα πρόσθετα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ψήφισμά του (2007/2105 (INI)), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση διαδικασίας 
έγκρισης όσον αφορά τα πρόσθετα. Ο ενιαίος κατάλογος αποδεκτών προσθέτων επιφέρει
νομική σαφήνεια ως προς τις ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα προϊόντα 
καπνού. Η επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου μπορεί να διεξαχθεί με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής ή μετά από αίτηση κράτους μέλους.

Τροπολογία 95
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Είναι σημαντικό να εξεταστούν όχι 
μόνον οι ιδιότητες των ίδιων των 
πρόσθετων αλλά και των προϊόντων 
καύσης τους. Τα πρόσθετα, όπως και τα 
προϊόντα καύσης τους, δεν πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
ταξινόμησης ως επικίνδυνες ουσίες 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων1.
_____________
1 ΕΕ L 353, της 31.12.2008, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπονται μόνο πρόσθετα που δεν είναι επικίνδυνα από μόνα τους ή όταν 
καίγονται.

Τροπολογία 96
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης 
διαφορετικών ρυθμίσεων ενισχύεται 
περαιτέρω από ανησυχίες σχετικά με τα 
προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων 
των μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, 
που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 

διαγράφεται
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που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

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 97
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, πράγμα 
που μπορεί να διευκολύνει την έναρξη της 
κατανάλωσης καπνού.
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που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

Or. cs

Τροπολογία 98
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 
που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Η Επιτροπή καλείται να 
εκπονήσει επιστημονική μελέτη για τις 
πραγματικές επιπτώσεις των εν λόγω 
προϊόντων στην έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού.

Or. pt
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Τροπολογία 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 
που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού και της μινθόλης, πράγμα που 
μπορεί να διευκολύνει την έναρξη της 
κατανάλωσης καπνού ή να επηρεάσει τις 
συνήθειες των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο στον φόβο της ασφάλειας 
του δικαίου. Η ένταξη της μινθόλης στην παρούσα οδηγία καλύπτεται με τον ίδιο τρόπο που 
καλύπτονται τα παραδοσιακά τσιγάρα. Η νομοθεσία στα κράτη μέλη διαφέρει όσον αφορά τα 
τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τη μινθόλη, η οποία 
επιτρέπεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαγόρευση πρέπει να βασίζεται σε 
επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αλλαγή στη συμπεριφορά των νέων έναντι της 
μινθόλης.
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Τροπολογία 100
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 
που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες που αναφέρονται δεν είναι επαρκείς ώστε να δικαιολογούν τη νομική απαξίωση των 
τσιγάρων μινθόλης.

Τροπολογία 101
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού,
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα συνολικά 
ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν. 
Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι τα προϊόντα 
καπνού με άρωμα/γεύση μινθόλης 
μπορούν να διευκολύνουν την εισπνοή 
καθώς και την έναρξη του καπνίσματος 
από τους νέους. Τα μέτρα που προβλέπουν 
αδικαιολόγητες διαφορές αντιμετώπισης 
μεταξύ των αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. 
τσιγάρα μινθόλης και τσιγάρα 
γαρύφαλλου) θα πρέπει να αποφεύγονται.

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού 
που έχουν άρωμα/γεύση διαφορετικά από 
το άρωμα/γεύση του καπνού, πράγμα που 
μπορεί να διευκολύνει την έναρξη της 
κατανάλωσης καπνού ή να επηρεάσει τις 
συνήθειες των καταναλωτών. Για 
παράδειγμα, σε πολλές χώρες, οι πωλήσεις 
προϊόντων με άρωμα/γεύση μινθόλης 
αυξήθηκαν σταδιακά, παρά το γεγονός ότι 
τα συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 
που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των αρωματισμένων 
τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα μινθόλης και 
τσιγάρα γαρύφαλλου) θα πρέπει να 
αποφεύγονται. Πρέπει να επιτραπεί στη 
Σουηδία να προβεί στη ρύθμιση των 
αρωμάτων/γεύσεων του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα (snus) σε 
εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση που η 
Σουηδία δεν καταφέρει να το πράξει 
εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, 
πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικά περιορισμένο το περιθώριο ρύθμισης μόνο του «χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης». Όλα τα αρώματα/γεύσεις πρέπει να περιληφθούν στη ρύθμιση. Πρέπει να 
δοθεί στη Σουηδία χρονικό περιθώριο τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, προκειμένου να ρυθμίσει σε εθνικό επίπεδο τα αρώματα/γεύσεις στον καπνό που 
λαμβάνεται από το στόμα και, εάν αποτύχει, πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.
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Τροπολογία 102
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα συνολικά 
ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν. 
Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι τα προϊόντα 
καπνού με άρωμα/γεύση μινθόλης 
μπορούν να διευκολύνουν την εισπνοή 
καθώς και την έναρξη του καπνίσματος 
από τους νέους. Τα μέτρα που προβλέπουν 
αδικαιολόγητες διαφορές αντιμετώπισης 
μεταξύ των αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. 
τσιγάρα μινθόλης και τσιγάρα 
γαρύφαλλου) θα πρέπει να αποφεύγονται.

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα συνολικά 
ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν. Τα 
μέτρα που προβλέπουν αδικαιολόγητες 
διαφορές αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν στηρίζουν την υπόθεση ότι η μινθόλη συμβάλλει σε 
εντονότερη εισπνοή του καπνού του τσιγάρου. Επιπλέον, δεν υφίστανται αποδείξεις ότι τα 
τσιγάρα μινθόλης συνδέονται με πρόωρη έναρξη του καπνίσματος.

Τροπολογία 103
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 – υποσημείωση 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36. Δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο 
του ΠΟΕ, AB-2012-1, Ηνωμένες 
Πολιτείες – Μέτρα που επηρεάζουν την 
παραγωγή και την πώληση τσιγάρων 
γαρύφαλλου (DS406).

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 104
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων 
καπνού που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε 
τέτοιο βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην 
έχουν ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 105
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων 
καπνού που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε 
τέτοιο βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην 
έχουν ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
ποικιλιών καπνού.

(16) Η χρήση των προσθέτων, όπως η 
ζάχαρη, που είναι απαραίτητα για την 
κατασκευή των προϊόντων καπνού θα 
πρέπει να επιτρέπεται, αν δεν αυξάνουν 
τον κίνδυνο για την υγεία των 
καταναλωτών. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
ποικιλιών καπνού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ρητή αναφορά στη «ζάχαρη» στο κείμενο, ως παράδειγμα απαραίτητου προσθέτου για την 
κατασκευή των προϊόντων καπνού θα αποσαφηνίσει την κατάσταση και θα παράσχει μια 
κάποια εγγύηση στους καπνοπαραγωγούς. Με την προτεινόμενη αλλαγή θα καταστεί σαφές ότι η 
προσθήκη ζάχαρης, η οποία είναι απαραίτητη για ορισμένες ποικιλίες καπνού (π.χ. Burley), 
εξακολουθεί να είναι δυνατή κατά τη διαδικασία κατασκευής. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι εν λόγω ποικιλίες χάνουν το περιεχόμενό τους σε ζάχαρη κατά τη διαδικασία ξήρανσης, ενώ 
άλλες ποικιλίες, όπως ο Virginia, το διατηρούν.
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Τροπολογία 106
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν αρώματα/γεύσεις δεν 
απαγορεύει συλλήβδην τη χρήση 
μεμονωμένων προσθέτων, αλλά 
υποχρεώνει τους κατασκευαστές να 
μειώσουν το πρόσθετο ή τον συνδυασμό 
των προσθέτων σε τέτοιο βαθμό ώστε τα 
πρόσθετα να μην έχουν ως αποτέλεσμα το 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση και δεν 
συνδέεται με την ελκυστικότητα. Κατά 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ 
των διαφόρων ποικιλιών καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα αρώματα/γεύσεις. Επιπλέον, η 
παραπομπή σε ειδικές ομάδες δοκιμών καθίσταται περιττή. Οι διατάξεις σχετικά με τα 
πρόσθετα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή, πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες που 
περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για τα συστατικά.
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Τροπολογία 107
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε 
τέτοιο βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην 
έχουν ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 
συνθήκες για την εφαρμογή της διάταξης 
περί χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης. 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν ανεξάρτητες ομάδες που 
θα τους επικουρούν στη διαδικασία λήψης 
των σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
συστατικών, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το συστατικό
ή τον συνδυασμό των συστατικών σε 
τέτοιο βαθμό ώστε τα συστατικά να μην 
έχουν ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των συστατικών
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 
συνθήκες για την εφαρμογή της διάταξης 
περί χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης. 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν ανεξάρτητες ομάδες που 
θα τους επικουρούν στη διαδικασία λήψης 
των σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφού καταργείται ο ορισμός (2) «πρόσθετο», πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το σημείο ο 
ορισμός (18) «συστατικό».

Τροπολογία 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
ποικιλιών καπνού.

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Επιτρέπεται η χρήση των 
προσθέτων που είναι απαραίτητα για την 
κατασκευή των προϊόντων καπνού. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
ποικιλιών καπνού.

Or. pl

Τροπολογία 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
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προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 
συνθήκες για την εφαρμογή της διάταξης 
περί χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης. 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει
να χρησιμοποιούν ανεξάρτητες ομάδες που 
θα τους επικουρούν στη διαδικασία λήψης 
των σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απολύτως απαραίτητα για την 
επεξεργασία των προϊόντων καπνού θα 
πρέπει να επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 
συνθήκες για την εφαρμογή της διάταξης 
περί χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης. 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν ανεξάρτητες ομάδες που 
θα τους επικουρούν στη διαδικασία λήψης 
των σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 2.

Τροπολογία 110
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να καταστεί σαφής ο 
διαχωρισμός, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καταρτίσει έναν κατάλογο που θα 
περιέχει επακριβώς τα συστατικά των 
οποίων η χρήση απαγορεύεται και τα 
συστατικά των οποίων η χρήση 
επιτρέπεται, και ιδίως τα πρόσθετα και, 
σε ξεχωριστό τμήμα, τα αρώματα/γεύσεις 
και τις αρωματικές ύλες. Ο κατάλογος θα 
πρέπει επίσης να διευκρινίζει τη συνολική 
επιτρεπόμενη ποσότητα των προσθέτων, 
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των αρωμάτων/γεύσεων και των 
αρωματικών υλών η χρήση των οποίων 
επιτρέπεται.

Or. fi

Τροπολογία 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Ένας από τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας είναι η μείωση της 
κατανάλωσης προϊόντων καπνού, 
ειδικότερα στους νέους και στις ευπαθείς 
ομάδες, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της παραγωγής καπνού στην 
Ένωση και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια θέσεων απασχόλησης, 
οδηγώντας τη βιομηχανία εκτός Ένωσης 
και καθιστώντας αναγκαία την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που παραδοσιακά 
στήριζαν την παραγωγή τους στον καπνό. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλέπονται 
κατάλληλα μέτρα και χρηματοδοτική 
στήριξη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
της Ένωσης, προκειμένου να 
αντισταθμίζονται οι οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Η εφαρμογή των διατάξεων της 
οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 
ζήτηση για τον ακατέργαστο καπνό που 
προέρχεται από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ταμείο 
υποστήριξης των καπνοπαραγωγών στις 
περιοχές παραγωγής με σκοπό την 
αντιστάθμιση των ζημιών που έχουν 
προκύψει για τους παραγωγούς από την 
εφαρμογή της οδηγίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 113
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ορισμένα πρόσθετα 
χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού έχουν 
οφέλη για την υγεία, ότι παρουσιάζουν 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία ή ότι 
αυξάνουν τη διανοητική εγρήγορση και 
τις σωματικές επιδόσεις. Τα πρόσθετα 
αυτά θα πρέπει να απαγορεύονται, για να 
διασφαλιστούν ενιαίοι κανόνες και υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες αποδείξεις για το κατά πόσον ορισμένα πρόσθετα 
δίνουν την εντύπωση ότι το προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές και ως εκ τούτου είναι πιο 
ελκυστικά για ορισμένες ομάδες καταναλωτών. Κάθε απόφαση που αφορά την απαγόρευση ή τη 
ρύθμιση σχετικά με κάποιο συστατικού πρέπει να βασίζεται σε σαφείς επιστημονικές μελέτες 
όπου εφαρμόζονται σαφή κριτήρια για τα προϊόντα καπνού, τα οποία έχουν συμφωνηθεί σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 114
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ορισμένα πρόσθετα χρησιμοποιούνται 
για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα 
προϊόντα καπνού έχουν οφέλη για την 
υγεία, ότι παρουσιάζουν μειωμένους 
κινδύνους για την υγεία ή ότι αυξάνουν τη 
διανοητική εγρήγορση και τις σωματικές 
επιδόσεις. Τα πρόσθετα αυτά θα πρέπει να 
απαγορεύονται, για να διασφαλιστούν 
ενιαίοι κανόνες και υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας.

(17) Ορισμένα πρόσθετα χρησιμοποιούνται 
για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα 
προϊόντα καπνού έχουν οφέλη για την 
υγεία, ότι παρουσιάζουν μειωμένους 
κινδύνους για την υγεία ή ότι αυξάνουν τη 
διανοητική εγρήγορση και τις σωματικές 
επιδόσεις. Για παράδειγμα, η δράση της 
μινθόλης είναι προβληματική. Η μινθόλη, 
λόγω της ιδιότητάς της ως τοπικό 
αναισθητικό, επιτρέπει σε μεγαλύτερο 
βαθμό την εισπνοή του ερεθιστικού 
καπνού του τσιγάρου. Συνεπώς, 
επιτυγχάνεται η εισπνοή καπνού σε 
μεγαλύτερη ποσότητα και σε βαθύτερο 
επίπεδο, με αποτέλεσμα την υψηλότερη 
πρόσληψη νικοτίνης.
Τα πρόσθετα αυτά που αυξάνουν την 
ελκυστικότητα των προϊόντων καπνού θα 
πρέπει να απαγορεύονται, για να 
διασφαλιστούν ενιαίοι κανόνες και υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη γνωμοδότησή της, της 12ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με «την εθιστικότητα και την 
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ελκυστικότητα των πρόσθετων καπνού», η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και 
τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) συμπεραίνει ότι η μινθόλη 
είναι ένα ιδιαίτερα προβληματικό πρόσθετο καθώς αυξάνει την ελκυστικότητα των προϊόντων 
καπνού καθιστώντας ευκολότερη την έναρξη καπνίσματος των εν λόγω προϊόντων.

Τροπολογία 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ορισμένα πρόσθετα χρησιμοποιούνται 
για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα 
προϊόντα καπνού έχουν οφέλη για την 
υγεία, ότι παρουσιάζουν μειωμένους 
κινδύνους για την υγεία ή ότι αυξάνουν τη 
διανοητική εγρήγορση και τις σωματικές 
επιδόσεις. Τα πρόσθετα αυτά θα πρέπει να 
απαγορεύονται, για να διασφαλιστούν 
ενιαίοι κανόνες και υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας.

(17) Ορισμένα πρόσθετα χρησιμοποιούνται 
για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα 
προϊόντα καπνού έχουν οφέλη για την 
υγεία, ότι παρουσιάζουν μειωμένους 
κινδύνους για την υγεία ή ότι αυξάνουν τη 
διανοητική εγρήγορση και τις σωματικές 
επιδόσεις. Άλλα πρόσθετα, όπως η 
ζάχαρη, χρησιμοποιούνται για να 
περιορίσουν ή να βελτιώσουν το άρωμα 
και τη γεύση των προϊόντων καπνού, 
προκειμένου να διευκολύνουν την 
κατανάλωση. Τα πρόσθετα αυτά θα πρέπει 
να απαγορεύονται, για να διασφαλιστούν 
ενιαίοι κανόνες και υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ζάχαρη είναι ένα πρόσθετο το οποίο αυξάνει τη γευστικότητα των προϊόντων καπνού, 
βοηθώντας στην κάλυψη της δριμείας γεύσης του μη αλλοιωμένου καπνού, καθιστώντας το 
προϊόν περισσότερο ελκυστικό ιδίως για εκείνους που ξεκινούν το κάπνισμα.

Τροπολογία 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός 
ανθρώπων, στην πλειονότητά τους 
παιδιά, υποφέρουν από άσθμα και 
διάφορες αλλεργίες. Όπως επισημαίνει ο 
ΠΟΥ, δεν είναι κατανοητές όλες οι αιτίες 
που προκαλούν άσθμα, ωστόσο, πρέπει να 
αποκλειστούν παράγοντες κινδύνου, όπως 
αλλεργιογόνα, προϊόντα καπνού και 
χημικά που προκαλούν ερεθισμό, 
προκειμένου οι άνθρωποι να είναι σε θέση 
να απολαμβάνουν μια καλή ποιότητα 
ζωής.

Or. en

Τροπολογία 117
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει 
προσεκτικά την προσθήκη γλυκαντικών 
ουσιών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10% του συνολικού όγκου 
προσθέτων στα τσιγάρα. Η Επιτροπή 
πρέπει, ειδικότερα, να ζητήσει από τη 
βιομηχανία να αλλάξει τη σύνθεση των 
προϊόντων καπνού και να κατασκευάσει 
νέα προϊόντα απαλλαγμένα από 
ιμβερτοποιημένο σάκχαρο (φρουκτόζη 
και γλυκόζη), το οποίο είναι επικίνδυνο 
για την υγεία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γλυκαντικές ουσίες δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία όταν καταναλώνονται διά της 
στοματικής οδού, ωστόσο, όταν υποβάλλονται σε πυρόλυση μετατρέπονται σε μια σειρά τοξικών 
συστατικών, με το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο να αποτελεί το πιο επικίνδυνο συστατικό μεταξύ 
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αυτών, το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού φορμαλδεΰδης στον 
καπνό και ταξινομείται ως καρκινογόνος ουσία για τους ανθρώπους (Διεθνές Κέντρο Έρευνας 
για τον Καρκίνο, 2009).

Τροπολογία 118
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 119
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 

διαγράφεται
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απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

Or. fr

Τροπολογία 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 121
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα καπνού που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά της Ένωσης πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να μην δημιουργούνται κενά.

Τροπολογία 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα προϊόντα καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα και που 
καταναλώνονται κυρίως από καταναλωτές 
μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από ορισμένες απαιτήσεις για 
τα συστατικά.
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συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση παραδοσιακού καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και καπνού μάσησης 
περιορίζεται σε πολύ λίγες περιοχές της Ευρώπης και αποτελεί μέρος εθιμικών παραδόσεων. 
Επιπλέον, ο καπνός που λαμβάνεται από τη μύτη και ο καπνός μάσησης καταναλώνονται κατά 
κύριο λόγο από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πρέπει συνεπώς να εφαρμόζεται η ίδια εξαίρεση 
που ισχύει για τα πούρα, τα πουράκια και τον καπνό πίπας.

Τροπολογία 123
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, αλλά 
προστατεύει την υγεία όλων των 
καταναλωτών, τα προϊόντα καπνού που 
είναι διαφορετικά από τα τσιγάρα, τον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα και τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού και που 
καταναλώνονται κυρίως από καταναλωτές 
μεγαλύτερης ηλικίας δεν πρέπει να 
εξαιρεθούν από ορισμένες απαιτήσεις για 
τα συστατικά.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία προστατεύει εξίσου όλους τους καταναλωτές προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 124
Frédérique Ries
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές συνήθειες 
όσον αφορά τους νέους.

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές συνήθειες 
όσον αφορά τους νέους. Η Επιτροπή 
οφείλει να παρακολουθεί προσεκτικά τη 
χρήση του καπνού ναργιλέ από τους νέους 
διότι υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες 
ενδείξεις για την επέκταση της χρήσης 
του και πέρα από την αγορά που 
συνιστούν οι παραδοσιακοί, πιο 
ηλικιωμένοι χρήστες. Πρέπει, εν 
προκειμένω, να εφαρμοστούν τα άρθρα 6 
και 10 στα εν λόγω προϊόντα και να 
τοποθετηθούν προειδοποιήσεις για την 
υγεία στις συσκευασίες καπνού ναργιλέ, οι 
οποίες συχνά δεν συνάδουν με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπροσθέτως της τροπολογίας 3 που συντάχθηκε από τον εισηγητή για τη χρήση του καπνού 
ναργιλέ από τους νέους, για να επιμείνει στο γεγονός ότι τα προϊόντα καπνού, όπως ο καπνός 
ναργιλέ, λόγω της τοξικότητάς τους, πρέπει να καλύπτονται από τις κύριες διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 125
Frédérique Ries
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές συνήθειες 
όσον αφορά τους νέους.

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα, τον καπνό ναργιλέ και τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού και που 
καταναλώνονται κυρίως από καταναλωτές 
μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από ορισμένες απαιτήσεις για 
τα συστατικά, αν δεν υπάρχει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών ως προς τον όγκο 
των πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

Or. fr

Τροπολογία 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές συνήθειες 
όσον αφορά τους νέους.

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα, τον καπνό για ναργιλέ και τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού και που 
καταναλώνονται κυρίως από καταναλωτές 
μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από ορισμένες απαιτήσεις για 
τα συστατικά, αν δεν υπάρχει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών ως προς τον όγκο 
των πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

Or. it
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(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 10.)

Τροπολογία 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις για τα συστατικά, αν δεν 
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων ή τις καταναλωτικές συνήθειες 
όσον αφορά τους νέους.

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα, τον καπνό για ναργιλέ και τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού και που 
καταναλώνονται κυρίως από καταναλωτές 
μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από ορισμένες απαιτήσεις για 
τα συστατικά, αν δεν υπάρχει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών ως προς τον όγκο 
των πωλήσεων ή τις καταναλωτικές 
συνήθειες όσον αφορά τους νέους.

Or. ro

Τροπολογία 128
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαμορφώνουν με 
τέτοιο τρόπο την εθνική νομοθεσία 
προστασίας των νέων, εάν δεν υφίσταται 
ήδη, ώστε να απαγορεύεται η πώληση 
προϊόντων καπνού σε νέους κάτω των 
18 ετών, καθώς και η κατανάλωση αυτών 
των προϊόντων από νέους κάτω των 
18 ετών· ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι 
εν λόγω απαγορεύσεις.

Or. de



AM\937809EL.doc 55/80 PE510.711v02-00

EL

Τροπολογία 129
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Η ΣΠΕΚ επισημαίνει, στο άρθρο 16 
της σύμβασης, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
της είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των 
προϊόντων που απευθύνονται σε 
ανήλικους καταναλωτές, όπως προϊόντα 
διατροφής και παιχνίδια με τη μορφή 
προϊόντων καπνού, που ενδέχεται να είναι 
ελκυστικά για τους ανήλικους. Κατά τα 
τελευταία έτη, έχουν κυκλοφορήσει στην 
αγορά αρκετά προϊόντα, όπως για 
παράδειγμα τα τσιγάρα ατμού με καπνό 
ναργιλέ, τα οποία δεν περιέχουν νικοτίνη, 
έχουν ωστόσο τη μορφή τσιγάρου και 
προσπαθούν να μιμηθούν τη διαδικασία 
του καπνίσματος μέσω της ατμοποίησης 
των ουσιών, η ακίνδυνη φύση των οποίων 
δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά, 
ενώ μέσω μιας ηλεκτρικής δέσμης φωτός 
μιμούνται τη διαδικασία καύσης του 
τσιγάρου. Προϊόντα αυτού του είδους 
παράγονται σαφώς με σκοπό να είναι 
ελκυστικά στους νέους και στους 
ανήλικους καταναλωτές και καθίστανται 
ολοένα και πιο δημοφιλή στους ανήλικους 
στα διάφορα κράτη μέλη. Όλο και 
περισσότερες ανησυχίες εκφράζονται για 
τις συνήθειες που υιοθετούν οι νέοι και οι 
ανήλικοι καταναλωτές χρησιμοποιώντας 
τα εν λόγω τσιγάρα απομίμησης. Ως εκ 
τούτου, τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να 
απαγορευθούν μέσω της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 130
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των εθνικών διατάξεων που 
διέπουν την επισήμανση των προϊόντων 
καπνού, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των 
συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την 
υγεία που συνίστανται σε εικόνα και 
κείμενο, τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες 
απεξάρτησης από το κάπνισμα και τα 
διαφημιστικά στοιχεία μέσα και πάνω στις 
συσκευασίες.

(19) Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των εθνικών διατάξεων που 
διέπουν την επισήμανση των προϊόντων 
καπνού, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των 
συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την 
υγεία που συνίστανται σε εικόνα και 
κείμενο, πρακτική που εφάρμοσαν μόνο 
10 κράτη μέλη το 2013, τις πληροφορίες 
για τις υπηρεσίες απεξάρτησης από το 
κάπνισμα και τα διαφημιστικά στοιχεία 
μέσα και πάνω στις συσκευασίες.

Or. fr

Τροπολογία 131
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για την αποτελεσματική 
εξάλειψη των εμποδίων με όλα τα 
διαθέσιμα μέσα ώστε να καταστεί δυνατή 
η χρήση των ουδέτερων συσκευασιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ το συντομότερο 
δυνατόν.

Or. fi

Τροπολογία 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι επίσης αναγκαία η προσαρμογή 
των διατάξεων που αφορούν την 
επισήμανση, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι 
κανόνες σε επίπεδο Ένωσης με τις διεθνείς 
εξελίξεις. Για παράδειγμα, οι 
κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 11 
της ΣΠΕΚ προβλέπουν την τοποθέτηση 
μεγάλων εικονογραφικών 
προειδοποιήσεων και στις δύο κύριες 
επιφάνειες προβολής στοιχείων, την 
υποχρεωτική αναγραφή πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα και την 
εφαρμογή αυστηρών κανόνων για τις 
παραπλανητικές πληροφορίες. Οι 
διατάξεις για τις παραπλανητικές 
πληροφορίες θα συμπληρώνουν τη γενική 
απαγόρευση των παραπλανητικών 
εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές, η οποία 
προβλέπεται στην οδηγία 2005/29/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά.

(21) Είναι επίσης αναγκαία η προσαρμογή 
των διατάξεων που αφορούν την 
επισήμανση, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι 
κανόνες σε επίπεδο Ένωσης με τις διεθνείς 
εξελίξεις. Οι διατάξεις για τις 
παραπλανητικές πληροφορίες θα 
συμπληρώνουν τις ήδη κατάλληλες και 
ολοκληρωμένες προδιαγραφές για την 
πρόληψη των παραπλανητικών εμπορικών 
πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές, προδιαγραφές οι οποίες 
προβλέπονται στην οδηγία 2005/29/EK 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά.

Or. de

Τροπολογία 133
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι επίσης αναγκαία η προσαρμογή 
των διατάξεων που αφορούν την 
επισήμανση, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι 
κανόνες σε επίπεδο Ένωσης με τις διεθνείς 
εξελίξεις. Για παράδειγμα, οι 
κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 11 
της ΣΠΕΚ προβλέπουν την τοποθέτηση 

(21) Είναι επίσης αναγκαία η προσαρμογή 
των διατάξεων που αφορούν την 
επισήμανση, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι 
κανόνες σε επίπεδο Ένωσης με τις διεθνείς 
εξελίξεις. Για παράδειγμα, οι 
κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 11 
της ΣΠΕΚ προβλέπουν την τοποθέτηση 



PE510.711v02-00 58/80 AM\937809EL.doc

EL

μεγάλων εικονογραφικών 
προειδοποιήσεων και στις δύο κύριες 
επιφάνειες προβολής στοιχείων, την 
υποχρεωτική αναγραφή πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα και την 
εφαρμογή αυστηρών κανόνων για τις 
παραπλανητικές πληροφορίες. Οι διατάξεις 
για τις παραπλανητικές πληροφορίες θα 
συμπληρώνουν τη γενική απαγόρευση των 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών 
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, 
η οποία προβλέπεται στην οδηγία 
2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά.

εικονογραφικών προειδοποιήσεων, που θα 
πρέπει να καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο 
το 50% και κατ’ ελάχιστο το 30% της 
επιφάνειας του κουτιού, και στις δύο 
κύριες επιφάνειες προβολής στοιχείων, την 
υποχρεωτική αναγραφή πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα και την 
εφαρμογή αυστηρών κανόνων για τις 
παραπλανητικές πληροφορίες. Οι διατάξεις 
για τις παραπλανητικές πληροφορίες θα 
συμπληρώνουν τη γενική απαγόρευση των 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών 
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές,
η οποία προβλέπεται στην οδηγία 
2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά. 

Or. cs

Τροπολογία 134
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα. 
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι 
οι μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις απλές λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι 

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα.
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συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και να 
καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη 
της επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει 
να καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για 
όλες τις προειδοποιήσεις για την υγεία, 
για να εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι οι ιδιαίτερα ευμεγέθεις προειδοποιήσεις για την 
υγεία που βασίζονται σε εικόνες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των καπνιστών. Στην 
πραγματικότητα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κανονισμοί σχετικά με τη συσκευασία, όπως οι 
διευρυμένες εικονογραφικές προειδοποιήσεις για την υγεία, δεν έχουν καμία επίδραση στην 
απόφαση των ανθρώπων για το αν θα καπνίζουν ή όχι.

Τροπολογία 135
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα. 
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι 
οι μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις απλές λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και να 

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα. 
Θα πρέπει να καθοριστεί ποσοστό 
εξωτερικής επιφάνειας για όλες τις 
προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.
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καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη 
της επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για όλες 
τις προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η επιλογή για την εισαγωγή έγχρωμων φωτογραφιών θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών. Επίσης, η πρόβλεψη για ελάχιστο μέγεθος των προειδοποιήσεων 
για την υγεία θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποσοστό κάλυψης της εξωτερικής επιφάνειας. 
Σε περίπτωση που αυτό εφαρμοστεί, θα οδηγηθούμε σε ομοιομορφία στο μέγεθος, το σχήμα και 
την παρουσίαση των πακέτων, καθώς οι προτεινόμενες διαστάσεις δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους πακέτων.

Τροπολογία 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα. 
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι 
μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις απλές λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και να 
καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη της 

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα. 
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι 
μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις απλές λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και,
προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, να 
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επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για όλες 
τις προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη της 
επιφάνειας του πακέτου.

Or. it

Τροπολογία 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα. 
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι 
μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις απλές λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και να 
καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη της 
επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για όλες 
τις προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα. 
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι 
μεγάλες συνδυασμένες προειδοποιήσεις με 
σαφή εικονογράφηση και λεκτικές 
προειδοποιήσεις για την υγεία είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές από τις 
απλές λεκτικές προειδοποιήσεις. Ως εκ 
τούτου, οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις 
για την υγεία θα πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και να 
καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη της 
επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για όλες 
τις προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια σαφής εικόνα και μια σύντομη λεκτική προειδοποίηση σε μια τυποποιημένη ουδέτερη 
συσκευασία μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική και ορατή σε όλους τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Διάφορες επιστημονικές μελέτες 
καταδεικνύουν επίσης την 
αποτελεσματικότητα των προτρεπτικών 
φράσεων για τη διακοπή του 
καπνίσματος, οι οποίες απευθύνονται 
στον ψυχισμό του καπνιστή, θίγοντας με 
έμμεσο τρόπο την υπερηφάνειά του και 
αγγίζοντας τη συναισθηματική του 
πλευρά. Λεκτικές προειδοποιήσεις του 
τύπου: «Το κάπνισμα βλάπτει το δέρμα 
και επιταχύνει τον σχηματισμό ρυτίδων», 
«Το κάπνισμα σας κάνει λιγότερο 
ελκυστικούς», «Το φιλί με γεύση τσιγάρου 
δεν αρέσει σε κανέναν», «Η διακοπή του 
καπνίσματος δεν παχαίνει, αντιθέτως 
βελτιώνει τη ζωή», «Σκέψου: το 
διάλειμμα για τσιγάρο σού κάνει 
μεγαλύτερο κακό από το άγχος που 
προσπαθείς να κατευνάσεις», μπορούν, 
επομένως, να φανούν χρήσιμες σε 
συνδυασμό με τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις που χρησιμοποιούνται 
επί του παρόντος·

Or. it

Τροπολογία 139
Holger Krahmer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση 
των προειδοποιήσεων καθώς και για 
ορισμένες πτυχές της εμφάνισης της 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» 
(χαμηλής περιεκτικότητας σε πίσσα), 
«light» (ελαφρά), «ultra light» 
(εξαιρετικά ελαφρά), «mild» (ελαφρά), 
«natural» (φυσικό προϊόν), «organic» 
(βιολογικό προϊόν), «without additives» 
(χωρίς πρόσθετα), «without flavours» 
(χωρίς αρώματα), «slim» (λεπτά), 
ονομασίες, εικόνες και εικονογραφικές ή 
άλλες ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν συμβάλλει ούτε στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ούτε στην 
εφαρμογή της προστασίας της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες 
αποδείξεις ότι η συσκευασία ή η παρουσίαση ενός προϊόντος αποτελούν αιτιώδεις παράγοντες 
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που επηρεάζουν την απόφαση σχετικά με το κάπνισμα. Η απαγόρευση των λεπτών τσιγάρων δεν 
συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καπνού, αντίθετα διασφαλίζει την αύξηση του 
λαθρεμπορίου τσιγάρων και συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές ζημίες.

Τροπολογία 140
Erminia Mazzoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» 
(χαμηλής περιεκτικότητας σε πίσσα), 
«light» (ελαφρά), «ultra light» 
(εξαιρετικά ελαφρά), «mild» (ελαφρά), 
«natural» (φυσικό προϊόν), «organic» 
(βιολογικό προϊόν), «without additives» 
(χωρίς πρόσθετα), «without flavours» 
(χωρίς αρώματα), «slim» (λεπτά), 
ονομασίες, εικόνες και εικονογραφικές ή 
άλλες ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά.
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος.
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πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Η χρήση συγκεκριμένων χαρακτηρισμών 
στις μονάδες συσκευασίας των 
προϊόντων καπνού, όπως «low tar» 
(χαμηλής περιεκτικότητας σε πίσσα), 
«light» (ελαφρά), «ultra light» 
(εξαιρετικά ελαφρά), «mild» (ελαφρά), 
ονομασίες, εικόνες και εικονογραφικές ή 
άλλες ενδείξεις μπορεί να παραπλανήσουν
τους καταναλωτές, δημιουργώντας τους
την πεποίθηση ότι τα προϊόντα αυτά είναι 
λιγότερο επιβλαβή και κάνοντάς τους να 
αλλάξουν συνήθειες. Τα επίπεδα των 
εισπνεόμενων ουσιών δεν εξαρτώνται 
μόνον από τις ποσότητες ορισμένων 
ουσιών που περιέχονται στο προϊόν πριν 
από την κατανάλωση, αλλά και από τη 
συμπεριφορά του καπνιστή και τον 
εθισμό. Η πτυχή αυτή δεν συνδέεται μόνο 
με τη χρήση τέτοιου είδους κειμένων και 
μπορεί, ουσιαστικά, να υπονομεύσει τις 
απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζει η 
οδηγία.

Or. it

Τροπολογία 141
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
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καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

δημιουργούν την εντύπωση στους
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, ότι τα 
προϊόντα είναι λιγότερο επιβλαβή. Για 
παράδειγμα, αυτό συμβαίνει με ορισμένα 
κείμενα ή χαρακτηριστικά, όπως «low tar» 
(χαμηλής περιεκτικότητας σε πίσσα), 
«light» (ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εικόνα των καταναλωτών που περιγράφεται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι 
μονόπλευρη. Η έλλειψη ενημέρωσης δεν δικαιολογεί τον περιορισμό της ελευθερίας των 
επιχειρηματιών όσον αφορά τον σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Τροπολογία 142
Jarosław Kalinowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
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προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. Το 
πρόβλημα αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.

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 143
Kristian Vigenin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις.

Ομοίως, η εμφάνιση των μεμονωμένων 
τσιγάρων μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά.

Or. en
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Τροπολογία 144
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού. Η συσκευασία και 
τα προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν 
τους καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. Ομοίως, 
η εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά.

Or. cs
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Τροπολογία 145
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους,
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. 

Ομοίως, η εμφάνιση των μεμονωμένων 
τσιγάρων ενδέχεται να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά.
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Τροπολογία 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. Ομοίως, 
η εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά.
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι τα τσιγάρα «slim» (λεπτά) λειτουργούν 
παραπλανητικά για τον καταναλωτή. Η απαγόρευση των εν λόγω προϊόντων θα έχει κυρίως 
αρνητικές συνέπειες, ωθώντας τους καταναλωτές στην παράνομη αγορά και, ως εκ τούτου, στην 
αγορά τσιγάρων που αποτελούν προϊόντα απομίμησης και δεν έχουν υποβληθεί σε 
υγειονομικούς ελέγχους –με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία– και 
επηρεάζοντας αρνητικά την απασχόληση.

Τροπολογία 147
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. Ομοίως, 
το μέγεθος και η εμφάνιση των 
μεμονωμένων τσιγάρων μπορεί να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές, 
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καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

δημιουργώντας την εντύπωση ότι είναι 
λιγότερο βλαβερά. Η Επιτροπή καλείται 
να εκπονήσει επιστημονική μελέτη για τις 
πραγματικές επιπτώσεις των εν λόγω 
παραγόντων στην κατανάλωση καπνού.

Or. pt

Τροπολογία 148
Sergej Kozlík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. Ομοίως, 
η εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
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πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Or. en

Τροπολογία 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
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πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της 
κατάλληλης συσκευασίας και σήμανσης 
των προϊόντων αυτών και μέσω της 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά 
με τους κινδύνους, ώστε ο καταναλωτής 
να έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών 
από την κατανάλωση του προϊόντος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα τύπου «slim» δεν είναι πιο επιβλαβή, μόνο η συσκευασία τους μπορεί να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή. Ωστόσο, εάν τα προϊόντα αυτά συσκευάζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, δεν θα υπάρχει πιθανότητα παραπλάνησης του καταναλωτή.

Τροπολογία 150
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται πάνω 
στη συσκευασία, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
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ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις.

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 
σταματήσει κάποιος το κάπνισμα αλλά να σταματήσει να καταναλώνει τη συγκεκριμένη 
κατηγορία προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού. Η συσκευασία και 
τα προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν 
τους καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
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υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Τροπολογία 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τα γραφικά 
χαρακτηριστικά των προειδοποιήσεων 
καθώς και για ορισμένες πτυχές της 



PE510.711v02-00 78/80 AM\937809EL.doc

EL

των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

εμφάνισης της συσκευασίας των 
προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένου 
του μηχανισμού ανοίγματος. Η 
συσκευασία και τα προϊόντα ενδέχεται να 
παραπλανούν τους καταναλωτές, ιδίως 
τους νέους, υποδηλώνοντας ότι τα 
προϊόντα είναι λιγότερο επιβλαβή. Για 
παράδειγμα, αυτό συμβαίνει με ορισμένα 
κείμενα ή χαρακτηριστικά, όπως «low tar» 
(χαμηλής περιεκτικότητας σε πίσσα), 
«light» (ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Or. it

Τροπολογία 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Έχει αποδειχθεί ότι τα προϊόντα 
καπνού περιέχουν και εκπέμπουν, όταν 
καίγονται, πολλές επιβλαβείς ουσίες 
καθώς και γνωστές καρκινογόνες ουσίες 
επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. 
Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει 
με σαφήνεια ότι το παθητικό κάπνισμα 
προκαλεί θάνατο, νόσους και αναπηρία 
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και ότι τα έμβρυα και τα νεογνά 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο από το 
παθητικό κάπνισμα. Όσον αφορά άτομα 
που εισπνέουν καπνό, ενδέχεται να 
προκαλούνται ή να επιδεινώνονται 
αναπνευστικά νοσήματα. Οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία πρέπει 
συνεπώς να εφιστούν την προσοχή και 
στους κινδύνους για την υγεία από το 
παθητικό κάπνισμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη περιλαμβάνεται στην ισχύουσα οδηγία 2001/37/ΕΚ. Πρέπει να 
υπάρχουν ειδικές κειμενικές και εικονογραφικές προειδοποιήσεις, οι οποίες θα εφιστούν την 
προσοχή στους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος.

Τροπολογία 154
Martina Anderson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η 
τυποποίηση της παρουσίασης της 
ονομασίας του εμπορικού σήματος και 
του χρώματος της συσκευασίας 
(ουδέτερη συσκευασία) καθιστά την 
συσκευασία λιγότερο ελκυστική και 
ενισχύει την αποτελεσματικότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία, 
μειώνοντας, ως εκ τούτου, την 
πιθανότητα έναρξης του καπνίσματος και 
την κατανάλωση καπνού. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές των άρθρων 11 
και 13 της ΣΠΕΚ ζητούν από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να εξετάσουν την 
πιθανότητα έγκρισης απαιτήσεων για τις 
ουδέτερες συσκευασίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συσκευασία του καπνού δεν πρέπει να είναι ελκυστική ή δελεαστική, καθώς εμπεριέχει 
θανατηφόρο προϊόν.  Η διαφήμιση των προϊόντων καπνού απαγορεύεται σχεδόν παντού και το 
ίδιο πρέπει να συμβεί και με τη συσκευασία τους.  Η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με τις 
συστάσεις των κατευθυντήριων γραμμών της ΣΠΕΚ και εφαρμόζεται ή εξετάζεται από άλλα 
κράτη παγκοσμίως.


