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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2001/37/ΕΚ) εγκρίθηκε το 2001 και είχε ως στόχο να 
υποβάλει σε καθεστώς ρυθμίσεων τα τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού και να συμβάλει 
στη μείωση του αριθμού των καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικοί τομείς που 
υπόκεινται σε καθεστώς ρυθμίσεων είναι ο τομέας των προειδοποιήσεων για την υγεία, ο 
τομέας των μέτρων που αφορούν τα συστατικά και την περιγραφή των προϊόντων καπνού, ο 
τομέας της μέγιστης περιεκτικότητας σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα των 
τσιγάρων. Ωστόσο, η πρόοδος της επιστήμης και οι εξελίξεις στον τομέα της αγοράς που 
σημειώθηκαν από την εποχή της εγκρίσεως της οδηγίας την περασμένη δεκαετία απαιτούν 
την επικαιροποίησή της. Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποκλίνοντα επίπεδα εφαρμογής 
αυτής της οδηγίας στα κράτη μέλη, κρίνεται ζωτικής σημασίας η επικαιροποίησή της με 
σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης δέχεται με ικανοποίηση την πρόταση της Επιτροπής και 
ενστερνίζεται τους γενικούς της στόχους σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε τομείς όπως της επισήμανσης 
και της συσκευασίας, αλλά και των συστατικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, λαμβάνοντας ως 
γνώμονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

Κατά συνέπεια, η συντάκτρια τάσσεται υπέρ της εναρμόνισης της συσκευασίας στην 
εσωτερική αγορά δεδομένου ότι, επί του παρόντος, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές τους νομοθεσίες στις νέες εξελίξεις. Θα 
πρέπει ως εκ τούτου να προβλεφθούν προειδοποιήσεις για την υγεία ευρύτερης κλίμακας σε 
σχέση με τις προτεινόμενες στην παρούσα οδηγία.

Η συντάκτρια, ενώ υποστηρίζει με σθένος έναν από τους στόχους στην πρόταση της 
Επιτροπής, ήτοι την εξασφάλιση της προστασίας της υγείας, προτείνει ωστόσο ορισμένες 
τροπολογίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εισάγει την έννοια του 
«ουσιώδους πρόσθετου» και αποσαφηνίζει τη διάταξη όσον αφορά τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούνται τα πρόσθετα αυτά εφόσον είναι απαραίτητα στη διαδικασία παρασκευής. 
Χωρίς αυτή τη διευκρίνιση, θα ήταν δυνατό να εμποδιστούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί να 
διαθέσουν στο εμπόριο προϊόντα καπνού, δεδομένου ότι η Επιτροπή προέβλεψε γενική 
απαγόρευση των προσθέτων με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση ακόμη και αν τα πρόσθετα 
αυτά κρίνονταν απαραίτητα στη διαδικασία παρασκευής. Επιπλέον, η συντάκτρια είναι της 
γνώμης ότι δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση από τις ρυθμίσεις για τα συστατικά ορισμένων 
προϊόντων καπνού. Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη μεταχείριση για όλα τα προϊόντα 
καπνού και να αποφευχθεί ο κερματισμός της αγοράς, δεν θα πρέπει να ευνοούνται ορισμένα 
προϊόντα καπνού σε σχέση με άλλα.

Δεν υπάρχει πειστικό τεκμήριο ότι η διάμετρος του τσιγάρου, ασχέτως της ειδικής 
διαφήμισης για τσιγάρα μιας συγκεκριμένης διαμέτρου, συνιστά αποφασιστικό παράγοντα 
που να ωθεί τα άτομα να αρχίζουν το κάπνισμα σε νεαρή ηλικία. Συνεπώς, η συντάκτρια 
προτείνει να μην προβλέπεται ρύθμιση για το ελάχιστο μέγεθος των τσιγάρων. Είναι της 
άποψης ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συνειδητές 
επιλογές. Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως του μεγέθους του τσιγάρου, θα πρέπει να υπάρχει 
εναρμόνιση στον τρόπο συσκευασίας του προϊόντος και να προβλέπονται κειμενικές και 
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εικονογραφικές προειδοποιήσεις που ενημερώνουν πλήρως για τις αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία από την χρήση προϊόντων καπνού. Η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι το μέτρο της 
θέσπισης ορίων που αφορούν τη διάμετρο του τσιγάρου δεν είναι ανάλογο του 
επιδιωκόμενου αποτελέσματος και ότι ο στόχος για την αποφυγή παραπλανητικών ιδεών 
εξυπηρετείται καλύτερα μέσω της κατάλληλης πληροφόρησης που περιλαμβάνει και τις 
κειμενικές και εικονογραφικές προειδοποιήσεις στη συσκευασία.

Δεδομένου ότι το 70% των καπνιστών αρχίζουν το κάπνισμα πριν από την ηλικία των 18 
ετών, η πρόταση πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στον περιορισμό της πρόσβασης των 
παιδιών και των νέων σε προϊόντα καπνού. Η συντάκτρια πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να 
επιτρέπονται οι διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού από απόσταση, δεδομένου ότι 
αυτές δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ηλικίας του δυνητικού αγοραστή. Συνεπώς, 
υπάρχει πάντα ο δυνητικός κίνδυνος ένα προϊόν καπνού να έχει αγοραστεί από ανήλικο.

Τα νικοτινούχα προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, περιέχουν τοξικά 
χημικά και ειδικά συστατικά καπνού για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι επικίνδυνα για 
τους καταναλωτές. Επιπλέον, από αναλύσεις στον τομέα φαίνεται ότι ενώ στις φύσιγγες των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων αναγράφεται ότι δεν περιέχουν νικοτίνη, σε πολλές περιπτώσεις 
υπάρχει όντως νικοτίνη σε χαμηλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, όλα τα νικοτινούχα προϊόντα 
πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο. Διαφορετικά, προϊόντα με επίπεδα συγκέντρωσης νικοτίνης 
που είναι λίγο χαμηλότερα από τα προτεινόμενα ανώτατα όρια θα μπορούσαν να διατίθενται 
στην αγορά χωρίς να απαιτείται έγκριση για την εμπορία τους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
δεν είναι μόνο η συγκέντρωση νικοτίνης που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την υγεία αλλά 
επίσης και το μείγμα όλων των ουσιών που περιέχονται σε αυτά. Οι καταναλωτές αναφέρουν 
επίσης ότι χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέσο για να κόψουν 
το κάπνισμα, γεγονός εκ του οποίου συνάγεται ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θεωρούνται ως 
ιατρικό παρασκεύασμα. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια προτείνει η άδεια όλων των 
νικοτινούχων προϊόντων να διέπεται από την οδηγία περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (2001/83/ΕΚ).

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη οδηγία ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες αγορές περισσότερο 
από άλλες, η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί μεγαλύτερη 
μεταβατική περίοδος για τα προϊόντα καπνού, για τα νικοτινούχα προϊόντα και για τα φυτικά 
προϊόντα για κάπνισμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Για τον σκοπό αυτό, 
εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία 
για τους πολίτες που σκοπεύουν να 
σταματήσουν το κάπνισμα η 
διαπαιδαγώγηση, η ενημέρωση, τα 
προγράμματα πρόληψης και τα 
προγράμματα βοήθειας.

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των στόχων που αφορούν την πρόληψη και τη μείωση των προϊόντων καπνού δεν 
είναι δυνατή χωρίς τις εκστρατείες διαπαιδαγώγησης, ενημέρωσης και βοήθειας των πολιτών.  
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας αποτελούν συμπληρωματικό μέσο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις υποβολής κοινοποιήσεων· ωστόσο, δεν
πρέπει να παρέχουν μόνο γενικές πληροφορίες στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και δεν
πρέπει να δημιουργούν περιττό και δυσανάλογο άχθος, ιδίως δε για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Ένα κοινό ηλεκτρονικό μορφότυπο το οποίο να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη θα καταστήσει 
ευκολότερες τις υποχρεώσεις υποβολής κοινοποιήσεων. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει
πλεονέκτημα για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η μινθόλη χρησιμοποιείται στα παραδοσιακά προϊόντα καπνού από τη δεκαετία του 1920. Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μινθόλη ασκεί κακή επιρροή στη 
συμπεριφορά των νέων όσον αφορά το κάπνισμα.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Επιτρέπεται η χρήση των 
προσθέτων που έχουν ζωτική σημασία για 
την παρασκευή προϊόντων καπνού. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Θα πρέπει να 
εξαιρεθούν τα τσιγάρα μινθόλης 
δεδομένου ότι θεωρούνται προϊόντα 
καπνού με παραδοσιακό άρωμα/γεύση 
και δεν πρέπει να κατατάσσονται στα 
υπόλοιπα αρωματισμένα προϊόντα 
καπνού. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν ανεξάρτητες 
ομάδες που θα τους επικουρούν στη 
διαδικασία λήψης των σχετικών 
αποφάσεων. Κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
ποικιλιών καπνού.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Από την οπτική γωνία της εσωτερικής αγοράς, δεν θα πρέπει να ευνοούνται ορισμένα προϊόντα 
καπνού σε σχέση με άλλα.

Τροπολογία 10

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 να προσαρμοστούν
ώστε να μην παραπλανούν τους 
καταναλωτές. Η αναγραφή των 
περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων, μπορεί να 
διαβαστεί λανθασμένα από τους 
καταναλωτές, επειδή συχνά τους κάνει 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.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
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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.

την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται επί της 
συσκευασίας, 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. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί 
καθορίζοντας ποια κείμενα μπορεί να 
αναγράφονται στο πακέτο.

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
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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 οι εξωτερικές συσκευασίες 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. Η 
συνεπής εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας θα ενισχύσει τις τελωνιακές 
αρχές στην προσπάθειά τους για την 
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, 
ιδίως με την ανάπτυξη ικανοτήτων σε 
τεχνικό επίπεδο.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και 
διαφάνεια, οι κατασκευαστές προϊόντων 
καπνού θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητα 
τρίτα μέρη, υπό την αιγίδα εξωτερικού 
ελεγκτή. Τα δεδομένα που σχετίζονται με 
το σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπισμού θα πρέπει να διατηρούνται 
χωριστά από άλλα εταιρικά δεδομένα, να 
βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής και να είναι ανά πάσα 
στιγμή προσπελάσιμα απ’ αυτές.

(28) Για να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία και 
διαφάνεια, οι κατασκευαστές προϊόντων 
καπνού θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητα 
τρίτα μέρη, υπό την αιγίδα εξωτερικού 
ελεγκτή. Τα δεδομένα που σχετίζονται με 
το σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπισμού θα πρέπει να διατηρούνται 
χωριστά από άλλα εταιρικά δεδομένα, να 
βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής και να είναι ανά πάσα 
στιγμή προσπελάσιμα απ’ αυτές.

Τροπολογία 14

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 

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού, καθώς 
επίσης οι πρακτικές δωρεάν διανομής ή 
ανταλλαγής προϊόντων καπνού σε 
δημόσιους χώρους για διαφημιστικούς 
λόγους, 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. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να απαγορευτούν.
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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.

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)

Τροπολογία 15

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 
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 τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί.

(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 
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 τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί. Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει 
να εκπαιδεύονται διότι αυτός είναι ο 
ευκολότερος και ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για την προστασία των νέων από 
την έναρξη του καπνίσματος.  Θα πρέπει 
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επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός ταμείου που θα 
χρηματοδοτείται από τους 
κατασκευαστές των προϊόντων καπνού, 
μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν 
εκστρατείες κατά του καπνίσματος. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν 
θέτοντας ως νόμιμη ηλικία για την αγορά 
των προϊόντων καπνού τα 18 έτη.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Η υπαγωγή στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων των οποίων η περιεκτικότητα 
σε νικοτίνη ισούται ή υπερβαίνει την 
ποσότητα νικοτίνης που περιέχεται σε 
προϊόν που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ αποσαφηνίζει τη 
νομική κατάσταση, εξαλείφει τις διαφορές 
μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 
νικοτινούχων προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
απεξάρτησης από το κάπνισμα και 
δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και την 

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 
προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
κανονιστικού πλαισίου είχε ήδη εγκριθεί 
σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων. Η άδεια κυκλοφορίας λαμβάνει 
υπόψη την περιεκτικότητα του εκάστοτε 
προϊόντος σε νικοτίνη. Η υπαγωγή στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο αποσαφηνίζει τη νομική 
κατάσταση, εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ 
των εθνικών νομοθεσιών, διασφαλίζει την 
ίση μεταχείριση όλων των νικοτινούχων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς απεξάρτησης από το κάπνισμα 
και δημιουργεί κίνητρα για την έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα της 
απεξάρτησης από το κάπνισμα. Η ρύθμιση 
αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
αν πληρούνται οι όροι τους οποίους 
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καινοτομία στον τομέα της απεξάρτησης 
από το κάπνισμα. Η ρύθμιση αυτή δεν θα 
πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ σε άλλα προϊόντα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, αν 
πληρούνται οι όροι τους οποίους 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
επισήμανσης για τα νικοτινούχα προϊόντα 
που περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδα 
χαμηλότερα από το όριο που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 18 παράγραφος 1 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 18
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 

(37) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον μορφότυπο 
κοινοποίησης των συστατικών και 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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ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 19
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 νικοτινούχων προϊόντων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά 

(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 τη 
μεθοδολογία για τις περιεκτικότητες που 
καθορίζει ενιαίους κανόνες για τη 
διαδικασία με την οποία θα 
προσδιορίζεται αν ένα προϊόν καπνού έχει 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, 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 και για τον 
καθορισμό των βασικών στοιχείων των 
συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που 
θα συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη
για την επανεξέταση εξαίρεσης που 
προβλέπεται για τα προϊόντα καπνού πλην 
των τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και του καπνού για ναργιλέ, 
προσαρμόζοντας τις ουσίες και τις 
οριακές τιμές των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού και θεσπίζοντας 
κανόνες που διέπουν τις διάφορες πτυχές 
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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.

των νέων προϊόντων καπνού που είναι 
σημαντικά λιγότερο επιβλαβή από τα 
παραδοσιακά προϊόντα καπνού. 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.

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και να 
υποβάλει έκθεση 5 έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας, προκειμένου να εκτιμηθεί αν η 
οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί.

(39) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και να 
υποβάλει έκθεση 3 έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας, προκειμένου να εκτιμηθεί αν η 
οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί, ιδίως σε 
θέματα συσκευασίας.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν αυστηρότερους 
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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 
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.

κανόνες σχετικά με τα προϊόντα καπνού,
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Εφόσον 
ο καπνός ή τα συναφή προϊόντα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν θα
απαγορεύουν ή περιορίζουν την εισαγωγή, 
πώληση ή κατανάλωση των εν λόγω 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η διεθνής αγορά δεν θα επωφεληθεί εάν τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβαίνουν σε 
περαιτέρω μέτρα όσον αφορά τις πτυχές που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Κάτι 
τέτοιο θα οδηγήσει σε ένα συνονθύλευμα διατάξεων, γεγονός που δεν είναι προς το καλύτερο 
συμφέρον της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17). Οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους 
διανομείς προϊόντων καπνού είναι 
αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και των 
καταναλωτών, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 35 και 38 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται το 
δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις,

και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16), το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17), και το 
δικαίωμα για καθαρό αέρα όπως 
υπονοείται στη Διεθνή Συνθήκη για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα (άρθρο 7 παράγραφος β και 
άρθρο 12). Οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τους διανομείς προϊόντων 
καπνού είναι αναγκαίες προκειμένου να 
βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
των καταναλωτών, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 35 και 38 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται το 
δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις,

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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·

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «σύστημα επαλήθευσης ηλικίας»: 
υπολογιστικό σύστημα που επιβεβαιώνει 
με αναμφισβήτητο τρόπο την ηλικία του 
καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή 
σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού, που 
προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό 
προσθέτων, που περιλαμβάνουν —μη 
εξαντλητική αναφορά— τα φρούτα, τα 
μπαχαρικά, τα αρωματικά φυτά, την 
αλκοόλη, την καραμέλα, τη μινθόλη ή τη 
βανίλια, και το οποίο μπορεί να γίνει 
αισθητό πριν ή κατά την προβλεπόμενη 
χρήση του προϊόντος καπνού·

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού, που 
προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό 
προσθέτων, που περιλαμβάνουν —μη 
εξαντλητική αναφορά— τα φρούτα, τα 
μπαχαρικά, τα αρωματικά φυτά, την 
αλκοόλη, την καραμέλα, τη μινθόλη ή τη 
βανίλια, και το οποίο μπορεί να γίνει 
αισθητό πριν ή κατά την προβλεπόμενη 
χρήση του προϊόντος καπνού·
Παραδοσιακά αρώματα/γεύσεις 
προϊόντων καπνού όπως η μινθόλη δεν 
θεωρούνται χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις.

Αιτιολόγηση

Η μινθόλη χρησιμοποιείται στα παραδοσιακά προϊόντα καπνού από τη δεκαετία του 1920. Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μινθόλη ασκεί κακή επιρροή στη 
συμπεριφορά των νέων όσον αφορά το κάπνισμα.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «πουράκι»: είδος μικρού πούρου με 
διάμετρο έως 8 mm·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το πουράκι είναι είδος πούρου όπως πολλά άλλα είδη. Δεν χρειάζεται χωριστός ορισμός.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «μέγιστο επίπεδο» ή «μέγιστη 
περιεκτικότητα»: η μέγιστη περιεκτικότητα 
ή εκπομπή μιας ουσίας σε ένα προϊόν 
καπνού, μετρούμενη σε γραμμάρια 
(συμπεριλαμβανομένης της τιμής 0)·

(19) «μέγιστο επίπεδο» ή «μέγιστη 
περιεκτικότητα»: η μέγιστη περιεκτικότητα 
ή εκπομπή μιας ουσίας σε ένα προϊόν 
καπνού, μετρούμενη σε γραμμάρια·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «νέο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού, 
διαφορετικό από τα τσιγάρα, τον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τον 
καπνό για ναργιλέ, τα πούρα, τα πουράκια, 
τον καπνό μάσησης, τον καπνό που 
λαμβάνεται από τη μύτη και τον καπνό που 
λαμβάνεται από το στόμα, το οποίο 
διατίθεται στην αγορά μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας·

(23) «νέο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού, 
διαφορετικό από τα τσιγάρα, τον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τον 
καπνό για ναργιλέ (καπνό για πίπα νερού), 
τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό 
μάσησης, τον καπνό που λαμβάνεται από 
τη μύτη και τον καπνό που λαμβάνεται από 
το στόμα, το οποίο διατίθεται στην αγορά 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας·
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Αιτιολόγηση

(Does not affect English version.)

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) "διάθεση στην αγορά": η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που 
βρίσκονται στην Ένωση, με ή χωρίς 
πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της εξ 
αποστάσεως πώλησης· σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών εξ αποστάσεως 
πωλήσεων, το προϊόν θεωρείται ότι 
εισάγεται στην αγορά στο κράτος μέλος 
στο οποίο βρίσκεται ο καταναλωτής·

(25) "διάθεση στην αγορά": κάθε 
προμήθεια προϊόντων για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην Ένωση, με ή 
χωρίς πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της 
εξ αποστάσεως πώλησης·

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «καπνός πίπας»: καπνός που 
καταναλώνεται μέσω διαδικασίας 
καύσης και που είναι σχεδιασμένος 
αποκλειστικά για χρήση σε πίπα·

(26) «καπνός πίπας»: κομμένος ή 
τεμαχισμένος ή συμπιεσμένος καπνός ο 
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
περαιτέρω βιομηχανική επεξεργασία και 
ο οποίος ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
του Συμβουλίου 2001/64/ΕΕ της 21ης 
Ιουνίου 2011·

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»: 
καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή τσιγάρων από 
καταναλωτές ή από καταστήματα 
λιανικής πώλησης·

(28) «καπνός για στριφτά τσιγάρα» ή 
"χύμα καπνός για γέμισμα άδειων 
τσιγάρων": κομμένος ή τεμαχισμένος ή 
συμπιεσμένος καπνός που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω 
βιομηχανική επεξεργασία και ο οποίος 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία του 
Συμβουλίου 2001/64/ΕΕ της 21ης Ιουνίου 
2011·

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά 
κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός πίπας, 
πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 10%
σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με βάση τα 
στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

(30) αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά 
κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός πίπας, 
πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 20%
σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με βάση τα 
στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Αιτιολόγηση

Η ετήσια κατανάλωση πούρων και καπνού πίπας στα περισσότερα κράτη μέλη είναι πολύ 
χαμηλή. Μία διακύμανση της τάξεως του 10% στον όγκο των πωλήσεων θα μπορούσε να 
επέλθει εξαιρετικά εύκολα στα εν λόγω κράτη μέλη.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) «παραδοσιακό άρωμα καπνού»: 
άρωμα καπνού που χρησιμοποιείται 
αδιαλείπτως σε κράτος μέλος ή μέρος 
αυτού για 30 έτη τουλάχιστον από το 
1980 και ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία ενός κράτους μέλους·

Αιτιολόγηση

Για τον σκοπό της διευκρίνισης του άρθρου 6 της προτεινόμενης οδηγίας είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί ορισμός για το «παραδοσιακό άρωμα καπνού».

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) «προϊόν μειωμένου κινδύνου»: 
οποιοδήποτε προϊόν περιέχει καπνό και 
το οποίο, όταν διατίθεται στην αγορά, 
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ασθενειών 
που συνδέονται με την κατανάλωση 
συμβατικών προϊόντων καπνού. Το 
προϊόν που χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση του εθισμού στην 
κατανάλωση καπνού, 
συμπεριλαμβανομένης της απεξάρτησης, 
δεν θεωρείται προϊόν μειωμένου κινδύνου 
επειδή έχει εγκριθεί ως φαρμακευτικό 
προϊόν. 

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Μέγιστη περιεκτικότητα σε πίσσα, σε 
νικοτίνη, σε μονοξείδιο του άνθρακα και 
σε άλλες ουσίες

Μέγιστη περιεκτικότητα σε πίσσα, σε 
νικοτίνη, σε μονοξείδιο του άνθρακα και 
σε άλλες ουσίες

1. Η περιεκτικότητα των τσιγάρων που 
διατίθενται στην αγορά ή κατασκευάζονται 
στα κράτη μέλη δεν υπερβαίνει:

1. Η περιεκτικότητα των τσιγάρων που 
διατίθενται στην αγορά ή κατασκευάζονται 
στα κράτη μέλη δεν υπερβαίνει:

α) τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά την 
πίσσα,

α) τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά την 
πίσσα,

β) το 1 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά τη 
νικοτίνη,

β) το 1 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά τη 
νικοτίνη,

γ) τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά το 
μονοξείδιο του άνθρακα.

γ) τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά το 
μονοξείδιο του άνθρακα.

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 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.
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 

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.
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απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Μέθοδοι μέτρησης Μέθοδοι μέτρησης
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.

2. Η μέτρηση για την οποία γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται ή 
ελέγχεται από εργαστήρια δοκιμών τα 
οποία εγκρίνονται και εποπτεύονται από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2. Η μέτρηση για την οποία γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται ή 
ελέγχεται από εργαστήρια δοκιμών τα 
οποία εγκρίνονται και εποπτεύονται από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο των εγκεκριμένων 
εργαστηρίων, διευκρινίζοντας τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για την έγκριση και 
τις μεθόδους εποπτείας που εφαρμόζονται, 
και τον επικαιροποιούν όταν γίνεται 
οποιαδήποτε αλλαγή. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων εργαστηρίων τον οποίο της 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο των εγκεκριμένων 
εργαστηρίων, διευκρινίζοντας τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για την έγκριση και 
τις μεθόδους εποπτείας που εφαρμόζονται, 
και τον επικαιροποιούν όταν γίνεται 
οποιαδήποτε αλλαγή. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων εργαστηρίων τον οποίο της 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας σε 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας σε 
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πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και 
διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και 
χρησιμοποιώντας διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί για 
συγκεκριμένο σκοπό και εγκρίνονται από 
τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Με βάση τις μεθόδους αυτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις, καθώς και διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για την έγκριση και την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθόδους μέτρησης που 
χρησιμοποιούν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές από 
προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα 
τσιγάρα. Οι εν λόγω μετρήσεις βασίζονται 
σε επιστημονικά στοιχεία. Με βάση τις 
μετρήσεις αυτές, και λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και χρησιμοποιώντας διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα που έχουν 
σχεδιαστεί για συγκεκριμένο σκοπό και 
εγκρίνονται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την έγκριση 
και την προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης.

4α. Η ακρίβεια των ενδείξεων για τις 
άλλες εκπομπές λοιπών προϊόντων 
καπνού καύσης θα εγκρίνεται σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 8243.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού, νικοτινούχων 
προϊόντων και φυτικών προϊόντων για 
κάπνισμα να υποβάλουν στις αρμόδιες 
αρχές τους κατάλογο όλων των 
συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
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περιεκτικότητές τους. Οι κατασκευαστές ή 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 
αν η σύνθεση ενός προϊόντος 
τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να 
επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
περιεκτικότητές τους, εφόσον διατίθενται. 
Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν επίσης τις αρμόδιες αρχές 
των οικείων κρατών μελών αν η σύνθεση 
ενός προϊόντος τροποποιείται κατά τρόπον 
ώστε να επηρεάζονται οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από 
τη διάθεση ενός νέου ή τροποποιημένου 
προϊόντος καπνού στην αγορά.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα προϊόντα καπνού, πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, εξαιρούνται από τα στοιχεία για 
τις εκπομπές και τις αξίες, μέχρι να 
αναπτυχθούν μέθοδοι μέτρησης σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη (31) της οδηγίας 2001/37/ΕΚ πρέπει να αναπτυχθούν 
πρότυπα και μέθοδοι μέτρησης για προϊόντα καπνού, πλην των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα, σε κοινοτικό επίπεδο. Από την Επιτροπή ζητήθηκε η υποβολή κατάλληλων 
προτάσεων. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα παρόμοιες μέθοδοι.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6
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Ρύθμιση των συστατικών Ρύθμιση των συστατικών
1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 151 της 
Πράξης Προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας, τα κράτη 
μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
των προϊόντων καπνού που έχουν 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας 
και Σουηδίας.

Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει για ορισμένα 
παραδοσιακά αρώματα καπνού που δεν 
είναι δυνατόν να ταξινομηθούν με τα 
άλλα αρώματα καπνού. Η μινθόλη 
θεωρείται παραδοσιακό άρωμα καπνού.

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού, αν 
τα πρόσθετα δεν έχουν ως αποτέλεσμα
προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν ή 
απαγορεύουν τη χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
καπνού για κάπνισμα, ακόμη και αν τα 
ουσιώδη πρόσθετα έχουν ως αποτέλεσμα 
προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

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 
στο άρθρο 21.

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 
στο άρθρο 21.

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.

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για τον καθορισμό 
ομοιόμορφων κανόνων για τις διαδικασίες 
προσδιορισμού της μεθοδολογίας που 
πρέπει να χρησιμοποιείται για να 
καθοριστεί αν ένα προϊόν καπνού εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.

3. Αν η πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δείξει 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 

3. Αν η πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δείξει 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
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συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού των 
προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού των 
προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

4. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των ακόλουθων πρόσθετων ουσιών στα 
προϊόντα καπνού:

4. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των ακόλουθων πρόσθετων ουσιών στα 
προϊόντα καπνού:

α) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα προϊόν 
καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή

α) βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που 
δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα προϊόν 
καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει 
μειωμένους κινδύνους για την υγεία, ή

β) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα πρόσθετα 
και τονωτικές ενώσεις που θεωρείται ότι 
δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα, ή

β) καφεΐνη και ταυρίνη και άλλα πρόσθετα 
και τονωτικές ενώσεις που είναι 
επιστημονικών αποδεδειγμένο ότι 
αυξάνουν το επίπεδο ενέργειας και 
ζωτικότητας, ή

γ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές.

γ) πρόσθετα τροφίμων με χρωστικές 
ιδιότητες για τις εκπομπές.

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

Τα τεχνικά μέτρα που προορίζονται για 
τη μείωση συγκεκριμένων επιβλαβών 
στοιχείων του καπνού ή ενισχύουν το 
βιοαποδομήσιμο των προϊόντων καπνού, 
δεν επηρεάζονται.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις ή οι όροι που προβλέπονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού όπως 
ενδείκνυται.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις ή οι όροι που προβλέπονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού όπως 
ενδείκνυται.
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7. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

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

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

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. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

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

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και του καπνού για ναργιλέ εξαιρούνται 
από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 5. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για την ανάκληση της εξαίρεσης 
αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή 
των συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται 
με έκθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7
Γενικές διατάξεις Γενικές διατάξεις 

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων 
καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία 
φέρει προειδοποιήσεις για την υγεία, στην 
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου διατίθεται το προϊόν.

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων 
καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία 
φέρει προειδοποιήσεις για την υγεία, στην 
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου διατίθεται το προϊόν, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας 
και Σουηδίας.

2. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
καταλαμβάνουν ολόκληρη την επιφάνεια 
που προορίζεται γι’ αυτές και δεν 
σχολιάζονται, παραφράζονται ή 
μνημονεύονται με οποιαδήποτε μορφή.

2. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
καταλαμβάνουν ολόκληρη την επιφάνεια 
που προορίζεται γι’ αυτές και δεν 
σχολιάζονται, παραφράζονται ή 
μνημονεύονται με οποιαδήποτε μορφή.

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη 
προβολή τους, οι προειδοποιήσεις για την 
υγεία τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να 
μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλες και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα, ετικέτες 
αναγραφής της τιμής, σήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

3. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν και να είναι 
ορατές, είναι ανεξίτηλες και δεν κρύβονται 
ούτε διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. 
από φορολογικά επισήματα που 
τοποθετούνται στο άνοιγμα της 
συσκευασίας των καπνικών προϊόντων, 
ετικέτες αναγραφής της τιμής, σήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

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 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.

5. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία δεν 
κρύβουν ούτε διακόπτουν με κανένα τρόπο 
τα φορολογικά επισήματα, τις ετικέτες 

5. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία δεν 
κρύβουν ούτε διακόπτουν με κανένα τρόπο 
τα φορολογικά επισήματα που 
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αναγραφής της τιμής, τα σήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού ή τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας στις μονάδες 
συσκευασίας.

τοποθετούνται στο άνοιγμα της 
συσκευασίας των καπνικών προϊόντων,
τις ετικέτες αναγραφής της τιμής, τα 
σήματα παρακολούθησης και εντοπισμού ή 
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας στις 
μονάδες συσκευασίας.

6. Τα κράτη μέλη δεν αυξάνουν το 
μέγεθος των προειδοποιήσεων για την 
υγεία, π.χ., μεταξύ άλλων, με την 
καθιέρωση της υποχρέωσης να 
περιβάλλονται οι προειδοποιήσεις για την 
υγεία από περίγραμμα. Το πραγματικό 
μέγεθος των προειδοποιήσεων για την 
υγεία υπολογίζεται σε σχέση με την 
επιφάνεια στην οποία τοποθετούνται πριν 
από το άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας.

6. Το πραγματικό μέγεθος των 
προειδοποιήσεων για την υγεία 
υπολογίζεται σε σχέση με την επιφάνεια 
στην οποία τοποθετούνται πριν από το 
άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να καθορίζει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη και τον 
σχεδιασμό των προειδοποιήσεων για την 
υγεία που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της 
γραμματοσειράς τους και του χρώματος 
του φόντου.

Διαγράφεται

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Άρθρο 9

Συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την Συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
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υγεία για τα προϊόντα καπνού για 
κάπνισμα

υγεία για τα προϊόντα καπνού για 
κάπνισμα

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού 
για κάπνισμα φέρει συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία. Οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία:

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού 
για κάπνισμα φέρει συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία. Οι 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία:

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·

β) περιλαμβάνουν πληροφορίες για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα, όπως 
αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή 
ιστοτόπους που αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τα διαθέσιμα προγράμματα υποστήριξης 
όσων θέλουν να σταματήσουν το 
κάπνισμα·

β) περιλαμβάνουν πληροφορίες για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα, όπως 
αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή 
ιστοτόπους που αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τα διαθέσιμα προγράμματα υποστήριξης 
όσων θέλουν να σταματήσουν το 
κάπνισμα·

γ) καλύπτουν το 75% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

γ) καλύπτουν το 70% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

δ) φέρουν την ίδια λεκτική προειδοποίηση 
και την αντίστοιχη έγχρωμη φωτογραφία 
και στις δύο πλευρές των μονάδων 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

δ) φέρουν την ίδια λεκτική προειδοποίηση 
και την αντίστοιχη έγχρωμη φωτογραφία 
και στις δύο πλευρές των μονάδων 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

ε) είναι τοποθετημένες στο άνω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε άλλης 
εξωτερικής συσκευασίας και στην ίδια 
κατεύθυνση με όλες τις άλλες πληροφορίες 
που αναγράφονται στη συσκευασία·

ε) είναι τοποθετημένες στο κάτω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε άλλης 
εξωτερικής συσκευασίας και στην ίδια 
κατεύθυνση με όλες τις άλλες πληροφορίες 
που αναγράφονται στη συσκευασία·

στ) αναπαράγονται σύμφωνα με τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό 
και τις αναλογίες που καθορίζονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3·
ζ) για τις μονάδες συσκευασίας (πακέτα) 
τσιγάρων, έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:

ζ) για τις μονάδες συσκευασίας (πακέτα) 
τσιγάρων, έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:



AD\940929EL.doc 37/70 PE508.048v02-00

EL

(i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm· (i) ύψος: τουλάχιστον 60 mm·
(ii) πλάτος: τουλάχιστον 55 mm. (ii) πλάτος: τουλάχιστον 51 mm.

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 εμφανίζεται 
σε ίσο κατά το δυνατόν αριθμό για κάθε 
μάρκα.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22:

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22:

α) για να προσαρμόζει τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις·

α) για να προσαρμόζει τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις·

β) για να θεσπίσει και να προσαρμόζει τη 
βιβλιοθήκη εικόνων για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1 στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς·

β) για να θεσπίσει μέχρι …* και, αν 
χρειαστεί εν συνεχεία, να προσαρμόζει τη 
βιβλιοθήκη εικόνων για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1 στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς·

γ) για να καθορίσει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό, 
την εκ περιτροπής εναλλαγή και τις 
αναλογίες των προειδοποιήσεων για την 
υγεία·

γ) για να καθορίσει τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή και τις αναλογίες των 
προειδοποιήσεων για την υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους·

δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 3, για να καθορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους οι προειδοποιήσεις 
για την υγεία μπορούν να «σπάσουν» κατά 
το άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας με 
τρόπο που εξασφαλίζει τη γραφιστική 
ακεραιότητα και την ορατότητα του 
κειμένου, των φωτογραφιών και των 
πληροφοριών για την απεξάρτηση από το 
κάπνισμα.

δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 3, για να καθορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους οι προειδοποιήσεις 
για την υγεία μπορούν να «σπάσουν» κατά 
το άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας με 
τρόπο που εξασφαλίζει τη γραφιστική 
ακεραιότητα και την ορατότητα του 
κειμένου, των φωτογραφιών και των 
πληροφοριών για την απεξάρτηση από το 
κάπνισμα.

_____________
* ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία: έξι 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 Άρθρο 10

Επισήμανση του καπνού για κάπνισμα 
πλην των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα

Επισήμανση του καπνού για κάπνισμα 
πλην των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα

1. Ο καπνός για κάπνισμα πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρείται από την υποχρέωση να 
φέρει το ενημερωτικό μήνυμα που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
και τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9. Επιπλέον της 
γενικής προειδοποίησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1, κάθε μονάδα 
συσκευασίας και κάθε εξωτερική 
συσκευασία των προϊόντων αυτών φέρει 
λεκτική προειδοποίηση, απ’ αυτές που 
παρατίθενται στο παράρτημα I. Η γενική 
προειδοποίηση που ορίζεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 περιλαμβάνει αναφορά στις 
υπηρεσίες υποστήριξης για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β).

1. Ο καπνός για κάπνισμα πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρείται από την υποχρέωση να 
φέρει το ενημερωτικό μήνυμα που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
και τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9. Επιπλέον της 
γενικής προειδοποίησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1, κάθε μονάδα 
συσκευασίας και κάθε εξωτερική 
συσκευασία των προϊόντων αυτών φέρει 
λεκτική προειδοποίηση, απ’ αυτές που 
παρατίθενται στο παράρτημα I. Η γενική 
προειδοποίηση που ορίζεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 περιλαμβάνει αναφορά στις 
υπηρεσίες υποστήριξης για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β).

Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται στην 
πιο ορατή επιφάνεια της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Οι λεκτικές προειδοποιήσεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι 
εναλλάσσονται κατά τρόπο που να 
εγγυάται την τακτική εμφάνισή τους. 
Αυτές οι προειδοποιήσεις τυπώνονται στην 
άλλη περισσότερο ορατή επιφάνεια της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας.

Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται ή 
τοποθετείται με αυτοκόλλητα που δεν 
είναι δυνατόν να αφαιρεθούν στην πιο 
ορατή επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας 
και κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Οι 
λεκτικές προειδοποιήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι 
εναλλάσσονται κατά τρόπο που να 
εγγυάται την τακτική εμφάνισή τους. 
Αυτές οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται 
στην άλλη περισσότερο ορατή επιφάνεια 
της μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας.
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2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

2. Η λεκτική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας, εξαιρουμένου του διάφανου 
πλαστικού υλικού που χρησιμοποιείται 
συνηθέστερα στη λιανική πώληση, υπό 
τον όρο ότι το εν λόγω πλαστικό 
εξασφαλίζει ότι η προειδοποίηση που 
αναγράφεται στη συσκευασία είναι 
ορατή. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 
32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

3. Η λεκτική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 40% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 45% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 50% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

3. Η λεκτική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 40% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 45% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 50% για τα κράτη μέλη με 
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

3α. Όσον αφορά τις μονάδες 
συσκευασίας, η πιο ορατή επιφάνεια των 
οποίων υπερβαίνει τα 75 cm2, οι 
προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 καλύπτουν 
τουλάχιστον 22,5 cm2 σε κάθε επιφάνεια. 
Το μέγεθος αυτό αυξάνεται στα 24 cm2 
για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και στα 26,25 cm2 για τα κράτη 
μέλη με τρεις επίσημες γλώσσες.

4. Η γενική προειδοποίηση και η λεκτική 
προειδοποίηση για τις οποίες γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1:

4. Η γενική προειδοποίηση και η λεκτική 
προειδοποίηση για τις οποίες γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1:

α) τυπώνονται με έντονα μαύρα στοιχεία 
τύπου Helvetica σε άσπρο φόντο. Για να 
ανταποκριθούν στις γλωσσικές απαιτήσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν το 
μέγεθος των στοιχείων (γραμματοσειρών), 
υπό τον όρο ότι το μέγεθος των στοιχείων 
που καθορίζεται στη νομοθεσία τους είναι 
τέτοιο ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας που 

α) εμφανίζονται με έντονα μαύρα στοιχεία 
τύπου Helvetica σε άσπρο φόντο. Οι 
προειδοποιήσεις μπορούν να 
τοποθετούνται με αυτοκόλλητα, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αυτοκόλλητα 
δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν. Για να 
ανταποκριθούν στις γλωσσικές απαιτήσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν το 
μέγεθος των στοιχείων (γραμματοσειρών), 
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προορίζεται για το απαιτούμενο κείμενο· υπό τον όρο ότι το μέγεθος των στοιχείων 
που καθορίζεται στη νομοθεσία τους είναι 
τέτοιο ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας που 
προορίζεται για το απαιτούμενο κείμενο·

β) τοποθετούνται στο κέντρο της περιοχής 
στην οποία πρέπει να εμφανίζονται και 
παράλληλα προς το επάνω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

β) τοποθετούνται στο κέντρο της περιοχής 
στην οποία πρέπει να εμφανίζονται και 
παράλληλα προς το επάνω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

γ) περιβάλλονται από μαύρο περίγραμμα 
πάχους από 3 mm έως 4 mm, εντός της 
επιφάνειας που προορίζεται για το κείμενο 
της προειδοποίησης.

γ) περιβάλλονται από μαύρο περίγραμμα 
πάχους από 3 mm έως 4 mm, εντός της 
επιφάνειας που προορίζεται για το κείμενο 
της προειδοποίησης.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 Άρθρο 11
Επισήμανση των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού

Επισήμανση των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού φέρει την ακόλουθη 
προειδοποίηση υγείας:

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού φέρει την ακόλουθη 
προειδοποίηση υγείας:

Αυτό το προϊόν καπνού μπορεί να βλάψει
την υγεία σας και είναι εθιστικό

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία 
σας και είναι εθιστικό

2. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Επιπλέον:

2. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 4. Επιπλέον:



AD\940929EL.doc 41/70 PE508.048v02-00

EL

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

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

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να προσαρμόζει τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να προσαρμόζει τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12
Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος

1. Η επισήμανση της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας καθώς και το ίδιο το προϊόν 
καπνού δεν περιλαμβάνουν κανένα 
στοιχείο ή χαρακτηριστικό το οποίο:

1. Η επισήμανση της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας καθώς και το ίδιο το προϊόν 
καπνού δεν περιλαμβάνουν κανένα 
στοιχείο ή χαρακτηριστικό το οποίο:

α) προωθεί τα προϊόντα καπνού με μέσα 
που είναι ψευδή, παραπλανητικά, απατηλά 
ή ικανά να δημιουργήσουν εσφαλμένη 
εντύπωση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
του, τις επιδράσεις στην υγεία, τους 
κινδύνους και τις εκπομπές·

α) προωθεί τα προϊόντα καπνού με μέσα 
που είναι ψευδή, παραπλανητικά, απατηλά 
ή ικανά να δημιουργήσουν εσφαλμένη 
εντύπωση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
του, τις επιδράσεις στην υγεία, τους 
κινδύνους και τις εκπομπές·

β) υποδηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές 
από άλλα ή έχει αναζωογονητικές, 
ενεργητικές, θεραπευτικές, φυσικές, 
βιολογικές ή άλλες θετικές για την υγεία 

β) υποδηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές 
από άλλα ή έχει αναζωογονητικές, 
ενεργητικές, θεραπευτικές, φυσικές, 
βιολογικές ή άλλες θετικές για την υγεία 
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και την κοινωνική συμπεριφορά 
επιδράσεις·

επιδράσεις·

γ) αναφέρεται σε άρωμα, γεύση, 
αρωματικές ύλες ή άλλα πρόσθετα ή 
επισημαίνει την απουσία τους·

γ) αναφέρεται σε άρωμα, γεύση, 
αρωματικές ύλες ή άλλα πρόσθετα ή 
επισημαίνει την απουσία τους·

δ) μοιάζει με προϊόν διατροφής. δ) μοιάζει με προϊόν διατροφής.

δα) αποσκοπεί στη μείωση 
συγκεκριμένων επιβλαβών στοιχείων του 
καπνού ή ενισχύουν το βιοαποδομήσιμο 
των προϊόντων  καπνού.

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

2. Δεν χρησιμοποιούνται στις 
συσκευασίες καπνικών προϊόντων 
κείμενα, σύμβολα, ονόματα, εμπορικά 
σήματα, απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 
πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα που 
ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι ένα προϊόν 
καπνού είναι λιγότερο βλαβερό σε σχέση 
με κάποιο άλλο ή είναι ικανό να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς 
τις επιβλαβείς ενέργειες των προϊόντων 
καπνού.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 13  Άρθρο 13

Εμφάνιση και περιεχόμενο των μονάδων 
συσκευασίας

Εμφάνιση και περιεχόμενο των μονάδων 
συσκευασίας

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

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου ή κυλινδρικό δοχείο με 
διαμορφωμένες ακμές. Οι μονάδες 
καπνού για στριφτά τσιγάρα ή για 
«γέμισμα άδειων τσιγάρων»
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καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 20 
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

συσκευάζονται σε ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο ή κυλινδρικό σύνθετο 
πολυστρωματικό δοχείο ή έχουν τη μορφή 
σακούλας, δηλ. ορθογώνια συσκευασία με 
καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα. Το 
καπάκι της σακούλας καλύπτει 
τουλάχιστον το 70% του εμπρόσθιου 
μέρους της μονάδας συσκευασίας. Οι 
μονάδες συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
περιέχουν καπνό βάρους τουλάχιστον 40 
gr.

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

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για να καθορίσει 
λεπτομερέστερους κανόνες για το σχήμα 
και το μέγεθος των ατομικών μονάδων 
συσκευασίας, αν οι κανόνες αυτοί είναι 
αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ορατότητα και ακεραιότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από 
το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.
4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22, για να 
καταστήσει είτε το σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου είτε το κυλινδρικό 
σχήμα υποχρεωτικό για τις μονάδες 
συσκευασίας προϊόντων καπνού 
διαφορετικών από τα τσιγάρα και τον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν υπάρξει 
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών, η 
οποία θα διαπιστώνεται με έκθεση της 
Επιτροπής.

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22, για να 
καταστήσει είτε το σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου είτε το κυλινδρικό 
σχήμα υποχρεωτικό για τις μονάδες 
συσκευασίας προϊόντων καπνού 
διαφορετικών από τα τσιγάρα και τον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν υπάρξει 
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών, η 
οποία θα διαπιστώνεται με έκθεση της 
Επιτροπής.
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 Άρθρο 14

Ιχνηλασιμότητα και χαρακτηριστικά 
ασφαλείας

Ιχνηλασιμότητα και χαρακτηριστικά 
ασφαλείας

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

1. Προκειμένου να είναι δυνατή η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και ο 
εντοπισμός, τα κράτη μέλη απαιτούν να 
τοποθετούνται ή να ενσωματώνονται σε 
όλες τις μονάδες συσκευασίας των 
τσιγάρων και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία, αποκλειστικές, ασφαλείς και 
αναγνωριστικές επισημάνσεις που δεν 
είναι δυνατόν να αφαιρεθούν (οι οποίες 
στο εξής αποκαλούνται αποκλειστικός 
αναγνωριστικός κωδικός), όπως κωδικοί 
ή επισήματα. 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. Στα 
κράτη μέλη εκείνα όπου 
χρησιμοποιούνται φορολογικά επισήματα 
στα προϊόντα καπνού, οι αποκλειστικοί 
αναγνωριστικοί κωδικοί μπορούν να 
τυπώνονται πάνω στα φορολογικά 
επισήματα.

2. Ο αποκλειστικός αναγνωριστικός 
κωδικός επιτρέπει τον προσδιορισμό:

2. Ο αποκλειστικός αναγνωριστικός 
κωδικός επιτρέπει τον προσδιορισμό:

α) της ημερομηνίας και του τόπου
κατασκευής·

α) της ημερομηνίας και του τόπου 
κατασκευής·
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β) της μονάδας κατασκευής· β) της μονάδας κατασκευής·
γ) του μηχανήματος που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή των προϊόντων·

γ) του μηχανήματος που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή των προϊόντων·

δ) της βάρδιας παραγωγής ή του χρόνου 
κατασκευής·

δ) της βάρδιας παραγωγής ή του χρόνου 
κατασκευής·

ε) της ονομασίας του προϊόντος· ε) της περιγραφής του προϊόντος·

στ) της προβλεπόμενης αγοράς λιανικής 
πώλησης·

στ) της προβλεπόμενης αγοράς λιανικής 
πώλησης·

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·
η) κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην 
Ένωση·

η) κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην 
Ένωση·

θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής έως 
το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

θ) της ημερομηνίας αποστολής, του 
παραλήπτη, της αναχώρησης και του 
προορισμού από τη μονάδα κατασκευής 
έως τον πρώτο πελάτη που δεν συνδέεται 
με τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, 
συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών του 
και όλων των χρησιμοποιούμενων 
φορολογικών αποθηκών·

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης·

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης·

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

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 πρέπει να 
καταγράφονται στη βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6.

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 

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 
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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.

κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας και των 
εξωτερικών συσκευασιών 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.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγέων, των αποθηκών και των 
μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο 
εξοπλισμό που επιτρέπει την καταχώριση 
των προϊόντων καπνού που αγοράζονται, 
πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται 
ή υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο 
προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν 
από το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγέων, των αποθηκών και των 
μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο 
εξοπλισμό που καθορίζουν τα κράτη 
μέλη, που επιτρέπει την καταχώριση των 
προϊόντων καπνού που αγοράζονται, 
πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται 
ή υποβάλλονται σε άλλο χειρισμό. Ο 
εξοπλισμός είναι σε θέση να λαμβάνει και 
να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα σχετικά 
στοιχεία σε εγκατάσταση αποθήκευσης 
δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

5. Τα καταγραφόμενα στοιχεία δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν ή να 
διαγραφούν από τους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων 
καπνού, αλλά ο οικονομικός φορέας που 
εισήγαγε τα στοιχεία και οι άλλοι 
οικονομικοί φορείς τους οποίους αφορά 
άμεσα η συναλλαγή, όπως ο προμηθευτής 
ή ο παραλήπτης, μπορούν να σχολιάσουν 
τα εισαχθέντα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς προσθέτουν τα ορθά 
στοιχεία μαζί με παραπομπή στην 
προηγούμενη καταχώριση η οποία, κατά 
την άποψή τους, πρέπει να διορθωθεί. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και κατόπιν 
υποβολής επαρκών αποδεικτικών 

5. Τα καταγραφόμενα στοιχεία πρέπει να 
διαβιβάζονται εγκαίρως σε βάση 
δεδομένων. Τα καταγραφόμενα στοιχεία
δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να 
διαγραφούν από τους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων 
καπνού, αλλά ο οικονομικός φορέας που 
εισήγαγε τα στοιχεία και οι άλλοι 
οικονομικοί φορείς τους οποίους αφορά 
άμεσα η συναλλαγή, όπως ο προμηθευτής 
ή ο παραλήπτης, μπορούν να σχολιάσουν 
τα εισαχθέντα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς προσθέτουν τα ορθά 
στοιχεία μαζί με παραπομπή στην 
προηγούμενη καταχώριση η οποία, κατά 
την άποψή τους, πρέπει να διορθωθεί. Σε 
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στοιχείων, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
καταχώριση ή, αν η καταχώριση 
πραγματοποιήθηκε εκτός της Ένωσης, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
εισαγωγής μπορεί να επιτρέψει την 
τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων που 
έχουν ήδη καταχωριστεί.

εξαιρετικές περιστάσεις και κατόπιν 
υποβολής επαρκών αποδεικτικών 
στοιχείων, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
καταχώριση ή, αν η καταχώριση 
πραγματοποιήθηκε εκτός της Ένωσης, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
εισαγωγής μπορεί να επιτρέψει την 
τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων που 
έχουν ήδη καταχωριστεί. Τα 
καταγραφόμενα στοιχεία πρέπει να 
τηρούνται για περίοδο τεσσάρων ετών 
από την κατασκευή, εκτός εάν τυχόν 
κράτος μέλος ή η Επιτροπή απαιτήσουν 
μεγαλύτερη περίοδο λόγω εν εξελίξει 
έρευνας.

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. 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 διορίζεται
από την Επιτροπή. Τα έξοδα που 
προκύπτουν από τη σύναψη σύμβασης με 
τον ελεγκτή και τα μέρη που 
αναλαμβάνουν τη διαχείριση της βάσης 
δεδομένων πρέπει να καλύπτονται από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν σε μόνιμη βάση πλήρη 
διαφάνεια και επιγραμμική
προσβασιμότητα των απαιτούμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων 
για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, την 
Επιτροπή και το ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 
Τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή παρέχουν
στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, υπό 
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τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση στη βάση δεδομένων 
πραγματοποιείται μόνο όταν είναι 
αναγκαίο για τον εντοπισμό ή τη 
διερεύνηση παράνομου εμπορίου και οι 
πληροφορίες της βάσης δεδομένων 
προστατεύονται και τελούν υπό 
εμπιστευτική διαχείρισή. Συγκεκριμένα, 
τα δεδομένα δεν μπορούν να 
κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
ή οργάνωση δεν εμπλέκεται στην έρευνα 
ή τις επακόλουθες διαδικασίες.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
γίνεται μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
γίνεται μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ.

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 ασφαλούς και 
μη αντιγράψιμου 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.

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου:

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
πρακτικές, τεχνολογίες και τα εμπορικά 
πρακτικά ζητήματα, καθώς και τα 
παγκόσμια πρότυπα για την 
παρακολούθηση και τον εντοπισμό και 
την εξακρίβωση της γνησιότητας ταχέως 
μετακινούμενων καταναλωτικών αγαθών, 
και τις σχετικές απαιτήσεις δυνάμει του 
πρωτόκολλου για την εξάλειψη του 
παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού 
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της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ, να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου:

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·

β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τους 
αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες είναι 
πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε όλη την 
Ένωση και

β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τους 
αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες είναι 
πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε όλη την 
Ένωση και

γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για το 
χαρακτηριστικό ασφαλείας και την πιθανή 
εκ περιτροπής χρήση τους και να τα 
προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για το 
χαρακτηριστικό ασφαλείας και την πιθανή 
εκ περιτροπής χρήση τους.

9α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την 
προσαρμογή των μέγιστων 
περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, σύμφωνα με τα διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των παραγράφων 1 έως 8 κατά τη διάρκεια 
περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1.

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του λεπτοκομμένου καπνού 
για στριφτά τσιγάρα εξαιρούνται από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 8 κατά 
τη διάρκεια περιόδου 10 ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 1.
___________

* ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία: έξι 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – κεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα Προϊόντα καπνού που δεν προορίζονται 
για κάπνισμα

Αιτιολόγηση

Ο καπνός που λαμβάνεται από το στόμα ανήκει στην κατηγορία των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού· κατά συνέπεια, για να ληφθεί υπόψη αυτή η σχέση μεταξύ των δύο όρων, ο 
τίτλος του κεφαλαίου πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μέγιστα όρια για 
την παρουσία τοξικών ή καρκινογόνων 
ουσιών σε μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού που διατίθενται στην αγορά. Οι 
ουσίες και τα απαιτούμενα όρια είναι 
αυτά που αναφέρονται λεπτομερώς στο 
παράρτημα ΙΙα. 

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αντικαθίσταται η απαγόρευση για τον καπνό που λαμβάνεται από 
το στόμα με πρότυπο ποιότητας προϊόντος για όλα τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. Αντί να 
απαγορευθούν τα λιγότερο επικίνδυνα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, η αντικατάσταση αυτή 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα πλέον επικίνδυνα από αυτά από την αγορά και, 
ως εκ τούτου, συνάδει με τους στόχους υγείας της εσωτερικής αγοράς. Αυτό το τμήμα 
αναπαράγει τις κανονιστικές ρυθμίσεις της Ομάδας μελέτης της ΠΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση 
των προϊόντων καπνού - Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation
(Έκθεση για την επιστημονική βάση της ρύθμισης προϊόντων καπνού), ΠΟΥ σειρά τεχνικών 
εκθέσεων, αριθ. 955. (2010)
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22 προκειμένου να προσαρμόζει 
τις ουσίες και τις οριακές τιμές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α και 
προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙα, 
λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνηθέντα 
πρότυπα, συνυπολογίζοντας τις αρχές της 
αναλογικότητας, της απαγόρευσης 
διακρίσεων και τον στόχο της ανάπτυξης 
της εσωτερικής αγοράς διατηρώντας 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προσαρμόζει το ρυθμιστικό πλαίσιο –για παράδειγμα, να 
συμπεριλαμβάνει βαρέα μέταλλα ή άλλες καρκινογόνους ουσίες, όταν αυτό είναι 
δικαιολογημένο.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 Άρθρο 16

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις
διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως σε καταναλωτές 
που βρίσκονται στην Ένωση.
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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:
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.

1α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν στην 
επικράτειά τους την απαγόρευση της 
δωρεάν διανομής ή της διανομής 
προϊόντων καπνού με μειωμένη τιμή 
καθώς και της ανταλλαγής μιας 
καινούριας και σφραγισμένης 
συσκευασίας προϊόντων καπνού με μια 
ανοιχτή συσκευασία μέσω οποιουδήποτε 
διαύλου.

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 
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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
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.
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.
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.
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού και 
χορήγηση άδειας πριν από την 
κυκλοφορία των προϊόντων καπνού 
χαμηλού κινδύνου

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 36α. Αφού 
ελεγχθεί επιστημονικά από την αρμόδια αρχή ότι ορισμένα νέα προϊόντα καπνού έχουν 
χαρακτηριστικά που δεν είναι πολύ επιβλαβή, κρίνεται σκόπιμο να ισχύουν αποτελεσματικοί 
κανόνες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα τεθούν εμπόδια στις επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την 
καινοτομία, την παραγωγή και την εμπορία των εν λόγω προϊόντων, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν μια λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική για τους παραδοσιακούς καταναλωτές καπνού.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών και σχετικά με το οποίο σκοπεύουν 
να προβάλουν ισχυρισμούς, 
στηριζόμενους σε βάσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, επικαλούμενοι μειωμένες 
επιβλαβείς επιπτώσεις ή κίνδυνο σε 
σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα 
καπνού. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
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εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχεία α) έως γ) 
στις αρμόδιες αρχές μετά την 
επαλήθευση του περιεχομένου και των 
συμπερασμάτων από ανεξάρτητους 
επιστημονικούς φορείς.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
καθορίζουν ειδικούς κανόνες για την 
ενημέρωση των καταναλωτών, τη 
συσκευασία και την επισήμανση, τα 
συστατικά και τις εκπομπές, όπως επίσης 
και για τις μεθόδους μέτρησης της 
πίσσας, της νικοτίνης και του μονοξειδίου 
του άνθρακα για τα προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 36α. Αφού 
ελεγχθεί επιστημονικά από την αρμόδια αρχή ότι ορισμένα νέα προϊόντα καπνού έχουν 
χαρακτηριστικά που δεν είναι πολύ επιβλαβή, κρίνεται σκόπιμο να ισχύουν αποτελεσματικοί 
κανόνες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα τεθούν εμπόδια στις επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την 
καινοτομία, την παραγωγή και την εμπορία των εν λόγω προϊόντων, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν μια λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική για τους παραδοσιακούς καταναλωτές καπνού.
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα νέα προϊόντα καπνού που διατίθενται 
στην αγορά τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι 
εφαρμοστέες διατάξεις εξαρτώνται από το 
αν τα προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των 
μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού του 
σημείου 29 του άρθρου 2 ή στον ορισμό 
του καπνού για κάπνισμα του σημείου 33 
του άρθρου 2.

3. Τα νέα προϊόντα καπνού και τα 
προϊόντα χαμηλού κινδύνου που 
διατίθενται στην αγορά τηρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Τα προϊόντα καπνού χαμηλού 
κινδύνου υπόκεινται στις αποκλίσεις που 
εγκρίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την παράγραφο 2. Οι εφαρμοστέες 
διατάξεις εξαρτώνται από το αν τα 
προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού του 
σημείου 29 του άρθρου 2 ή στον ορισμό 
του καπνού για κάπνισμα του σημείου 33 
του άρθρου 2.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 36α. Αφού 
ελεγχθεί επιστημονικά από την αρμόδια αρχή ότι ορισμένα νέα προϊόντα καπνού έχουν 
χαρακτηριστικά που δεν είναι πολύ επιβλαβή, κρίνεται σκόπιμο να ισχύουν αποτελεσματικοί 
κανόνες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα τεθούν εμπόδια στις επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την 
καινοτομία, την παραγωγή και την εμπορία των εν λόγω προϊόντων, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν μια λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική για τους παραδοσιακούς καταναλωτές καπνού.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας και 
σύμφωνα με το άρθρο 22, καθώς και 
βάσει ανεξάρτητων, αξιόπιστων και 
τεκμηριωμένων επιστημονικών 
στοιχείων, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για τη θέσπιση 
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κανόνων σχετικά με την αξιολόγηση, τη 
συσκευασία, την επισήμανση, τη 
σύνθεση, τη διάθεση στην αγορά, την 
ενημέρωση των καταναλωτών, την 
εμφάνιση και την πώληση νέων 
προϊόντων καπνού που μπορούν να 
αποδειχθούν λιγότερο επιβλαβή σε σχέση 
με τα συμβατικά προϊόντα καπνού. 

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18

Νικοτινούχα προϊόντα Νικοτινούχα προϊόντα
1. Τα ακόλουθα νικοτινούχα προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ:

1. Τα ακόλουθα νικοτινούχα προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ:

α) προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης ανώτερο 
των 2 mg ανά μονάδα, ή

α) προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης ανώτερο 
των 2 mg ανά μονάδα, ή

β) προϊόντα με συγκέντρωση νικοτίνης 
ανώτερη των 4 mg ανά ml ή

β) products with a nicotine concentration 
exceeding 4 mg per ml.

γ) προϊόντα που η προβλεπόμενη χρήση 
τους οδηγεί σε μέση μέγιστη συγκέντρωση 
πλάσματος αιχμής μεγαλύτερη των 4 ng 
νικοτίνης ανά ml.

1α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε νικοτινούχα προϊόντα που λαμβάνουν 
έγκριση δυνάμει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 
Για τα νικοτινούχα προϊόντα για τα οποία 
η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, τα 
προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά εάν συμμορφώνονται με την 
παρούσα οδηγία.
1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
νικοτινούχα προϊόντα συμμορφώνονται 
με την ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των καταναλωτών, την 
ασφάλεια και άλλες εν ισχύ σχετικές 
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νομοθεσίες.
1γ. Το αργότερο 12 μήνες μετά τη θέση σε 
ισχύ της παρούσας οδηγίας, κάθε κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με τα μέτρα που έλαβε 
προκειμένου να εφαρμόσει τη νομοθεσία 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ, όπως 
αυτή ισχύει για τα νικοτινούχα προϊόντα, 
καθώς και για την αποτελεσματικότητα 
των εν λόγω μέτρων.
1δ. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν 
νικοτίνη σε δημόσιους χώρους.
1ε. Τα κράτη μέλη ορίζουν την ελάχιστη 
νόμιμη ηλικία αγοράς προϊόντων που 
περιέχουν νικοτίνη.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
επικαιροποιεί τις ποσότητες νικοτίνης 
που καθορίζονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται σε νικοτινούχα προϊόντα 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ.

2. Η Επιτροπή, έως την 1η Απριλίου 2017, 
θα διεξαγάγει μελέτη για τα νικοτινούχα 
προϊόντα, διενεργώντας διαβούλευση με 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τα 
κράτη μέλη. Η εν λόγω μελέτη θα 
εξετάζει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για 
ειδική νομοθεσία σε σχέση με τα 
νικοτινούχα προϊόντα.

3. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία νικοτινούχων 
προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη σε 
επίπεδο χαμηλότερο από τα ανώτατα 
όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1
περιλαμβάνει την ακόλουθη 
προειδοποίηση για την υγεία:

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
άρθρων 5, 6 και 12, κάθε μονάδα 
συσκευασίας και κάθε εξωτερική 
συσκευασία νικοτινούχων προϊόντων που 
περιέχουν νικοτίνη που δεν καλύπτεται 
από την οδηγία 2001/83/ ΕΚ περιλαμβάνει 
την ακόλουθη προειδοποίηση για την 
υγεία:

Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και 
μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και 
βλάπτει την υγεία σας

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

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

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 

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

μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

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

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

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας

Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας και είναι εθιστικό.

Αιτιολόγηση

Τα φυτικά προϊόντα θα πρέπει και αυτά να υπαχθούν στα προϊόντα καπνού και να ισχύσουν οι 
ίδιες διατάξεις με αυτά.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 

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

πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος
2α, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 
6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 14 παράγραφος
9α, στο άρθρο 15 και στο άρθρο 17
παράγραφος 3α, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για πέντε έτη από [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 
παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, 14 παράγραφος 9α, στο 
άρθρο 15, στο άρθρο 17 παράγραφος 3α
και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4,
στο άρθρο 6 παράγραφος 2α, το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 9, 
το άρθρο 6 παράγραφος 10, το άρθρο 8 
παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, 
το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 
παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 14 παράγραφος 9α, το άρθρο 
15, το άρθρο 17 παράγραφος 3α το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
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Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την κατάρτιση της έκθεσης, η 
Επιτροπή επικουρείται από επιστημονικούς 
και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, 
προκειμένου να διαθέτει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες.

Για την κατάρτιση της έκθεσης, η 
Επιτροπή επικουρείται από επιστημονικούς 
και τεχνικούς εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη, προκειμένου να διαθέτει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες.

Τροπολογία 66

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 

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
διατηρήσουν ή να προβλέψουν, σύμφωνα 
με τη Συνθήκη, αυστηρότερους κανόνες 
όσον αφορά την κατασκευή, εισαγωγή, 
πώληση και κατανάλωση προϊόντων 
καπνού, τους οποίους κρίνουν αναγκαίους 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
στον βαθμό που οι εν λόγω κανόνες δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
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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.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 

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

ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 48 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία:

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή στις νέες διατάξεις.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) νικοτινούχα προϊόντα·

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 18 παράγραφος 1 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη 
διάθεση στην αγορά των λοιπών 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
και του καπνού για στριφτά τσιγάρα που 
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δεν συμμορφώνονται με την παρούσα 
οδηγία έως (Υπηρεσία Εκδόσεων, να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 42 μήνες)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη (18) της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, πρέπει να προβλεφθούν 
αρκετά μεγάλες μεταβατικές περίοδοι προκειμένου να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις και για τη διάθεση αποθεμάτων, ιδίως για άλλα προϊόντα πλην των 
τσιγάρων.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
Μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα 
τοξίνης σε μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού ανά μονάδα βάρους ξηρού 
καπνού:
NNN (N-νιτροσονορνικοτίνη) συν NNK 
(4-(μεθυλνιτροζαμινο)-1-(3-πυριδυλ)-1-
βουτανόνη): 2.0 mg/kg
B(a)P (βενζο-α-πυρένιο): 5.0 µg/kg

Αιτιολόγηση

Αυτός ο πίνακας αναπαράγει τις συστάσεις για την τοξικότητα της Ομάδα μελέτης της ΠΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των προϊόντων καπνού - Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation (Έκθεση για την επιστημονική βάση της ρύθμισης προϊόντων καπνού), 
ΠΟΥ σειρά τεχνικών εκθέσεων, αριθ. 955. (2010)

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ
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Νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται σε 
νικοτινούχα προϊόντα:
Γενική ασφάλεια:
Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως σχετικά 
με το σύστημα RAPEX –κοινοποίηση και 
προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα
Συσκευασία και επισήμανση:
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ περί επικίνδυνων 
ουσιών
Οδηγία 99/45/ΕΚ περί επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων
Κανονισμός CLP 1272/2008 -
Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
των ουσιών και των μειγμάτων που 
εφαρμόζεται από το 2015.
Χημική ασφάλεια:
Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση 
και περιορισμοί των χημικών προϊόντων 
(REACH) κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006
Ηλεκτρική ασφάλεια:
Οδηγία 2006/95/ΕΚ για τη χαμηλή τάση
Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών
Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές 
στήλες
Μέτρα και σταθμά:
Προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο 
ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία 
- οδηγία 76/211/ΕΟΚ
Οδηγία 2007/45/ΕΚ για τις ονομαστικές 
ποσότητες για προσυσκευασμένα 
προϊόντα
Εμπορική πρακτική:
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Οδηγία 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως 
πωλήσεις
Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο
Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και συγκριτική 
διαφήμιση
Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν 
τους καταναλωτές και την ασφάλεια όσον αφορά τα νικοτινούχα προϊόντα. Η απαίτηση 
υποβολής έκθεσης σημαίνει ότι υιοθετείται μια περισσότερο συστηματική προσέγγιση και η 
έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για μια αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής που πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2017.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ1

Οργάνωση

Eυρωπαïκή Oμοσπονδία Kαπνοπωλητών 

Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Χάρτινων Κουτιών

Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Πούρων

Ένωση εμπορικών σημάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Δίκτυο

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία

Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Παγκόσμια Ένωση Παραγωγών Οξικής Κυτταρίνης

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, εταιρεία French Flavour Ltd/Γαλλική Ένωση παρασκευαστών αρωματικών 
ουσιών (SNIAA)

Ηλεκτρονικά σιγαρέτα 'NJOY'

Phillip Morris 

Πολωνική συνομοσπονδία εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα Lewiatan

Πολωνική Εταιρεία Προγραμμάτων Υγείας 

Πολωνική ένωση καπνοκαλλιεργητών

Σύμπραξη για την απαλλαγή από το κάπνισμα

Action on Smoking and Health (ΗΒ) - (Δράση στον τομέα του καπνίσματος και της 
υγείας)

                                               
1 Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός
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