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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει,
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση 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
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0788),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0420/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Βουλή της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, την Ιταλική Γερουσία, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας , τη 
Βουλή των Ελλήνων, το Κοινοβούλιο της Ιταλικής Δημοκρατίας, το Πορτογαλικό 
Κοινοβούλιο, τη Ρουμανική Βουλή, τη Βουλή της Δανίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν 
συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

                                               
1 ΕΕ C ... / Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C ... / Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ανάληψη νομοθετικής δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης είναι επίσης αναγκαία για 
την εφαρμογή της σύμβασης-πλαισίου του 
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού (στο εξής: 
ΣΠΕΚ), του Μαΐου του 2003, 
συμβαλλόμενα μέρη της οποίας είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη
της. Ιδιαίτερη σημασία για την 
αναθεώρηση έχουν ιδίως τα άρθρα 9 
(ρύθμιση του περιεχομένου των προϊόντων 
καπνού), 10 (ρύθμιση της γνωστοποίησης 
πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού), 11 
(συσκευασία και επισήμανση των 
προϊόντων καπνού), 13 (διαφήμιση) και 15 
(παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού) της 
ΣΠΕΚ. Κατά τις διάφορες διασκέψεις των 
συμβαλλόμενων μερών της ΣΠΕΚ 
εγκρίθηκε με συναίνεση, με την 
υποστήριξη της Ένωσης και των κρατών 
μελών, ένα σύνολο κατευθυντήριων 
γραμμών για την εφαρμογή της ΣΠΕΚ. 

(7) Η ανάληψη νομοθετικής δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης είναι επίσης αναγκαία για 
την εφαρμογή της ιστορικής σύμβασης-
πλαισίου του ΠΟΥ για τον έλεγχο του 
καπνού (στο εξής: ΣΠΕΚ), του Μαΐου του 
2003. Όλα τα κράτη μέλη και η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπογράψει και 
έχουν κυρώσει την σύμβαση και, κατά 
συνέπεια, δεσμεύονται, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, από τις διατάξεις της 
ΣΠΕΚ. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την 
αναθεώρηση έχουν ιδίως τα άρθρα 9 
(ρύθμιση του περιεχομένου των προϊόντων 
καπνού), 10 (ρύθμιση της γνωστοποίησης 
πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού), 11
(συσκευασία και επισήμανση των 
προϊόντων καπνού), 13 (διαφήμιση) και 15 
(παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού) της 
ΣΠΕΚ. Κατά τις διάφορες διασκέψεις των 
συμβαλλόμενων μερών της ΣΠΕΚ 
εγκρίθηκε με συναίνεση, με την 
υποστήριξη της Ένωσης και των κρατών 
μελών, ένα σύνολο κατευθυντήριων 
γραμμών για την εφαρμογή της ΣΠΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΣΠΕΚ του ΠΟΥ είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη σχετικά με την υγεία. Οι διατάξεις της είναι 
νομικά δεσμευτικές για τα κράτη μέλη όπως συμβαίνει, πχ., με τους κανόνες του ΠΟΥ.
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Τροπολογία 2

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 μειωθούν οι καθοριζόμενες 
περιεκτικότητες ή να καθοριστούν 
ανώτατα όρια για τις εκπομπές, 
λαμβάνοντας υπόψη την τοξικότητα ή την 
εθιστικότητά τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να μειώσει τις περιεκτικότητες πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα επίπεδα οριστούν για τοξικές ή εθνιστικές εκπομπές στο 
μέλλον, ευθυγραμμιζόμενη μόνο με την κατεύθυνση των διεθνών προτύπων.

Τροπολογία 3

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 την 
χρήση του καπνού ναργιλέ από τους νέους 
διότι υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες 
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ενδείξεις για την επέκταση της χρήσης 
του και πέρα από την αγορά που 
συνιστούν οι παραδοσιακοί, πιο 
ηλικιωμένοι χρήστες· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ναργιλέ σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής ενώ οι 
χρήστες δεν γνωρίζουν πάντα ότι ο ναργιλές περιέχει συνήθως καπνό.  Σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο, οι νέοι και οι φοιτητές δηλώνουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης από άλλες 
ομάδες. 

Τροπολογία 4

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 εικονογραφημένες 
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. 

Or. en
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self explanatory

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22 a. Σε περιπτώσεις χρήσης 
συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την 
υγεία, το υπόλοιπο της συσκευασίας των 
προϊόντων καπνού πρέπει να είναι 
ομοιόμορφο και απαλλαγμένο από 
οποιοδήποτε εμπορικό σήμα προκειμένου 
να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος της 
προειδοποίησης για την υγεία. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι η ομοιόμορφη 
συσκευασία είναι ιδιαιτέρως 
αποτελεσματική στην προσπάθεια να 
αποτραπούν οι νέοι από το να αρχίσουν 
να καπνίζουν.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομοιόμορφη "απλή" συσκευασία δεν είναι καθόλου απλή διότι το μεγαλύτερο μέρος του 
πακέτου καλύπτεται από μεγάλες και πολύ παραστατικές προειδοποιήσεις για την υγεία, ενώ 
στην Αυστραλία το φόντο είναι σκούρου, μουντού καφέ χρώματος. Τέσσερα κράτη μέλη 
βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης σχετικά με την καθιέρωση 
ομοιόμορφων συσκευασιών (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Φινλανδία και Γαλλία). Η πλήρης 
τυποποίηση της συσκευασίας  αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο εξάλειψης των εμποδίων 
στο εμπόριο εντός της ενιαίας αγοράς. Συνιστά επίσης την καλύτερη λύση από την άποψη της 
προστασίας της υγείας.  Αυξάνει τον αντίκτυπο που έχουν οι προειδοποιήσεις υγείας σε εκείνους 
που δεν έχουν αρχίσει ακόμη να καπνίζουν και είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική για την 
αποτροπή των νέων ιδίως από το να αρχίσουν το κάπνισμα. 
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Τροπολογία 6

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) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
ελάχιστο μέγεθος για όλες τις 
προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους και ο 
μηχανισμός ανοίγματος της συσκευασίας 
δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αποσπά 
την προσοχή από τις προειδοποιήσεις 
υγείας. Η συσκευασία και τα προϊόντα 
ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, με το να 
υποδηλώνουν 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. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Διατίθενται στην αγορά σημαντικές 
ποσότητες παράνομων προϊόντων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες 
αυτές μπορεί να αυξηθούν. Τα προϊόντα 
αυτά υπονομεύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των συμμορφούμενων 
προϊόντων και την προστασία που 
παρέχεται από τις νομοθεσίες 
καταπολέμησης του καπνού. Επιπλέον, η 
ΣΠΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να 
καταπολεμά τα παράνομα προϊόντα στο 
πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
που να ορίζει ότι οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού πρέπει να 
επισημαίνονται με μοναδικό και ασφαλή 
τρόπο και οι κινήσεις τους να 
καταγράφονται, ώστε, αφενός, τα εν λόγω 
προϊόντα να μπορούν να εντοπίζονται και
να παρακολουθούνται στην Ένωση και, 
αφετέρου, η συμμόρφωσή τους με την 
παρούσα οδηγία να μπορεί να 
παρακολουθείται και να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερα. Θα πρέπει, επιπλέον, 
να προβλεφθεί η θέσπιση χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων. 

(26) Διατίθενται στην αγορά σημαντικές 
ποσότητες παράνομων προϊόντων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες 
αυτές μπορεί να αυξηθούν. Τα προϊόντα 
αυτά υπονομεύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των συμμορφούμενων 
προϊόντων και την προστασία που 
παρέχεται από τις νομοθεσίες 
καταπολέμησης του καπνού. Επιπλέον, η 
ΣΠΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να 
καταπολεμά τα παράνομα προϊόντα στο 
πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
που να ορίζει ότι οι μονάδες συσκευασίας 
και οποιαδήποτε εξωτερική συσκευασία 
των προϊόντων καπνού πρέπει να 
επισημαίνονται με μοναδικό και ασφαλή 
τρόπο και οι κινήσεις τους να 
καταγράφονται, ώστε, αφενός, τα εν λόγω 
προϊόντα να μπορούν να εντοπίζονται και 
να παρακολουθούνται στην Ένωση και, 
αφετέρου, η συμμόρφωσή τους με την 
παρούσα οδηγία να μπορεί να 
παρακολουθείται και να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερα. Θα πρέπει, επιπλέον, 
να προβλεφθεί η θέσπιση χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του ΠΟΥ για το παράνομο εμπόριο των 
προϊόντων καπνού, πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί σε οποιαδήποτε 
εξωτερική συσκευασία (πχ. παλέτες, κιβώτια, χαρτοκιβώτια κλπ) Οι αποκλειστικοί 
αναγνωριστικοί κωδικοί στην εξωτερική συσκευασία και στις περιεχόμενες μονάδες 
συσκευασίας πρέπει να συνδέονται ούτως ώστε να γνωρίζουν οι αρχές τι περιέχουν οι παλέτες, 
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τα κιβώτια ή τα χαρτοκιβώτια.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού διευκολύνουν 
την πρόσβαση των νέων στα προϊόντα 
καπνού και ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τήρηση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία 
καταπολέμησης του καπνού, και ιδίως 
από την παρούσα οδηγία. Είναι αναγκαίο 
να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για ένα 
σύστημα κοινοποίησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία 
αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της. Η 
διάταξη της παρούσας οδηγίας περί 
κοινοποιήσεως των εξ αποστάσεως 
διασυνοριακών πωλήσεων προϊόντων 
καπνού θα πρέπει να εφαρμόζεται παρά 
τη διαδικασία κοινοποίησης που 
προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι εξ 
αποστάσεως διασυνοριακές πωλήσεις 
προϊόντων καπνού από επιχειρήσεις σε 
καταναλωτές ρυθμίζονται επίσης από την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, η οποία θα αντικατασταθεί, 
από τις 13 Ιουνίου 2014, από την οδηγία 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού πρέπει να 
απαγορευτούν καθώς διευκολύνουν την 
πρόσβαση των νέων στα προϊόντα καπνού 
και ενδέχεται να υπονομεύσουν την 
τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής συμπεραίνει ότι το κίνητρο για διασυνοριακές 
πωλήσεις μέσω διαδικτύου βρίσκεται 1) στην προσφορά χαμηλότερων τιμών για προϊόντα 
λαθρεμπορίου ή απομίμησης ή 2) στην παράνομη αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται 
μεταξύ των φορολογικών κανόνων των κρατών μελών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την 
στρέβλωση του ανταγωνισμού διότι οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής και δη οι εγκατεστημένοι 
σε κράτη μέλη με υψηλή φορολογία αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από παράνομους (ως επί το 
πλείστον) διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30 a. Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού 
συνεχίζει να πραγματοποιείται σε αρκετά 
κράτη μέλη, μέσω διαδικτυακών 
καταστημάτων λιανικής πώλησης και σε 
δημόσιους χώρους. Δεδομένου ότι 
απευθύνεται σε νέους και έχει τη 
δυνατότητα να προσελκύσει νέους 
καπνιστές, η πρακτική αυτή πρέπει να 
απαγορευθεί. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν διανομή τσιγάρων για διαφημιστικούς λόγους σε νυχτερινά κέντρα και σε παραλίες 
κλπ έχει ως αποδέκτες τους νέους και πρέπει να απαγορευτεί.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται οι 
εξελίξεις όσον αφορά τα νέα προϊόντα 

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να θεσπιστεί εκ των προτέρων 
έγκριση για οποιαδήποτε νέα προϊόντα 



PE508.085v03-00 14/52 PR\932973EL.doc

EL

καπνού. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 
υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα 
προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 
εξέλιξη της κατάστασης ως προς τα 
προϊόντα αυτά και να υποβάλει έκθεση 
πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των 
κρατών μελών, προκειμένου να εκτιμηθεί 
κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
υπάρξουν τροποποιήσεις της παρούσας 
οδηγίας. 

καπνού. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
υποχρέωση υποβολής αίτησης για άδεια 
κυκλοφορίας για τα νέα προϊόντα καπνού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα καπνού είναι εξαιρετικά επιβλαβή για την δημόσια υγεία και δεν πρέπει να 
επιτρέπεται η κυκλοφορία τους στην αγορά χωρίς εκ των προτέρων έγκριση των αρχώντ ου 
κράτους.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον μορφότυπο 
κοινοποίησης των συστατικών, τον 
προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις ή 
αυξημένα επίπεδα τοξικότητας και 
εθιστικότητας και τη μεθοδολογία με την 
οποία θα προσδιορίζεται αν ένα προϊόν 
καπνού έχει χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(37) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον μορφότυπο 
κοινοποίησης των συστατικών, τον 
προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις ή 
αυξημένα επίπεδα τοξικότητας και 
εθιστικότητας, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το εάν χρειάζεται και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει η σύσταση 
ανεξάρτητων ομάδων δοκιμής προκειμένου να προσδιορίζεται αν ένα προϊόν καπνού έχει 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση είναι καλύτερο να αποφασιστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
και όχι με εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Για να καταστεί η παρούσα οδηγία 
πλήρως λειτουργική και να συμβαδίζει με 
τις τεχνικές, επιστημονικές και διεθνείς 
εξελίξεις όσον αφορά την κατασκευή, την 
κατανάλωση και τη ρύθμιση των 
προϊόντων καπνού, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό και την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων για τις 
εκπομπές και των μεθόδων μέτρησής τους, 
για τον καθορισμό ανώτατων επιπέδων για 
τα συστατικά που αυξάνουν την 
τοξικότητα, την εθιστικότητα ή την 
ελκυστικότητα, για τη χρήση 
προειδοποιήσεων σχετικών με την υγεία, 
για τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας στην επισήμανση και τη 
συσκευασία, για τον καθορισμό των 
βασικών στοιχείων των συμβάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων που θα 
συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, για 
την επανεξέταση ορισμένων εξαιρέσεων 
που προβλέπονται για τα προϊόντα καπνού 
πλην των τσιγάρων, του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού και για την 
επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης των 

(38) Για να καταστεί η παρούσα οδηγία 
πλήρως λειτουργική και να συμβαδίζει με 
τις τεχνικές, επιστημονικές και διεθνείς 
εξελίξεις όσον αφορά την κατασκευή, την 
κατανάλωση και τη ρύθμιση των 
προϊόντων καπνού, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό και την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων για τις 
εκπομπές και των μεθόδων μέτρησής τους, 
για τον καθορισμό ανώτατων επιπέδων για 
τα συστατικά που αυξάνουν την 
τοξικότητα, την εθιστικότητα ή την 
ελκυστικότητα, για τη μεθοδολογία με την 
οποία θα προσδιορίζεται αν ένα προϊόν 
καπνού έχει χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, για τη χρήση 
προειδοποιήσεων σχετικών με την υγεία, 
για τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας στην επισήμανση και τη 
συσκευασία, για τον καθορισμό των 
βασικών στοιχείων των συμβάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων που θα 
συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, για 
την επανεξέταση ορισμένων εξαιρέσεων 
που προβλέπονται για τα προϊόντα καπνού 
πλην των τσιγάρων, του καπνού για 
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νικοτινούχων προϊόντων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

στριφτά τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού και για την 
επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης των 
νικοτινούχων προϊόντων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 37.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει, 
για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίσει αυστηρότερες 
διατάξεις, για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
κατάσταση του εν λόγω κράτους μέλους 
και εφόσον οι διατάξεις δικαιολογούνται 
από την ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
θα πρέπει να είναι αναγκαίες και 

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει, 
για εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα 
εξίσου, για λόγους επιτακτικών αναγκών 
που αφορούν την προστασία της δημόσιας 
υγείας. Ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης 
να έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει 
αυστηρότερες διατάξεις, για εγχώρια και 
εισαγόμενα προϊόντα εξίσου, για λόγους 
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
κατάσταση του εν λόγω κράτους μέλους 
και εφόσον οι διατάξεις δικαιολογούνται 
από την ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
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αναλογικές και να μη συνιστούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών 
μελών. Οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των 
προτέρων και να εγκρίνονται από την 
Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
που επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία. 

θα πρέπει να είναι αναγκαίες και 
αναλογικές και να μη συνιστούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών 
μελών. Οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των 
προτέρων και να εγκρίνονται από την 
Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
που επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το προνόμιο των κρατών μελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερους εθνικούς κανόνες σε τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, εφόσον 
τούοι οι κανόνες αιτιολογούνται και εγκρίνονται δεόντως. Αυτοί οι αυστηρότεροι κανόνες 
ισχύουν επίσης για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές νομοθετικές πράξεις, 
που θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα, όσον 
αφορά τις πτυχές που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
πράξεις συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν, π.χ., να διατηρήσουν 
ή να θεσπίσουν διατάξεις που προβλέπουν 
την τυποποίηση της συσκευασίας των
προϊόντων καπνού, με την προϋπόθεση ότι 
οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη 
Συνθήκη και με τις υποχρεώσεις που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ και δεν 
επηρεάζουν την πλήρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Για τις τεχνικές 
προδιαγραφές απαιτείται προηγούμενη 

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές νομοθετικές πράξεις, 
που θα ισχύουν για εγχώρια και 
εισαγόμενα προϊόντα εξίσου, όσον αφορά 
τις πτυχές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις 
συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν, π.χ., να διατηρήσουν 
ή να θεσπίσουν διατάξεις που προβλέπουν 
την τυποποίηση της συσκευασίας 
προϊόντων καπνού άλλων από τσιγάρα και 
στριφτά, με την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη 
Συνθήκη και με τις υποχρεώσεις που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ και δεν 
επηρεάζουν την πλήρη εφαρμογή της 
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κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών. 

παρούσας οδηγίας. Για τις τεχνικές 
προδιαγραφές απαιτείται προηγούμενη 
κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το προνόμιο των κρατών μελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερους εθνικούς κανόνες επίσης σε τομείς που δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, εφόσον τούοι οι κανόνες αιτιολογούνται δεόντως. Αυτοί οι αυστηρότεροι κανόνες 
ισχύουν επίσης για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού· 

δ) την απαγόρευση των διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων 
καπνού· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση επί του άρθρου 16.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την υποχρέωση κοινοποίησης των νέων 
προϊόντων καπνού·

ε) την υποχρέωση έγκρισης πριν την 
κυκλοφορία στην αγορά των νέων 
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προϊόντων καπνού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση επί του άρθρου 17.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων, με βάση ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την σύμβαση-
πλαισίου του ΠΟΥ για τον έλεγχο του 
καπνού και προκειμένου να διευκολυνθεί 
η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, με βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας ιδίως για τους 
νέους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας είναι η εναρμόνιση νόμων προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Κατά την επιλογή της κατεύθυνσης της εναρμόνισης ωστόσο, 
αποφασιστικός παράγοντας υπήρξε η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της 
δημόσιας υγείας, ιδίως για τους νέους, και η εφαρμογή διεθνώς συμφωνημένων προτύπων. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την μείωση των μέγιστων 
περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και διεθνώς 
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εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

συμφωνημένα πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να μειώσει τις περιεκτικότητες πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του 
άνθρακα στο μέλλον ευθυγραμμιζόμενη μόνο με την κατεύθυνση των διεθνών προτύπων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθορ 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα κράτη 
μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και να
προσαρμόζει τις μέγιστες περιεκτικότητες 
για τις άλλες εκπομπές των τσιγάρων και 
για τις εκπομπές προϊόντων καπνού πλην 
των τσιγάρων που αυξάνουν αισθητά την 
τοξική ή εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.  Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα κράτη 
μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και να 
μειώνει τις μέγιστες περιεκτικότητες για 
τις άλλες εκπομπές των τσιγάρων και για 
τις εκπομπές προϊόντων καπνού πλην των 
τσιγάρων που αυξάνουν αισθητά την 
τοξική ή εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να μειώσει οποιαδήποτε άλλα επίπεδα οριστούν για τοξικές ή εθνιστικές 
εκπομπές στο μέλλον, ευθυγραμμιζόμενη μόνο με την κατεύθυνση των διεθνών προτύπων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι περιεκτικότητες των τσιγάρων σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα μετρούνται βάσει των προτύπων 
ISO 4387 για την πίσσα, ISO 10315 για τη 
νικοτίνη και ISO 8454 για το μονοξείδιο 
του άνθρακα.

1. Οι περιεκτικότητες των τσιγάρων σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα μετρούνται βάσει των προτύπων 
ISO 4387 για την πίσσα, ISO 10315 για τη 
νικοτίνη και ISO 8454 για το μονοξείδιο 
του άνθρακα.

Η ακρίβεια των ενδείξεων όσον αφορά την 
πίσσα και τη νικοτίνη ελέγχεται σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 8243. 

Η ακρίβεια των ενδείξεων όσον αφορά την 
πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του 
άνθρακα ελέγχεται σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 8243.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το διεθνές πρότυπο χρησιμοποιείται ήδη για την μέτρηση της ακρίβειας των ενδείξεων για 
το μονοξείδιο του άνθρακα.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ειδικό ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ 
κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη ειδικό ιστότοπο για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού. Με 
την τροπολογία διευκρινίζεται ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν εντελώς καινούριο  
ιστότοπο.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη απαιτούν επίσης από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
να δημοσιοποιήσουν τις δαπάνες τους για 
διαφήμιση, προώθηση και χορηγία των 
προϊόντων καπνού ανά κράτος μέλος σε 
ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 
πλήρες ημερολογιακό έτος που έπεται του 
έτους έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ΣΠΕΚ του ΠΟΥ. Τα στοιχεία αυτά για την ΕΕ 
δεν είναι γνωστά επί του παρόντος.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή αναλύει όλες τις 
πληροφορίες που διατίθενται βάσει του 
παρόντος άρθρου (ιδίως πληροφορίες που 
αφορούν την εθιστικότητα και την 
τοξικότητα των συστατικών, την έρευνα 
αγοράς και τα στοιχεία για τις πωλήσεις) 
και υποβάλλει περιοδική έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο που περιέχει σύνοψη των 
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κύριων συμπερασμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την πρώτη φορά που τόσο μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών διατίθεται στις 
ρυθμιστικές αρχές. Θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί ανάλυση σε περίπτωση που υπάρχουν 
χρήσιμα διδάγματα για μελλοντικές πολιτικές κατά του καπνίσματος. 

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα τέλη που επιβάλλουν τα κράτη μέλη 
για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον 
χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση 
των πληροφοριών που υποβάλλονται σ’ 
αυτά σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν 
επιβάλλονται τέτοια τέλη, δεν 
υπερβαίνουν το κόστος που αντιστοιχεί 
στις εν λόγω δραστηριότητες. 

6. Αναλογικά τέλη μπορούν να επιβληθούν 
από τα κράτη μέλη για την παραλαβή, την 
αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση 
και τη δημοσίευση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σ’ αυτά σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση περί τελών εδώ πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις στο άρθρο 17.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν 
ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

2. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν 
ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1 και αν 
πρέπει συνεπώς να απαγορευτεί  σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
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στο άρθρο 21. με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινίσει κάτι τέτοιο εγκρίνοντας εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή επεκτείνει την 
απαγόρευση ενός συγκεκριμένου προϊόντος στην υπόλοιπη ενιαία αγορά. 

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, ομοιόμορφους κανόνες για τις 
διαδικασίες προσδιορισμού της 
μεθοδολογίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν ένα 
προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, λεπτομερή 
κριτήρια και διαδικασίες προσδιορισμού 
της μεθοδολογίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν ένα 
προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το εάν χρειάζεται και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει η σύσταση 
ανεξάρτητων ομάδων δοκιμής προκειμένου να προσδιορίζεται αν ένα προϊόν καπνού έχει 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση είναι καλύτερο να αποφασιστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
και όχι με εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 

7. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
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αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση των 
προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει με εκτελεστική πράξη αν ένα 
προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 7. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει με εκτελεστική πράξη αν ένα 
προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 7 και αν 
πρέπει συνεπώς να απαγορευτεί  σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινίσει κάτι τέτοιο εγκρίνοντας εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή επεκτείνει την 
απαγόρευση ενός συγκεκριμένου προϊόντος στην υπόλοιπη ενιαία αγορά. 

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η πείρα 
που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή των 

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η πείρα 
που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή των 
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παραγράφων 7 και 8 δείχνουν ότι ένα 
συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια ορισμένη 
ποσότητά του αυξάνουν αισθητά, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση ενός προϊόντος καπνού, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει τα μέγιστα 
επίπεδα των εν λόγω προσθέτων.

παραγράφων 7 και 8 δείχνουν ότι ένα 
συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια ορισμένη 
ποσότητά του αυξάνουν, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση ενός προϊόντος καπνού, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει τα μέγιστα 
επίπεδα των εν λόγω προσθέτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία στην κύρια 
επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και σε 
κάθε εξωτερική συσκευασία είναι πλήρως 
ορατές και επίσης ότι δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται εν μέρει ή εν όλω από 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα, όταν τα 
προϊόντα καπνού διατίθενται στην αγορά. 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία στην κύρια 
επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και σε 
κάθε εξωτερική συσκευασία είναι πλήρως 
ορατές και εγκρίνουν τους αναγκαίους 
κανόνες που θα αποτρέψουν την 
κυκλοφορία στην αγορά για οποιουδήποτε 
τύπου περιτύλιγμα, σακουλάκι, κάλυμμα, 
κουτί ή άλλο εξάρτημα το οποίο, εν μέρει 
ή εν όλω, κρύβει ή διακόπτει τις 
προειδοποιήσεις για την υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι προειδοποιήσεις υγείας είναι ξεκάθαρα 
ορατές από το κοινό.
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποτελούνται από μια λεκτική 
προειδοποίηση, απ’ αυτές που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι, και από μια 
αντίστοιχη έγχρωμη φωτογραφία που 
καθορίζεται στη βιβλιοθήκη εικόνων· 

α) αποτελούνται από μια λεκτική 
προειδοποίηση, απ’ αυτές που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι, και από μια 
αντίστοιχη έγχρωμη φωτογραφία που 
καθορίζεται στη βιβλιοθήκη εικόνων του 
Παραρτήματος Ι α·· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς διόρθωση παράλειψης κατά την σύνταξη.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για 
την υγεία διαιρούνται σε τρία σύνολα που 
εναλλάσσονται σε ετήσια βάση. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε συνδυασμένη 
προειδοποίηση για την υγεία εμφανίζεται 
σε ίσο κατά το δυνατόν αριθμό για κάθε 
μάρκα. 

2. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για 
την υγεία διαιρούνται σε τρία σύνολα που 
εναλλάσσονται σε ετήσια βάση. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε συνδυασμένη 
προειδοποίηση για την υγεία που 
διατίθεται προς χρήση σε οποιοδήποτε 
έτος εμφανίζεται σε ίσο κατά το δυνατόν 
αριθμό για κάθε μάρκα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι κάθε μία από τις δεκατέσσερις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία 
που διατίθενται προς χρήση σε ένα ορισμένο έτος πρέπει να εμφανιστούν σε όσο το δυνατόν πιο 
ισορροπημένο βαθμό σε κάθε μάρκα τσιγάρων και στριφτών. 
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητο.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομοιόμορφη "απλή" συσκευασία δεν είναι καθόλου απλή διότι το μεγαλύτερο μέρος του 
πακέτου καλύπτεται από μεγάλες και πολύ παραστατικές προειδοποιήσεις για την υγεία, ενώ 
στην Αυστραλία το φόντο είναι σκούρου, μουντού καφέ χρώματος. Τέσσερα κράτη μέλη 
βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης σχετικά με την καθιέρωση 
ομοιόμορφων συσκευασιών (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Φινλανδία και Γαλλία). Η πλήρης 
τυποποίηση της συσκευασίας  αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο εξάλειψης των εμποδίων 
στο εμπόριο εντός της ενιαίας αγοράς. Συνιστά επίσης την καλύτερη λύση από την άποψη της 
προστασίας της υγείας.  Αυξάνει τον αντίκτυπο που έχουν οι προειδοποιήσεις υγείας σε εκείνους 
που δεν έχουν αρχίσει ακόμη να καπνίζουν και είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική για την 
αποτροπή των νέων ιδίως από το να αρχίσουν το κάπνισμα.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κανένα εμπορικό σήμα ή οποιοδήποτε 
άλλο σήμα δεν πρέπει να εμφανίζεται στο 
ίδιο το προϊόν καπνού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εμπορικά σήματα ή άλλα σχέδια (πχ. σχέδια με άνθη) δεν πρέπει να επιτρέπονται σε 
μεμονωμένα τσιγάρα.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα,
το μέγεθος και το χρώμα του φόντου των 
ατομικών μονάδων συσκευασίας, καθώς 
και για τον τύπο και το μέγεθος της 
γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται 
για την εμπορική ονομασία και για 
οποιαδήποτε παραλλαγή ονομασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομοιόμορφη "απλή" συσκευασία δεν είναι καθόλου απλή διότι το μεγαλύτερο μέρος του 
πακέτου καλύπτεται από μεγάλες και πολύ παραστατικές προειδοποιήσεις για την υγεία, ενώ 
στην Αυστραλία το φόντο είναι σκούρου, μουντού καφέ χρώματος. Τέσσερα κράτη μέλη 
βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης σχετικά με την καθιέρωση 
ομοιόμορφων συσκευασιών (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Φινλανδία και Γαλλία). Η πλήρης 
τυποποίηση της συσκευασίας  αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο εξάλειψης των εμποδίων 
στο εμπόριο εντός της ενιαίας αγοράς. Συνιστά επίσης την καλύτερη λύση από την άποψη της 
προστασίας της υγείας.  Αυξάνει τον αντίκτυπο που έχουν οι προειδοποιήσεις υγείας σε εκείνους 
που δεν έχουν αρχίσει ακόμη να καπνίζουν και είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική για την 
αποτροπή των νέων ιδίως από το να αρχίσουν το κάπνισμα. 

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο πρωτόκολλο του ΠΟΥ για το παράνομο εμπόριο των προϊόντων 
καπνού, πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί σε οποιαδήποτε εξωτερική 
συσκευασία (πχ. παλέτες, κιβώτια, χαρτοκιβώτια κλπ) Οι αποκλειστικοί αναγνωριστικοί 
κωδικοί στην εξωτερική συσκευασία και στις περιεχόμενες μονάδες συσκευασίας πρέπει να 
συνδέονται ούτως ώστε να γνωρίζουν οι αρχές τι περιέχουν οι παλέτες, τα κιβώτια ή τα 
χαρτοκιβώτια. Οποιαδήποτε επανασυσκευασία πρέπει να καταγράφεται. 
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει φράγμα ασφαλείας μεταξύ του φορέα αποθήκευσης δεδομένων και της 
καπνοβιομηχανίας και προκειμένου να εξασφαλίζεται η απόλυτη ανεξαρτησία του πρώτου, 
πρέπει να θεσπιστούν επιπρόσθετες ρήτρες ασφαλείας.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αόρατα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα καθιστούσαν δυσκολότερη την απομίμηση των 
προϊόντων. Εντούτοις και δεδομένου ότι η ύπαρξη αόρατων χαρακτηριστικών μπορεί να 
επαληθευτεί μόνο από αρμόδιους υπαλλήλους, το χαρακτηριστικό ασφαλείας πρέπει να διαθέτει 
τόσο ευδιάκριτα όσο και αόρατα στοιχεία, όπως τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στα 
τσιγάρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Τουρκία, στην Βραζιλία και στην Μαλαισία.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν 
έδρα στην επικράτειά τους να επιδίδονται 
σε διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως.

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η
παροχή των προϊόντων καπνού· 
β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας· 
γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά λίγες οι νόμιμες διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού στο διαδίκτυο και 
άρα, όπως είναι αναμενόμενο, τα προϊόντα καπνού που πουλιούνται στο διαδίκτυο δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.  Η αξιολόγηση 
αντικτύπου της Επιτροπής συμπεραίνει ότι το κίνητρο για διασυνοριακές πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου βρίσκεται 1) στην προσφορά χαμηλότερων τιμών για προϊόντα λαθρεμπορίου ή 
απομίμησης ή 2) στην παράνομη αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των 
φορολογικών κανόνων των κρατών μελών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την στρέβλωση του 
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ανταγωνισμού διότι οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής και δη οι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη 
με υψηλή φορολογία αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από παράνομους (ως επί το πλείστον) 
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν διανομή τσιγάρων για διαφημιστικούς λόγους σε νυχτερινά κέντρα και σε παραλίες 
κλπ έχει ως αποδέκτες τους νέους και πρέπει να απαγορευτεί.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά λίγες οι νόμιμες διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού στο διαδίκτυο και 
άρα, όπως είναι αναμενόμενο, τα προϊόντα καπνού που πουλιούνται στο διαδίκτυο δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.  Η αξιολόγηση 
αντικτύπου της Επιτροπής συμπεραίνει ότι το κίνητρο για διασυνοριακές πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου βρίσκεται 1) στην προσφορά χαμηλότερων τιμών για προϊόντα λαθρεμπορίου ή 
απομίμησης ή 2) στην παράνομη αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των 
φορολογικών κανόνων των κρατών μελών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την στρέβλωση του 
ανταγωνισμού διότι οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής και δη οι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη 
με υψηλή φορολογία αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από παράνομους (ως επί το πλείστον) 
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά λίγες οι νόμιμες διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού στο διαδίκτυο και 
άρα, όπως είναι αναμενόμενο, τα προϊόντα καπνού που πουλιούνται στο διαδίκτυο δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.  Η αξιολόγηση 
αντικτύπου της Επιτροπής συμπεραίνει ότι το κίνητρο για διασυνοριακές πωλήσεις μέσω
διαδικτύου βρίσκεται 1) στην προσφορά χαμηλότερων τιμών για προϊόντα λαθρεμπορίου ή 
απομίμησης ή 2) στην παράνομη αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των 
φορολογικών κανόνων των κρατών μελών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την στρέβλωση του 
ανταγωνισμού διότι οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής και δη οι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη 
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με υψηλή φορολογία αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από παράνομους (ως επί το πλείστον) 
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά λίγες οι νόμιμες διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού στο διαδίκτυο και 
άρα, όπως είναι αναμενόμενο, τα προϊόντα καπνού που πουλιούνται στο διαδίκτυο δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.  Η αξιολόγηση 
αντικτύπου της Επιτροπής συμπεραίνει ότι το κίνητρο για διασυνοριακές πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου βρίσκεται 1) στην προσφορά χαμηλότερων τιμών για προϊόντα λαθρεμπορίου ή 
απομίμησης ή 2) στην παράνομη αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των 
φορολογικών κανόνων των κρατών μελών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την στρέβλωση του 
ανταγωνισμού διότι οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής και δη οι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη 
με υψηλή φορολογία αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από παράνομους (ως επί το πλείστον) 
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής.
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά λίγες οι νόμιμες διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού στο διαδίκτυο και 
άρα, όπως είναι αναμενόμενο, τα προϊόντα καπνού που πουλιούνται στο διαδίκτυο δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.  Η αξιολόγηση 
αντικτύπου της Επιτροπής συμπεραίνει ότι το κίνητρο για διασυνοριακές πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου βρίσκεται 1) στην προσφορά χαμηλότερων τιμών για προϊόντα λαθρεμπορίου ή 
απομίμησης ή 2) στην παράνομη αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των 
φορολογικών κανόνων των κρατών μελών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την στρέβλωση του 
ανταγωνισμού διότι οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής και δη οι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη 
με υψηλή φορολογία αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από παράνομους (ως επί το πλείστον) 
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Έγκριση πριν την κυκλοφορία στην 
αγορά νέων προϊόντων καπνού



PE508.085v03-00 40/52 PR\932973EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αποτρέψουν την κυκλοφορία στην αγορά 
μελλοντικών προϊόντων καπνού εάν κριθεί σκόπιμο.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 α. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν εκ των 
προτέρων την διάθεση στην αγορά 
οποιουδήποτε νέου προϊόντος καπνού.  
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν σύστημα αδειοδότησης και 
χρεώνουν αναλογικό τέλος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αποτρέψουν την κυκλοφορία στην αγορά 
μελλοντικών προϊόντων καπνού εάν κριθεί σκόπιμο.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και τις εκπομπές Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που υποβάλλουν αίτηση άδειας 
κυκλοφορίας για ένα νέο προϊόν καπνού 
παρέχουν επίσης στις αρμόδιες αρχές: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αποτρέψουν την κυκλοφορία στην αγορά 
μελλοντικών προϊόντων καπνού εάν κριθεί σκόπιμο.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μετά την τη διάθεση στην αγορά, τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αποτρέψουν την κυκλοφορία στην αγορά 
μελλοντικών προϊόντων καπνού εάν κριθεί σκόπιμο.
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 
Οποιεσδήποτε οικονομικές κυρώσεις 
επιβάλλονται σε εκ προθέσεως 
παραβάσεις αντισταθμίζουν τα 
οικονομικά οφέλη που επιδιώκονταν με 
την παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικές κυρώσεις πρέπει να αντιστοιχούν αν μη τι άλλο στα κέρδη που 
πραγματοποιήθηκαν. Αυτή η αρχή περιλήφθηκε σε νομοθετικές προτάσεις άλλων τομέων, όπως 
λόγου χάρη η ανακύκλωση των πλοίων και η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους επίσημους 
ελέγχους στο πλαίσιο του σκανδάλου με το κρέας αλόγου.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση επί του άρθρου 17.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι, σε περίτπωση που τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
διατηρήσουν ή να εγκρίνουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες, οι κανόνες ισχύουν επίσης για 
εισαγόμενα προϊόντα.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
εθνικές διατάξεις που αφορούν πτυχές οι 
οποίες δεν ρυθμίζονται από την παρούσα 
οδηγία. Αυτές οι εθνικές διατάξεις πρέπει 
να δικαιολογούνται από επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και να είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον στόχο 
τους. Οι διατάξεις ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα εξίσου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που εισάγονται από άλλο κράτος 
μέλος ή από τρίτη χώρα, δεν πρέπει να 
αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου 
μεταξύ των κρατών μελών και δεν πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι, σε περίτπωση που τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
διατηρήσουν ή να εγκρίνουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες, οι κανόνες ισχύουν επίσης για 
εισαγόμενα προϊόντα.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προϊόντα καπνού· Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχουν παρέλθει πλέον δώδεκα χρόνια από την έγκριση της ισχύουσας σήμερα οδηγίας της 
ΕΕ για τα προϊόντα καπνού. Η οδηγία αυτή εισήγαγε σειρά μέτρων για την καταπολέμηση 
του καπνίσματος, μεταξύ των οποίων τα εξής: 

 απαγόρευση της χρήσης όρων όπως “mild” ή “light” που μπορούν ενδεχομένως να 
παραπλανήσουν τους καπνιστές δημιουργώντας τους την πεποίθηση ότι ορισμένα 
προϊόντα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα

 καθιέρωση ανώτατων επιπέδων περιεκτικότητας νικοτίνης, πίσσας και διοξειδίου του 
άνθρακα

 καθιέρωση απαιτήσεων σχετικά με την κοινοποίηση των συστατικών
 καθιέρωση ελάχιστης δυνατής διάστασης των προειδοποιητικών σημάνσεων για την 

υγεία σε όλα τα προϊόντα καπνού, εξαιρουμένων των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού που πρέπει να φέρουν γενική προειδοποίηση για την υγεία.

 κοινή δέσμη εικονογραφικών προειδοποιήσεων μεταξύ των οποίων μπορούν να 
επιλέξουν τα κράτη μέλη για να χρησιμοποιηθούν στις συσκευασίες.

Η σημερινή οδηγία προσεβλήθη δικαστικά από καπνοβιομηχανίες αλλά τα δικαστήρια 
επιβεβαίωσαν την ισχύ της οδηγίας   

Κάπνισμα και υγεία: η πρόκληση της αποτροπής νέων καπνιστών

Δώδεκα χρόνια μετά, το κάπνισμα παραμένει η κύρια αιτία θανάτων που μπορούν να 
αποφευχθούν στην ΕΕ και σκοτώνει περίπου 700000 ανθρώπους τον χρόνο.   Τα μέτρα που 
ελήφθησαν επί σειρά ετών για την καταπολέμηση του καπνίσματος δεν έμειναν χωρίς 
αποτελέσματα: την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των καπνιστών στην ΕΕ έχει πέσει από το 
40% σχεδόν για την ΕΕ των 15 το 2002 στο 28% για την ΕΕ των 27 το 2012.

Εντούτοις, τα ποσοστά που παρατηρούνται στους νέους (15-25) κυμαίνονται στο 29% και 
είναι υψηλότερα από τα ποσοστά του συνολικού πληθυσμού.  Γνωρίζουμε ότι παιδιά και όχι
ενήλικες ξεκινούν το κάπνισμα: το 70% των καπνιστών ξεκινούν να καπνίζουν πριν κλείσουν 
τα 18 τους χρόνια και πολλοί άλλοι ακόμη νωρίτερα. Πρόσφατη έρευνα του ΠΟΥ με 
αντικείμενο τις τάσεις ως προς το κάπνισμα των 15χρονων έφερε στην επιφάνεια ένα ακόμη 
πιο ανησυχητικό φαινόμενο: μολονότι στην περίοδο 2001-2005 τα στοιχεία σχετικά με το 
κάπνισμα εμφάνιζαν πτώση στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, τα στοιχεία της πλέον 
πρόσφατης περιόδου, 2005-2010, εμφανίζουν αύξηση των ποσοστών καπνίσματος για τα 
αγόρια σε 14 χώρες και για τα κορίτσια σε 9 χώρες.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεπώς 
δίκαιο όταν, στο πλαίσιο του σχεδίου της νέας οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, δίνει 
μεγαλύτερη προσοχή σε μέτρα αποτροπής των νέων από το κάπνισμα, όπως είναι οι 
αυστηρότερες προειδοποιήσεις υγείας και οι απαγορεύσεις συσκευασιών και αρωματικών 
ουσιών που είναι ενδεχομένως ιδιαιτέρως ελκυστικές για τους νέους.

Η σύμβαση-πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού - ένα νέο διεθνές περιβάλλον
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Μια καίρια διεθνής εξέλιξη που επήλθε στο διάστημα που μεσολάβησε από την έγκριση της 
τελευταίας οδηγίας για τα προϊόντα καπνού στάθηκε η έγκριση από την ΕΕ ως σύνολο αλλά 
και από όλα τα κράτη μέλη της μεμονωμένα της σύμβασης-πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ). Τούτη η νομικά δεσμευτική 
σύμβαση που τέθηκε σε ισχύ το 2005 έχει υπογραφεί από 176 μέρη τα οποία αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να μειώσουν την ζήτηση και την προσφορά για προϊόντα καπνού και να 
προστατεύσουν τις πολιτικές ελέγχου του καπνού από την επιρροή του κλάδου της 
καπνοβιομηχανίας. Προτείνει δε σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με το ελάχιστο μέγεθος των προειδοποιήσεων υγείας, τις υποχρεωτικές 
εικονογραφικές προειδοποιήσεις και τους περιορισμούς στις συσκευασίες που ενισχύουν την 
ελκυστικότητα των προϊόντων καπνού.     Διαφορετικά κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν με δικές 
τους προτάσεις για την εφαρμογή της ΣΠΕΚ: 14 κράτη μέλη έχουν ελάχιστο μέγεθος 
πακέτου 20 τσιγάρων (Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία), 
εικονογραφικές προειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται σε 10 κράτη μέλη (Βέλγιο, Ρουμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Γαλλία, Μάλτα, Ισπανία, Δανία, Ιρλανδία, Ουγγαρία), 
μηνύματα απεξάρτησης είναι υποχρεωτικά σε 4 κράτη μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Κάτω Χώρες, 
Σλοβενία) και προαιρετικά σε άλλες 9 (Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Λετονία, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο).   Αυτές οι διαφορές ρυθμιστικού 
χαρακτήρα που προέκυψαν, καθώς και η ανάγκη εφαρμογής της ΣΠΕΚ, παρακίνησαν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ζητήσουν από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα οδηγία για τα προϊόντα καπνού κατ' επανάληψη.

Η ΣΠΕΚ έχει γίνει επίσης αιτία για να καταστήσουν και τρίτες χώρες αυστηρότερη την 
νομοθεσία τους σχετικά με τον καπνό.  Πολύ γνωστή είναι η περίπτωση της Αυστραλίας, η 
οποία ενέκρινε την πλήρη τυποποίηση των συσκευασιών ("απλά πακέτα") τον Νοέμβριο του
2011 και κέρδισε την δίκη εναντίον των καπνοβιομηχανιών τον Αύγουστο του 2012.  Το 
παράδειγμά της λέγεται ότι θα ακολουθήσει η Νέα Ζηλανδία ενώ η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σήμερα στο στάδιο των διαβουλεύσεων σχετικά με το μέτρο.  
Πολλές άλλες χώρες προηγούνται βεβαίως της ΕΕ όσον αφορά την νομοθεσία ελέγχου του 
καπνού. Εξήντα τρεις χώρες απαιτούν εικονογραφικές προειδοποιήσεις. Η Βραζιλία έχει 
απαγορεύσει κάθε είδους αρωματικές ύλες ή άλλα πρόσθετα και το ίδιο έχει πράξει ο 
Καναδάς με την εξαίρεση των τσιγάρων μινθόλης. Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει όλα τα 
χαρακτηριστικά αρώματα με την εξαίρση της μινθόλης.  Τα ποσοστά σχετικά με το κάπνισμα 
στη Βραζιλία βρίσκονται ακριβώς κάτω από το 15% και στο μισό του μέσου όρου της ΕΕ. Τα 
ποσοστά του Καναδά (17%) και των ΗΠΑ (18.9%) είναι επίσης πολύ κατώτερα από εκείνα 
της ΕΕ.

Οι κύριες αλλαγές που προτείνονται στο σχέδιο οδηγίας

Συστατικά:  Η κυρίαρχη ιδέα πίσω από την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα 
καπνού είναι ότι τα προϊόντα καπνού πρέπει να έχουν την εμφάνιση και την γεύση του 
καπνού. Η πρόταση συνεπώς καθιστά παράνομη την προσθήκη οποιωνδήποτε 
"χαρακτηριστικών αρωμάτων" σε τσιγάρα, στριφτά τσιγάρα και σε μη καπνιζόμενο καπνό. 
Ως παραδείγματα αρωμάτων μπορούν να αναφερθούν τα εξής: σοκολάτα, αρώματα φρούτων 
και μινθόλη. Προτείνεται επίσης η απαγόρευση άλλων προσθέτων όπως οι βιταμίνες που 
δίνουν ενδεχομένως την εντύπωση ότι ένα προϊόν είναι επωφελές για την υγεία ή ότι είναι 
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λιγότερο επιβλαβές.  Η πρόταση δεν προτείνει να απαγορευτούν πρόσθετα που θεωρούνται 
απαραίτητα για την παραγωγή προϊόντων καπνού και εξαιρεί τα πούρα, τα πουράκια, τον 
καπνό πίπας και τον καπνό για ναργιλέ από την απαγόρευση χρήσης αρωμάτων για όσο 
διάστημα τα προϊόντα αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κυρίως από ηλικιωμένους 
καπνιστές. Η εισηγήτρια του παρόντος τάσσεται υπέρ όλων αυτών των μέτρων αλλά 
ανησυχεί για τις πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την χρήση ναργιλέ από νέους ανθρώπους και 
ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί με προσοχή το φαινόμενο.

Επισήμανση και συσκευασία: Το σχέδιο νόμου θεσπίζει απαίτηση για συνδυασμένες 
εικονογραφικές και λεκτικές προειδοποιήσεις που καλύπτουν το 75% της εμπρόσθιας και της 
οπίσθιας όψης σε όλα τα πακέτα τσιγάρων και στριφτών.      Η Επιτροπή δεν προτείνει 
πλήρως τυποποιημένη συσκευασία όπως συμβαίνει στην Αυστραλία αλλά αφήνει τα κράτη 
μέλη ελεύθερα να υιοθετήσουν την πλήρη τυποποίηση στην εθνική νομοθεσία τους για όσα 
τμήματα του πακέτου δεν ρυθμίζονται από την οδηγία.    Η πρόταση απαγορεύει επίσης μια 
σειρά χαρακτηριστικών που μπορεί να παραπλανήσουν το κοινό σχετικά με τα προϊόντα: 
λεπτά τσιγάρα, όροι περιγραφής όπως "φυσικό", "οργανικό" και παραπλανητικά χρώματα. Η 
μονάδα συσκευασίας τσιγάρων θα πρέπει να περιέχει κατ´ελάχιστον 20 τσιγάρα.  Με τα 
μέτρα αυτά θα απαγορεύονται πακέτα τσιγάρων με τη μορφή κραγιόν για τα χείλη ή 
αρώματος. Ελάχιστο μέγεθος 40 γρ. προτείνεται για τα σακουλάκια του καπνού για στριφτά. 
Η εισηγήτρια του παρόντος τάσσεται υπέρ όλων αυτών των μέτρων αλλά προτείνει, στην 
περίπτωση τσιγάρων και στριφτών, να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα, σε μια μορφή 
τυποποίησης που εξαλείφει την χωρίς περιορισμούς αναγραφή της εμπορικής ονομασίας από 
την συσκευασία. Πρόκειται για μέτρο πιο περιορισμένης εμβέλειας από τον αυστραλιανό 
νόμο που προβλέπει τυποποιημένη συσκευασία για όλα τα προϊόντα καπνού διότι καλύπτει 
μόνο τα τσιγάρα και τα στριφτά, δηλαδή εκείνα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
περισσότερο για την μύηση των νέων καπνιστών.

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης μια σειρά ενισχυμένων διατάξεων σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια που απαιτείται για την πάταξη του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό για κάθε πακέτο 
και σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης όλων των πωλήσεων τσιγάρων.  Η εισηγήτρια 
υποστηρίζει όλα αυτά τα μέτρα και έχει προσθέσει τροπολογίες για να ενισχυθεί η ασφάλεια 
κατά της απομίμησης και για να εξασφαλιστεί ότι η ιχνηλασιμότητα που είναι εφικτή για τα 
μεμονωμένα πακέτα παρέχεται επίσης για τις πολλαπλές συσκευασίες  

Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα
Οι περιορισμοί που ισχύουν στην πώληση καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) 
διατηρούνται στον νέο νόμο. Η εισηγήτρια συντάσσεται με αυτή την άποψη.

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού εξ αποστάσεως
Οι πωλήσεις προϊόντων καπνού στο διαδίκτυο αποτελούν νέο φαινόμενο και συνεπώς δεν 
καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Δεν μπορούν να υπάρξουν 
ιδιαίτερα κίνητρα για την νόμιμη πώληση τσιγάρων στο διαδίκτυο διότι ο πωλητής πρέπει να 
πληρώσει φόρους στην χώρα πώλησης. Οι αγοραστές δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα 
διαφορετικά επίπεδα φορολόγησης. Τούτο έχει οδηγήσει την Επιτροπή στο συμπέρασμα, 
σύμφωνα με την αξιολόγηση αντικτύπου της, ότι όπως είναι αναμενόμενο, τα προϊόντα 
καπνού που πουλιούνται στο διαδίκτυο δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας για 
τα προϊόντα καπνού (π.χ. προειδοποιήσεις για την υγεία και συστατικά). Επιπλέον, 
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δημιουργούνται προβλήματα με τους τρόπους εξακρίβωσης της ηλικίας και την παράνομη 
διαδικτυακή διαφήμηση. Η ΣΠΕΚ ζητεί να απαγορευτούν οι πωλήσεις προϊόντων καπνού 
μέσω του διαδικτύου και εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει απαγόρευση. Η Επιτροπή 
προτείνει επομένως νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά η εισηγήτρια του παρόντος εκτιμά ότι η 
απαγόρευση αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα αποτελούσε την καλύτερη και 
την σαφέστερη επιλογή χάραξης πολιτικής.  Η εισηγήτρια ανησυχεί επίσης σχετικά με την 
δωρεάν διάθεση δειγμάτων τσιγάρων μέσω του διαδικτύου αλλά και μέσω άλλων διαύλων 
από εταιρείες και προτείνει την απαγόρευση αυτώντ ων δραστηριοτήτων.  

Νέα προϊόντα καπνού
Η Επιτροπή προτείνει σύστημα κοινοποίησης για οποιοδήποτε νέο προϊόν, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση οποιουδήποτε νέου προϊόντος με την οδηγία αλλά δίνει 
στα κράτη μέλη την επιλογή να υιοθετήσουν σύστημα προηγούμενης αδειοδότησης.   Η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι η εκ των προτέρων αδειοδότηση πρέπει να αποτελεί τον κανόνα για 
κάθε νέο προϊόν και έχει καταθέσει τις σχετικές τροπολογίες.

Ηλεκτρονικά τσιγάρα
Η ισχύουσα οδηγία για τα προϊόντα καπνού δεν καλύπτει προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη 
αλλά προτείνεται πλέον η συμπερίληψή τους στο πεδίο εφαρμογής της νέας οδηγίας. Μια 
κύρια εξέλιξη από το 2001 και έπειτα στάθηκε η εισαγωγή στην αγορά ηλεκτρονικών 
τσιγάρων, των οποίων η πελατεία αυξάνεται διαρκώς. Δεν υφίσταται μία κοινή προσέγγιση 
σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Προς το παρόν, 
μόλις δύο κράτη μέλη έχουν ειδικούς νόμους αλλά στα μισά περίπου κράτη μέλη η νικοτίνη 
θεωρείται ότι λειτουργεί ως φάρμακο και άρα, από τεχνική άποψη, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα 
δεν μπορούν να πωλούνται εκτός και αν τύχουν έγκρισης σαν φάρμακο, όπως τα υπόλοιπα 
βοηθητικά μέσα για την απεξάρτηση από το κάπνισμα. Σε άλλα κράτη μέλη δεν υφίστανται 
ειδικοί κανόνες και άρα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καλύπτονται από την οδηγία για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων. Πέρσυ δόθηκαν εννέα συναγερμοί από το RAPEX σχετικά με 
προβληματα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν έχουν έγκριση 
ως φάρμακα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ισχυρισμούς ότι βοηθούν στην απεξάρτηση.  
Οι ΗΠΑ διαμορφώνουν αυτή την εποχή την δική τους νομοθεσία σχετικά με τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα στο πλαίσιο της νομοθεσίας ελέγχου του καπνού. 

Η Επιτροπή προτείνει διαδικασία διττής προσέγγισης για την νομοθετική ρύθμιση των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων και λοιπών νικοτινούχουν προϊόντων. Προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης 
που ξεπερνά ένα δεδομένο όριο, συμπεριλαμβανομένων άρα των περισσότερων 
ηλεκτρονικών τσιγάρων που κυκλοφορούν στην αγορά, θα πρέπει να περάσουν από 
διαδικασία έγκρισης ως φάρμακα. Εκείνα που δεν υπερβαίνουν το όρια θα μπορούν να 
κυκλοφορούν στην αγορά με προειδοποιήσεις υγείας.

Οι γνώμες των ειδικών σε ζητήματα ελέγχου του καπνού διίστανται. Συναίνεση υπάρχει ως 
προς την ανάγκη καλύτερης νομοθεσίας αλλά ερωτηματικά εξακολουθούν να υφίστανται 
σχετικά με το αν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν χρήσιμο υποκατάστατο για τους 
υπάρχοντες καπνιστές διότι βοηθούν στην ελάττωση των επιβλαβών συνεπειών ή εάν 
πρόκειται απλά για ένα τέχνασμα που επιτρέπει στους καπνιστές να παραμείνουν καπνιστές 
και να λαμβάνουν την νικοτίνη τους σε μέρη όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, ή ακόμη και 
αν λειτουργούν ως προθάλαμος για την προσέλκυση νέων χρηστών στην εξάρτηση από την 
νικοτίνη και, εν δυνάμει, στον καπνό. Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα 
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μετατρέψουν ξανά σε φυσιολογική πράξη το κάπνισμα. Η εισηγήτρια έχει ζητήσει μελέτη 
από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εξεταστούν τα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και θα προβεί σε προτάσεις μόλις είναι έτοιμη η 
μελέτη και μετά από διαβουλεύσεις με συναδέρφους και με ειδικούς.

Φυτικά προϊόντα για κάπνισμα
Τα προϊόντα αυτά δεν καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία και υπάγονται σε διαφορετικά 
νομοθετικά καθεστώτα από χώρα σε χώρα. Τα τσιγάρα από αρωματικά φυτά θεωρούνται 
συχνά ως αβλαβή ή τουλάχιστον λιγότερο επιβλαβή από τον καπνό. Τα στοιχεία εντούτοις 
δείχνουν ότι η χρήση τους δεν είναι απαλλαγμένη κινδύνων και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή 
προτείνει σύστημα επισήμανσης για αυτά τα προϊόντα το οποίο τυγχάνει της υποστήριξης της 
εισηγήτριας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Νομοθετικό αποτύπωμα
Ως εισηγήτρια της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για τα 
προϊόντα καπνού η Linda McAvan συναντήθηκε, δέχθηκε ή είχε επικοινωνία με 
εκπροσώπους των εξής οργανώσεων και φορέων:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ SANCO ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ BORG
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ MEDICINES AND
HEALTHCARE PRODUCTS REGULATORY AGENCY ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
FOOD AND DRUGS AGENCY ΤΩΝ ΗΠΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΔΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΤΗΝ 
ORGANIZACION INTERPROFESIONAL DEL TABACO ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΜΚΟ

SMOKE FREE PARTNERSHIP ΚΑΙ THE EUROPEAN HEART NETWORK 
HOSTED A JOINT MEETING WITH THE MEP HEART GROUP ΚΑΙ MEPS 
AGAINST CANCER GROUP1.
UK CANCER RESEARCH
BRITISH HEART FOUNDATION
UK CENTRE FOR TOBACCO CONTROL STUDIES
UK ACTION ON SMOKING & HEALTH
SMOKEFREE YORKSHIRE AND THE HUMBER

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ2 3.

                                               
1 Κατάλογος συμμετεχόντων και πρακτικά της συνάντησης στην διεύθυνση  
http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-battle-against-tobacco-cancer-and-heart-
disease.html  
2 Κατάλογος συμμετεχόντων 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 Πρακτικά της συνάντησης στην διεύθυνση  
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  



PE508.085v03-00 52/52 PR\932973EL.doc

EL

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΤΣΙΓΑΡΩΝ1 2.
ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

                                               
1 Κατάλογος συμμετεχόντων στη διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
2 και πρακτικά της συνάντησης στην διεύθυνση 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


