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Τροπολογία 55
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 56
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Σε άλλους τομείς εξακολουθούν να 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση των 
προϊόντων καπνού και των συναφών 
προϊόντων, οι οποίες εμποδίζουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Δεδομένων των εξελίξεων που 
σημειώνονται στην επιστήμη, στην αγορά 
και σε διεθνές επίπεδο, οι αποκλίσεις αυτές 
αναμένεται να αυξηθούν. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τα νικοτινούχα προϊόντα, για τα 
φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, για τα 
συστατικά και τις εκπομπές, για ορισμένες 
πτυχές της επισήμανσης και της 
συσκευασίας, για διασυνοριακές εξ 
αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού 
και πωλήσεις μέσω του διαδικτύου και 
για ενδείξεις προϊόντων καπνού σε σημεία 
πώλησης.
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Τροπολογία 57
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 58
Matteo Salvini

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 

(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 
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καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων.

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.

Or. it

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.

Τροπολογία 59
Wim van de Camp

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.

Or. en

Τροπολογία 60
Συλβάνα Ράπτη
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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, την τοξικότητα ή 
την εθιστικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 61
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 62
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

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 63
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 64
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν βάσιμα επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα καπνού με 
άρωμα/γεύση μινθόλης προτρέπουν τους νέους περισσότερο να ξεκινήσουν το κάπνισμα σε 
σύγκριση με τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού.
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Τροπολογία 65
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 66
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων 
καπνού που έχουν χαρακτηριστικά 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί ο ακόμα μεγαλύτερος κατακερματισμός της αγοράς προσθέτων, 
πρέπει να απαγορευτούν όλα τα πρόσθετα, περιλαμβανομένων όλων των αρωματικών ουσιών 
δεδομένου ότι προσδίδουν στα προϊόντα καπνού μεγαλύτερη ελκυστικότητα, η οποία έρχεται σε 
αντίθεση με την ουσία της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
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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.

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

Or. pl

Τροπολογία 68
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 69
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 
συνθήκες για την εφαρμογή της διάταξης 

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά 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 
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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.

περί χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης. 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν ανεξάρτητες ομάδες που 
θα τους επικουρούν στη διαδικασία λήψης 
των σχετικών αποφάσεων. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 70
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Με ορισμένα πρόσθετα μπορεί να 
δημιουργηθεί στον καταναλωτή η 
εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
ενδέχεται να έχουν οφέλη για την υγεία, 
ότι μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένους 
κινδύνους για την υγεία ή ότι αυξάνουν τη 
διανοητική εγρήγορση και τις σωματικές 
επιδόσεις. Με σκοπό τη διασφάλιση ενός 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας της 
υγείας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μεριμνήσουν ώστε οι καταναλωτές, και 
ιδίως οι νέοι, να είναι ενημερωμένοι 
σχετικά.

Or. de

Τροπολογία 71
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18



AM\935348EL.doc 15/132 PE510.660v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να καλύπτει όλα τα προϊόντα καπνού λόγω του αρνητικού αντίκτυπου στην 
υγεία και ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα καταναλωτών στην οποία απευθύνονται.

Τροπολογία 72
Nora Berra

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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Or. fr

Τροπολογία 73
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση παραδοσιακού καπνού εισρόφησης και καπνού μασήματος περιορίζεται σε πολύ 
λίγες περιοχές της Ευρώπης και αποτελεί μέρος της εθιμικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, ο 
καπνός εισρόφησης και ο καπνός μασήματος καταναλώνονται ως επί το πλείστον από 
καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να ισχύει η ίδια εξαίρεση που 
ισχύει για τα πούρα, τα πουράκια και τον καπνό πίπας.

Τροπολογία 75
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 10)

Τροπολογία 76
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα.
Η εισαγωγή συνδυασμένων 
προειδοποιήσεων για την υγεία θα πρέπει 
να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια 
κάθε κράτους μέλους ενώ οι λεκτικές
προειδοποιήσεις είναι υποχρεωτικές σε 
όλη την Ένωση και καλύπτουν σημαντικά 
και ορατά μέρη της επιφάνειας του 
πακέτου. Θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
ελάχιστο ποσοστό εξωτερικής επιφάνειας
για όλες τις προειδοποιήσεις για την υγεία, 
για να εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των εικόνων θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους 
μέλους. Επιπλέον η ύπαρξη ενός ελάχιστου μεγέθους/διαστάσεων για όλες τις προειδοποιήσεις 
για την υγεία θα πρέπει να αντικατασταθεί από ελάχιστο ποσοστό κάλυψης επί της εξωτερικής 
επιφάνειας, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες αυτές διαστάσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε 
όλους τους τύπους πακέτων. Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται εμμέσως ομοιομορφία στο 
μέγεθος, σχήμα και παρουσίαση των πακέτων.

Τροπολογία 77
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 78
Adam Bielan

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 

(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 
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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.

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.

Or. pl

Τροπολογία 79
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πακέτου. Θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
ελάχιστο μέγεθος για όλες τις 
προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους, καθώς και ένα 
μέγιστο μέγεθος προκειμένου να μην 
υπάρχει δυσανάλογη παρέμβαση στην 
πνευματική ιδιοκτησία (άρθρο 17 
παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
και την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 
16).

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία δυσανάλογη παρέμβαση στα δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος και στην 
επιχειρηματική ελευθερία του δημιουργού των συσκευασιών θα είχε επιπλέον ως αποτέλεσμα 
ότι οι κατασκευαστές μπορούν να διαχωρίσουν τα προϊόντα καπνού που παράγουν έναντι των 
ανταγωνιστών τους κυρίως ως προς την τιμή, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε από την άλλη σε 
πιέσεις των τιμών· συνεπώς, κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τα προϊόντα καπνού στο μέλλον πιο 
προσιτά ως προς την τιμή και ως εκ τούτου, περισσότερο προσβάσιμα ιδιαίτερα στους νέους.

Τροπολογία 80
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά 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), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. Ομοίως, 
η εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί 
καθορίζοντας ποια κείμενα μπορεί να 
αναγράφονται στο πακέτο.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει την κατάργηση των τσιγάρων με διάμετρο κάτω των 7,5 
χιλιοστών. Ωστόσο, από τις σχετικές εκθέσεις δεν προκύπτει ότι οι προβλέψεις αυτές θα 
εξυπηρετήσουν τους στόχους της οδηγίας. Αντιθέτως, αποτελούν παρέμβαση στην εσωτερική 
αγορά και τον ελεύθερο ανταγωνισμό καθώς είναι βέβαιο ότι οι καπνιστές αυτοί είτε θα 
επιλέξουν καπνικά προϊόντα της ευρέως διαδεδομένης διαμέτρου για να ικανοποιήσουν την 
καπνιστική του συνήθεια, είτε θα καταφύγουν σε λαθραία προϊόντα.

Τροπολογία 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «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 μέσω της 
κατάλληλης συσκευασίας και 
επισήμανσης των εν λόγω προϊόντων και 
μέσω της ενημέρωσης των καταναλωτών 
σχετικά με τους κινδύνους, ώστε ο 
καταναλωτής να έχει πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών από την κατανάλωση του 
προϊόντος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα τύπου «slim» (λεπτά) δεν είναι περισσότερο επιβλαβή, μόνο η συσκευασία τους 
μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Ωστόσο, εάν τα προϊόντα αυτά συσκευάζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, δεν θα υπάρχει πιθανότητα παραπλάνησης του 
καταναλωτή.
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Τροπολογία 82
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 83
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τις 
προειδοποιήσεις καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία ενδέχεται να 
παραπλανεί 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. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί. Τα προαναφερθέντα 
κείμενα και χαρακτηριστικά πρέπει να 
καταργηθούν και να αντικατασταθούν 
από μία κοινή δήλωση ότι «όλα τα 
τσιγάρα είναι εξίσου βλαβερά». Έτσι θα 
ενημερώνεται αντικειμενικά ο 
καταναλωτής ότι τα λεπτά τσιγάρα 
(«slim») και τα τσιγάρα μινθόλης 
συνιστούν τον ίδιο κίνδυνο όπως τα 
κανονικά τσιγάρα.

Or. en



PE510.660v01-00 26/132 AM\935348EL.doc

EL

Τροπολογία 84
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 85
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα μπορούν 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. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε 
επίσης ότι οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων 
είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό την τάση να 
πιστεύουν ότι η μάρκα που κάπνιζαν 
μπορεί να ήταν λιγότερο βλαβερή. Το 
πρόβλημα αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.

Or. de
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Τροπολογία 86
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt
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Τροπολογία 87
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «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 καθορίζοντας το 
κείμενο που μπορεί να τίθεται στη 
συσκευασία και με τη χρήση της 
ουδέτερης συσκευασίας («plain 
packaging»). Από μελέτες έχει αποδειχθεί 
ότι οι ουδέτερες συσκευασίες είναι 
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λιγότερο ελκυστικές και ενισχύουν τη 
αποτελεσματικότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία, 
μειώνοντας έτσι την πιθανότητα έναρξης 
του καπνίσματος και την κατανάλωση 
καπνού.

Or. en

Τροπολογία 88
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα προϊόντα καπνού που 
προορίζονται για κάπνισμα, πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες
απαιτήσεις επισήμανσης, αν δεν υπάρχει 
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών ως 
προς τον όγκο των πωλήσεων ή τις 
καταναλωτικές συνήθειες όσον αφορά 
τους νέους. Η επισήμανση αυτών των 
άλλων προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
ακολουθεί ειδικούς κανόνες. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η προβολή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία στα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να τίθενται 
προειδοποιήσεις και στις δύο κύριες 
επιφάνειες των συσκευασιών των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού.

(24) Τα προϊόντα καπνού που 
προορίζονται για κάπνισμα, πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 
πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 
επισήμανσης όπως και τσιγάρα και τα 
προϊόντα καπνού για στριφτά τσιγάρα. Η 
επισήμανση αυτών των προϊόντων καπνού 
θα πρέπει να ακολουθεί ειδικούς κανόνες. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προβολή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία στα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να τίθενται 
προειδοποιήσεις και στις δύο κύριες 
επιφάνειες των συσκευασιών των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να διασφαλίζεται ίση προστασία για όλους τους καταναλωτές σε ολόκληρη της ΕΕ 
και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.
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Τροπολογία 89
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Διατίθενται στην αγορά σημαντικές 
ποσότητες παράνομων προϊόντων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες 
αυτές μπορεί να αυξηθούν. Τα προϊόντα 
αυτά υπονομεύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των συμμορφούμενων 
προϊόντων και την προστασία που 
παρέχεται από τις νομοθεσίες 
καταπολέμησης του καπνού. Επιπλέον, η 
ΣΠΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να 
καταπολεμά τα παράνομα προϊόντα στο 
πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
που να ορίζει ότι οι μονάδες συσκευασίας 
και 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.

Or. fr

Τροπολογία 90
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Διατίθενται στην αγορά σημαντικές 
ποσότητες παράνομων προϊόντων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες 
αυτές μπορεί να αυξηθούν. Τα προϊόντα 
αυτά υπονομεύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των συμμορφούμενων 
προϊόντων και την προστασία που 
παρέχεται από τις νομοθεσίες 
καταπολέμησης του καπνού. Επιπλέον, η 
ΣΠΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να 
καταπολεμά τα παράνομα προϊόντα στο 
πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
που να ορίζει ότι οι μονάδες συσκευασίας 
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.

Or. en

Τροπολογία 91
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

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.

Or. en

Τροπολογία 92
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη 
σήμανση των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα38 απαγόρευσε την πώληση στα 
κράτη μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 

διαγράφεται
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Σουηδία παρέκκλιση από την 
απαγόρευση αυτή39. Η απαγόρευση της 
πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα θα πρέπει να διατηρηθεί, για να 
αποφευχθεί η είσοδος στην εσωτερική 
αγορά ενός προϊόντος που είναι εθιστικό,
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και 
είναι ελκυστικό για τους νέους. Για τα 
άλλα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού 
που δεν παράγονται για τη μαζική αγορά, 
η αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και 
των συστατικών θεωρείται επαρκής για 
να ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.
__________________
38 ΕΕ L 359 της 08.12.1989, σ. 1.
39 ΕΕ C 241 της 29.8.1994.

Or. en

Τροπολογία 93
Preslav Borissov

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 

(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. Επιπλέον, ενδέχεται 
να διευκολύνουν την εισροή προϊόντων 
απομίμησης στην αγορά. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να απαγορευθούν οι εξ 
αποστάσεως διασυνοριακές πωλήσεις 
προϊόντων καπνού.
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προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι εξ 
αποστάσεως διασυνοριακές πωλήσεις 
προϊόντων καπνού από επιχειρήσεις σε 
καταναλωτές ρυθμίζονται επίσης από την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, η οποία θα αντικατασταθεί, 
από τις 13 Ιουνίου 2014, από την οδηγία 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 94
Nora Berra

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 

(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. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να απαγορευθούν οι διασυνοριακές 
εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων 
καπνού.
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προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι εξ 
αποστάσεως διασυνοριακές πωλήσεις 
προϊόντων καπνού από επιχειρήσεις σε 
καταναλωτές ρυθμίζονται επίσης από την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, η οποία θα αντικατασταθεί, 
από τις 13 Ιουνίου 2014, από την οδηγία 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

Or. fr

Τροπολογία 95
Matteo Salvini

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 

(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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προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι εξ 
αποστάσεως διασυνοριακές πωλήσεις
προϊόντων καπνού από επιχειρήσεις σε 
καταναλωτές ρυθμίζονται επίσης από την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, η οποία θα αντικατασταθεί, 
από τις 13 Ιουνίου 2014, από την οδηγία
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)

Τροπολογία 96
Olga Sehnalová

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 

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού πρέπει να 
απαγορευτούν καθώς διευκολύνουν την 
πρόσβαση των νέων στα προϊόντα καπνού 
και ενδέχεται να υπονομεύσουν την 
τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας.
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τη διαδικασία κοινοποίησης που 
προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι εξ 
αποστάσεως διασυνοριακές πωλήσεις 
προϊόντων καπνού από επιχειρήσεις σε 
καταναλωτές ρυθμίζονται επίσης από την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, η οποία θα αντικατασταθεί, 
από τις 13 Ιουνίου 2014, από την οδηγία 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η κατάλληλη διασφάλιση της απαγόρευσης της πώλησης 
προϊόντων καπνού σε ανηλίκους αποτελεί προληπτικό μέτρο που συμβάλει στην προστασία των 
παιδιών και των ανηλίκων από τις επιπτώσεις του καπνίσματος.

Τροπολογία 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

(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 
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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.

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 
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.

Or. pl

Τροπολογία 98
Olle Schmidt

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 

(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 των νικοτινούχων 
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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 
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.

προϊόντων που προορίζονται για 
ιατρικούς σκοπούς για ανθρώπους 
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 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υφίστανται μη ιατρικά νικοτινούχα προϊόντα που προορίζονται για εναλλακτικές 
καπνίσματος, δεν θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί η φαρμακευτική νομοθεσία σε όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα.

Τροπολογία 99
Nora Berra

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 χρήση42

προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 

(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 χρήση42

προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
νικοτινούχων προϊόντων. Βάσει αυτού του 
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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 
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.

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 
προβλέπει η οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 100
Nora Berra

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

Or. fr
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Τροπολογία 101
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον μορφότυπο 
κοινοποίησης των συστατικών 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.

Or. it

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο)

Τροπολογία 102
Wim van de Camp

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 

(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 
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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 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.

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό των μεθόδων μέτρησης για τις 
εκπομπές, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα ή την εθιστικότητα, 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 
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 
έργου της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 103
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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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 
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.

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



AM\935348EL.doc 45/132 PE510.660v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει όλα τα προϊόντα καπνού λόγω του αρνητικού αντίκτυπου 
στην υγεία και ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα καταναλωτών στην οποία απευθύνονται.

Τροπολογία 104
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE510.660v01-00 46/132 AM\935348EL.doc

EL

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

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

Or. it

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 3 και του άρθρου 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο)

Τροπολογία 105
Franz Obermayr

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 

(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 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 
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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 
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.

καπνού για στριφτά τσιγάρα και των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων 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.

Or. de

Τροπολογία 106
Robert Rochefort

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.

Or. fr
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Τροπολογία 107
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει 
πλήρως ορισμένες πτυχές της 
κατασκευής, παρουσίασης και πώλησης 
του καπνού και των συναφών προϊόντων. 
Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις που να 
αποκλίνουν από τις απαιτήσεις 
επισήμανσης και συσκευασίας που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

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.
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Τροπολογία 108
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει, 
για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Οι 
αυστηρότερες εθνικές διατάξεις θα 
πρέπει να είναι αναγκαίες και αναλογικές 
και να μη συνιστούν μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών 
μελών. Οι αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ 
των προτέρων και να εγκρίνονται από την 
Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
που επιτυγχάνεται με την παρούσα 
οδηγία.

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει, 
για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη ωστόσο δεν επιτρέπεται να 
θεσπίζουν αποκλίνοντα μέτρα όσον 
αφορά την παραγωγή και την πώληση 
προϊόντων καπνού. Τούτο αφορά κυρίως 
τις διατάξεις σχετικά με την επισήμανση 
και τη συσκευασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποκλίνουσες διατάξεις σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία στα κράτη μέλη θα 
περιόριζαν σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων για προϊόντα καπνού 
εντός της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, αυστηρότερα μέτρα για τις συσκευασίας, όπως η 
επονομαζόμενη «ουδέτερη συσκευασία» (plain packaging) δεν κρίνονται σκόπιμα, δεδομένου 
ότι διευκολύνουν τις απομιμήσεις.

Τροπολογία 109
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Το κράτος μέλος που θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να διατηρήσει ή/και να 
θεσπίσει εθνικά ή/και περιφερειακά 
μέτρα για τη διατήρηση παραδοσιακών 
καλλιεργειών καπνού, για 
αιτιολογημένους λόγους, σύμφωνα με 
τους οποίους ο τοπικός πληθυσμός 
εξαρτάται από κοινωνικοοικονομική 
άποψη από αυτές και η παραγωγή έχει 
πολιτιστική αξία, θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να το πράττει.

Or. pt

Τροπολογία 110
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν αυστηρότερους 
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.
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την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 111
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε 
θέση να θεσπίζουν αυστηρότερες πράξεις 
σχετικά με τα προϊόντα καπνού, τις 
οποίες κρίνουν αναγκαίες για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Στο 
βαθμό που τα προϊόντα καπνού ή άλλα 
συναφή προϊόντα πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν 
ή να περιορίζουν την εισαγωγή, πώληση ή 
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων.
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κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποκλίνουσες διατάξεις σχετικά με τη σήμανση και τη συσκευασία στα κράτη μέλη θα 
περιόριζαν σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων για προϊόντα καπνού 
εντός της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, αυστηρότερα μέτρα για τις συσκευασίας, όπως η 
επονομαζόμενη «ουδέτερη συσκευασία» (plain packaging) δεν κρίνονται σκόπιμα, δεδομένου 
ότι διευκολύνουν τις απομιμήσεις.

Τροπολογία 112
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43 a) Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται 
το δικαίωμα για καθαρό αέρα υπό την 
έννοια του άρθρου 7 παράγραφος β και 
του άρθρου 12 της Διεθνούς Συνθήκης 
για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα που προβλέπει 
τα δικαιώματα για ασφαλείς και υγιείς 
συνθήκες εργασίας και το δικαίωμα όλων 
να απολαμβάνουν το υψηλότερο εφικτό 
επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Τούτο εμπίπτει στον σκοπό του άρθρου 
37 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με το οποίο πρέπει να 
ενσωματώνεται στις πολιτικές της 
Ένωσης το υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας και η 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.
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Or. en

Τροπολογία 113
Toine Manders

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, 
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,

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

Or. en

Τροπολογία 114
Christian Engström
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά 
του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 115
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά 
του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Preslav Borissov

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·

Or. en

Τροπολογία 117
Nora Berra
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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·

Or. fr

Τροπολογία 118
Matteo Salvini

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·

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)

Τροπολογία 119
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
ουσία που περιέχεται σε προϊόν καπνού, 
στη μονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε 
εξωτερική συσκευασία, με εξαίρεση τα 
φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού·

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η απαλοιφή του ορισμού του πρόσθετου ή πρόσθετης 
ουσίας και των σχετικών αναφορών στο κείμενο επειδή δεν συνάδει με την επιθυμία ρύθμισης 
σε μια οδηγία των ουσιών που υπάρχουν στη συσκευασία, με εξαίρεση εκείνο που μεταφέρεται 
από το πακέτο στο εσωτερικό του τελικού προϊόντος. Επιπλέον, φαίνεται πιο σκόπιμο να 
ρυθμιστεί το ζήτημα της εν λόγω μεταφοράς στο πλαίσιο του ορισμού των συστατικών ο οποίος, 
έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, καθιστά περιττό το άρθρο 2 ορισμός 2).

Τροπολογία 120
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
ουσία που περιέχεται σε προϊόν καπνού, 
στη μονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε 
εξωτερική συσκευασία, με εξαίρεση τα 
φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού·

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
οποιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή προϊόντος καπνού, με 
εξαίρεση τα φύλλα καπνού και άλλα 
φυσικά ή ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών 
καπνού και πρόκειται να εμφανίζεται στο 
τελικό προϊόν·

Or. en

Τροπολογία 121
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

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

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)
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Τροπολογία 122
Wim van de Camp

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.

Or. en

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 123
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού ή της 
μινθόλης, που προκύπτει από πρόσθετο ή 
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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·

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·

Or. pt

Τροπολογία 124
Franz Obermayr

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 ή τη βανίλια, και 
το οποίο μπορεί να γίνει αισθητό πριν ή 
κατά την προβλεπόμενη χρήση του 
προϊόντος καπνού·

Or. de

Τροπολογία 125
Wim van de Camp

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
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 126
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως»: υπηρεσία πώλησης 
προϊόντων εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της 
οποίας ο καταναλωτής, όταν παραγγέλλει 
το προϊόν, βρίσκεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος ή την 
τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το 
κατάστημα λιανικής πώλησης· ένα 
κατάστημα λιανικής πώλησης θεωρείται 
ότι είναι εγκατεστημένο σε ένα κράτος 
μέλος:

(11) «διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως»: υπηρεσία πώλησης 
προϊόντων εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της 
οποίας ο καταναλωτής, όταν παραγγέλλει 
το προϊόν, βρίσκεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος ή την 
τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το 
κατάστημα λιανικής πώλησης:

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)

Τροπολογία 127
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου: αν 
αυτό το φυσικό πρόσωπο έχει την 
επιχειρηματική έδρα του στο εν λόγω 
κράτος μέλος·

διαγράφεται

Or. it
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(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)

Τροπολογία 128
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις άλλες περιπτώσεις: αν έχει στο εν 
λόγω κράτος μέλος την καταστατική του 
έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή τον 
τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων του, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας ή 
οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης·

διαγράφεται

Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)

Τροπολογία 129
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καπνός 
(φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου 
και του ανασυσταμένου καπνού), καθώς 
και κάθε ουσία που είναι παρούσα στο 
τελικό προϊόν καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού, του 
φίλτρου, των μελανών, των καψουλών και 
των συγκολλητικών υλών·

(18) "συστατικό": οποιαδήποτε ουσία ή 
οποιοδήποτε στοιχείο, με εξαίρεση τα 
φύλλα καπνού και άλλα φυσικά ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, 
που χρησιμοποιούνται κατά την 
παραγωγή ή την παρασκευή ενός 
προϊόντος καπνού και εξακολουθούν να 
υπάρχουν στο τελικό προϊόν, έστω και με 
αλλαγμένη μορφή, συμπεριλαμβανομένων 
του χαρτιού, του φίλτρου, των μελανών 
και των συγκολλητικών υλών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνει η Επιτροπή αντικαθίσταται από τον ορισμό του άρθρου 2 της οδηγίας 
2001/37/ΕΚ.

Τροπολογία 130
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καπνός 
(φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου 
και του ανασυσταμένου καπνού), καθώς 
και κάθε ουσία που είναι παρούσα στο 
τελικό προϊόν καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού, του 
φίλτρου, των μελανών, των καψουλών και 
των συγκολλητικών υλών·

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καθώς και 
κάθε ουσία που είναι παρούσα στο τελικό 
προϊόν καπνού, συμπεριλαμβανομένων του 
χαρτιού, του φίλτρου, των μελανών, των 
καψουλών και των συγκολλητικών υλών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ για το μέλι, είναι σημαντικό και στην περίπτωση αυτή να γίνει διάκριση μεταξύ 
συστατικού και φυσικού συστατικού στοιχείου ενός προϊόντος. Επομένως, ο καπνός πρέπει να 
θεωρείται φυσικό συστατικό στοιχείο των προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 131
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καπνός 
(φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού,
συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου 

(18) στ) «συστατικό»: κάθε ουσία που 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στην 
προετοιμασία του προϊόντος καπνού ή 
κάθε υλικό του προϊόντος καπνού 
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και του ανασυσταμένου καπνού), καθώς 
και κάθε ουσία που είναι παρούσα στο 
τελικό προϊόν καπνού,
συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού, του 
φίλτρου, των μελανών, των καψουλών και 
των συγκολλητικών υλών·

(συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού, του 
φίλτρου, των μελανών, των καψουλών και 
των συγκολλητικών υλών) και υπάρχει 
ακόμα στο τελικό προϊόν καπνού·

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να διατηρηθεί ο ορισμός του συστατικού που περιλαμβάνεται ήδη στην 
οδηγία για τα προϊόντα καπνού, που βρίσκεται επί του παρόντος σε ισχύ. Ουσιαστικά, στον εν 
λόγω ορισμό δεν περιλαμβάνονται τα φύλλα καπνού, τα υπολείμματα των υλών για την 
προστασία των καλλιεργειών ή το πακέτο. Στην πραγματικότητα, ο ορισμός αφορά τις ουσίες 
(διαφορετικές από τον καπνό) που έχουν εισαχθεί από τους παραγωγούς και είναι παρούσες στο 
τελικό προϊόν.

Τροπολογία 132
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) «φυσικό συστατικό στοιχείο»: ο 
καπνός (φύλλα και άλλα φυσικά, 
επεξεργασμένα ή ανεπεξέργαστα τμήματα 
φυτών καπνού, συμπεριλαμβανομένου του 
διογκωμένου και του ανασυσταμένου 
καπνού)·

Or. it

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 2 σημείο 18)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ για το μέλι, είναι σημαντικό και στην περίπτωση αυτή να γίνει διάκριση μεταξύ 
συστατικού και φυσικού συστατικού στοιχείου ενός προϊόντος. Επομένως, ο καπνός πρέπει να 
θεωρείται φυσικό συστατικό στοιχείο των προϊόντων καπνού.
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Τροπολογία 133
Συλβάνα Ράπτη

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·

Or. en

Τροπολογία 134
Gino Trematerra

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»: η μέγιστη 
περιεκτικότητα ή εκπομπή μιας ουσίας σε 
ένα προϊόν καπνού, μετρούμενη σε 
γραμμάρια·

Or. it

Τροπολογία 135
Matteo Salvini

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 

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

καπνού, μετρούμενη σε γραμμάρια·

Or. it

Τροπολογία 136
Lara Comi

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»: η μέγιστη 
περιεκτικότητα μιας ουσίας σε ένα προϊόν 
καπνού, μετρούμενη σε γραμμάρια·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εξέταση της πιθανότητας η μέγιστη περιεκτικότητα των εκπομπών να μπορεί να ισούται με 
μηδέν σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για μια de facto απαγόρευση κάθε προϊόντος καπνού που 
κυκλοφορεί επί του παρόντος στην αγορά.

Τροπολογία 137
Matteo Salvini

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 

(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 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας· μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία. Είναι δυνατόν και σκόπιμο να μεταφραστεί στα ιταλικά η αγγλική 
έκφραση «water-pipe tobacco».

Τροπολογία 138
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24a) «ουδέτερη συσκευασία»: το 
τυποποιημένο χρώμα, γραμματοσειρά, 
μέγεθος και θέση για τα εμπορικά σήματα 
και τις εμπορικές παραλλαγές στις 
συσκευασίες και το τυποποιημένο χρώμα 
των συσκευασιών·

Or. en

Τροπολογία 139
Matteo Salvini

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»: η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή·
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Or. it

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 16)

Τροπολογία 140
Wim van de Camp

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·

Or. en

Τροπολογία 141
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
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»: 
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·

Or. en

Τροπολογία 142
Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: 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) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: 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·

Or. en

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.

Τροπολογία 143
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: 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 

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
25% σε ολόκληρη την Ένωση με βάση τα 
στοιχεία για τις πωλήσεις που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
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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·

παράγραφος 4· ή αύξηση του επιπέδου 
επιπολασμού στην ομάδα καταναλωτών 
ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 
τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες σε 
ολόκληρη την Ένωση 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·

Or. it

Τροπολογία 144
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) «καπνός για κάπνισμα»: προϊόν 
καπνού διαφορετικό από τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού·

(33) «καπνός για κάπνισμα»: προϊόν 
καπνού που προορίζεται για καύση·

Or. en

Τροπολογία 145
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «προϊόντα καπνού» ή «καπνικά 
προϊόντα»: προϊόντα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από 
τους καταναλωτές και τα οποία 
αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από 
καπνό, είτε γενετικά τροποποιημένο είτε 
όχι·

(34) «προϊόντα καπνού» ή «καπνικά 
προϊόντα»: προϊόντα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από 
τους καταναλωτές και τα οποία 
αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από 
καπνό·

Or. el



AM\935348EL.doc 69/132 PE510.660v01-00

EL

Τροπολογία 146
Preslav Borissov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35a) «παραδοσιακό άρωμα καπνού»: 
άρωμα καπνού που χρησιμοποιείται 
αδιαλείπτως σε κράτος μέλος ή μέρος 
αυτού για 30 έτη τουλάχιστον·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 147
Maria do Céu Patrão Neves

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. 

Or. pt
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Τροπολογία 148
Ian Hudghton

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36β) «τυποποιημένη συσκευασία»: η 
τυποποίηση του χρώματος της 
συσκευασίας και η αφαίρεση όλων των 
εμπορικών ονομασιών από τις 
συσκευασίες, με εξαίρεση του εμπορικού 
σήματος που θα εμφανίζεται με 
τυποποιημένη γραμματοσειρά και σε 
τυποποιημένη θέση πάνω στη 
συσκευασία. Η τυποποίηση μπορεί επίσης 
να επεκταθεί και στο σχήμα της 
συσκευασίας, στο μέγεθός της, στη 
μέθοδο ανοίγματος και σε άλλες μορφές 
εμφάνισης. Οι σχετικές νομικές ενδείξεις, 
όπως προειδοποιήσεις για την υγεία και 
φορολογικές σφραγίδες διατηρούνται στη 
συσκευασία.

Or. en

Τροπολογία 149
Lara Comi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36γ) «προϊόν καπνού μειωμένου 
κινδύνου»: κάθε προϊόν καπνού που 
μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών που 
προκαλούνται από παραδοσιακά 
προϊόντα καπνού.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες επί του άρθρου 17. Μόλις επαληθευτεί 
επιστημονικά από τις αρμόδιες αρχές ότι ορισμένα νέα προϊόντα καπνού έχουν χαρακτηριστικά 
που μειώνουν τις βλαβερές συνέπειες, θα πρέπει να προβλεφθούν αποτελεσματικά κανονιστικά 
μέσα καθώς και η δυνατότητα ακριβούς ενημέρωσης των καταναλωτών. 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 150
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 151
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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πρότυπα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι μέγιστες περιεκτικότητες θεωρούνται βασικά στοιχεία μίας νομοθετικής πράξης και 
οιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 152
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



AM\935348EL.doc 73/132 PE510.660v01-00

EL

πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 154
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν συμφωνεί με την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των αρμοδιοτήτων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων για τη μείωση των μέγιστων επιπέδων πίσσας, νικοτίνης και 
μονοξειδίου του άνθρακα, τα οποία θεωρούνται ουσιώδη και όχι δευτερεύοντα ζητήματα της 
οδηγίας (και ουσιαστικά για την απαγόρευση κάθε προϊόντος καπνού που κυκλοφορεί επί του 
παρόντος στην αγορά) σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Επ’ αυτού του 
ζητήματος, θεωρείται θεμελιώδους σημασίας η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

Τροπολογία 155
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 

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

μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. it

Τροπολογία 156
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 157
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 158
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 

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

καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μέγιστες περιεκτικότητες θεωρούνται βασικά στοιχεία μίας νομοθετικής πράξης και 
οιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 159
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 

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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με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα 
κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και 
να προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι μέγιστες περιεκτικότητες θεωρούνται βασικά στοιχεία μίας νομοθετικής πράξης και 
οιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 160
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα. Η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα, αν υπάρχουν, και 
με βάση επιστημονικά στοιχεία και τις 
περιεκτικότητες που κοινοποιούν τα κράτη 
μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, προκειμένου να εγκρίνει και να 

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, εξετάζει την ενδεδειγμένη 
αντίδραση σε επίπεδο πολιτικής, 
παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, εάν 
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προσαρμόζει τις μέγιστες 
περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων 
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

κρίνεται σκόπιμο, πρόταση τροπολογίας 
της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τα 
πορίσματα της έκθεσης που περιγράφεται 
στο άρθρο 23.

Or. en

Τροπολογία 161
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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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παράγραφο 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Διαίρεση της παραγράφου στις παραγράφους 3 και 3α, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία 162
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μέγιστες περιεκτικότητες που 
καθορίζουν για τις άλλες εκπομπές των 
τσιγάρων και για τις εκπομπές προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των μέγιστων επιπέδων των άλλων εκπομπών αποτελεί αναμφίβολα μια 
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δραστηριότητα που αποσκοπεί στην τροποποίηση των ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας κατά 
την έννοια του άρθρου 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να 
ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 163
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. H Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για την 
προσαρμογή των μέγιστων 
περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1:
α) σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα, εφόσον υφίστανται, ή
β) αν τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν 
ότι οι εν λόγω περιεκτικότητες αυξάνουν 
την τοξική ή εθιστική επίδραση των 
προϊόντων καπνού πάνω από το 
κατώτατο όριο τοξικότητας και 
εθιστικότητας που απορρέει από τις 
περιεκτικότητες σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Διαίρεση της παραγράφου στις παραγράφους 3 και 3α, και αναδιατύπωση του δεύτερου μέρους 
για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία 164
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2



AM\935348EL.doc 81/132 PE510.660v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 165
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 166
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 

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

το άρθρο 22, για την προσαρμογή των 
μεθόδων μέτρησης της περιεκτικότητας σε 
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.

Or. en

Τροπολογία 167
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 168
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. en

Τροπολογία 169
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Διαίρεση της παραγράφου στις παραγράφους 4 και 4α, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία 170
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

(Βλ. οδηγία 2001/37/EΚ, αιτιολογική σκέψη 31)

Τροπολογία 171
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 172
Wim van de Camp

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 
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.

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 
περιεκτικότητές τους, εφόσον διατίθεται. 
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.

Or. en

Τροπολογία 173
Συλβάνα Ράπτη

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 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού, νικοτινούχων 
προϊόντων και φυτικών προϊόντων για 
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συστατικών και των ποσοτήτων τους που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 
προϊόντων καπνού ανά μάρκα και τύπο, 
διευκρινίζοντας τις εκπομπές και τις 
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.

κάπνισμα 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 
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.

Or. en

Τροπολογία 174
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση 
που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 
τα εν λόγω συστατικά περιέχονται στα 
προϊόντα καπνού. Ο κατάλογος αναφέρει 
το καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένου 
του αν τα συστατικά έχουν καταχωριστεί 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH)47, καθώς επίσης την 
ταξινόμησή τους βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

Ο κατάλογος συνοδεύεται επίσης από τα 
τοξικολογικά δεδομένα που έχει στη 
διάθεσή του ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας όσον αφορά αυτά τα 
συστατικά πριν ή μετά την καύση τους, 
κατά περίπτωση, αναφέροντας ιδίως τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία των 
καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις τυχόν εθιστικές τους 
ιδιότητες. Ο κατάλογος καταρτίζεται κατά 
φθίνουσα σειρά βάρους κάθε συστατικού 
που περιέχεται στο προϊόν. Με εξαίρεση 
την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο 
του άνθρακα και τις εκπομπές για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς αναφέρουν τις μεθόδους 
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συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων48. Ο κατάλογος συνοδεύεται 
επίσης από τα τοξικολογικά δεδομένα που 
έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας όσον αφορά αυτά τα 
συστατικά πριν ή μετά την καύση τους, 
κατά περίπτωση, αναφέροντας ιδίως τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία των 
καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις τυχόν εθιστικές τους 
ιδιότητες. Ο κατάλογος καταρτίζεται κατά 
φθίνουσα σειρά βάρους κάθε συστατικού 
που περιέχεται στο προϊόν. Με εξαίρεση 
την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο 
του άνθρακα και τις εκπομπές για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς αναφέρουν τις μεθόδους 
μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν 
από τους κατασκευαστές και τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν κάθε άλλη 
δοκιμή που επιβάλλεται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές προκειμένου να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις των ουσιών στην υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την 
τοξικότητα και την εθιστικότητά τους.

μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 175
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα προϊόντα καπνού εκτός των 
τσιγάρων εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου έως 
ότου εγκριθούν οι μέθοδοι μέτρησης σε 
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κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 4α.

Or. it

(Βλ. oδηγία 2001/37/EΚ, αιτιολογική σκέψη 31)

Τροπολογία 176
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Προϊόντα καπνού, εκτός των 
τσιγάρων και των στριφτών τσιγάρων, 
εξαιρούνται από την υποχρέωση 
υποβολής στοιχείων για τις εκπομπές και 
τις περιεκτικότητες έως ότου 
αναπτυχθούν μεθοδολογίες μέτρησης σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη (31) της οδηγίας 2001/37/ΕΚ έπρεπε να αναπτυχθούν 
πρότυπα και μεθοδολογίες μέτρησης σε κοινοτικό επίπεδο για τα προϊόντα καπνού εκτός από τα 
τσιγάρα. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν 
αναπτυχθεί ακόμα οι εν λόγω μέθοδοι.

Τροπολογία 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. 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 
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κοινοτικό επίπεδο.

Or. de

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 178
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά καπνού για κάπνισμα που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Τροπολογία 179
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 15 της παρούσας οδηγίας για την πολιτιστική παρέκκλιση της Σουηδίας για 
τον καπνό που λαμβάνεται από το στόμα, η εν λόγω αρχή πρέπει να εφαρμόζεται και στις 
ρυθμίσεις για τα συστατικά δεδομένου ότι ο Σουηδικό καπνός είναι συχνά αρωματισμένος. 

Τροπολογία 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις
εφόσον έχει αποδειχθεί σαφώς από 
επιστημονικές μελέτες ότι το πρόσθετο 
αυξάνει την τοξικότητα ή την 
εθιστικότητα του προϊόντος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να απαγορευτεί η χρήση χαρακτηριστικών αρωμάτων εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις 
ότι αυξάνουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνού. Όλα τα προϊόντα καπνού είναι επιβλαβή, 
ανεξάρτητα από το άρωμα και τη γεύση τους, επομένως δεν μπορεί να απαγορευτεί ένα προϊόν 
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Τροπολογία 181
Preslav Borissov
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις. 
Εφαρμόζεται εξαίρεση για τη μινθόλη 
καθώς θεωρείται παραδοσιακό 
άρωμα/γεύση καπνού και δεν μπορεί να 
κατατάσσεται στα υπόλοιπα 
αρώματα/γεύσεις καπνού. 

Or. en

Τροπολογία 182
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού, αν 

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

Or. pl

Τροπολογία 184
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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 απαγορεύουν τη χρήση των 
προσθέτων.

Or. en

Τροπολογία 185
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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 ούτε 
απαγορεύουν τη χρήση των συστατικών
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού, αν η χρήση των εν 
λόγω συστατικών δεν έχει ως αποτέλεσμα 
προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία είναι συνακόλουθη της ακύρωσης του ορισμού του «πρόσθετου». 
Επιπλέον, δεδομένης της αναφοράς που γίνεται στην πρώτη πρόταση της παραγράφου στην 
απαγόρευση προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, δεν είναι σαφής η αναφορά 
που γίνεται στη δεύτερη πρόταση στα πρόσθετα που δεν έχουν ως αποτέλεσμα χαρακτηριστικά 
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αρώματα/γεύσεις. Ακόμα και η έννοια του «ουσιαστικού ρόλου» ενός πρόσθετου για την 
κατασκευή ενός προϊόντος δεν είναι σαφής και ενδεχομένως να οδηγήσει στη λήψη 
διαφορετικών αποφάσεων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 186
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

Or. it

Τροπολογία 187
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού 
των προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Or. nl

Τροπολογία 188
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 189
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί λόγω ασάφειας των όρων σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 190
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 της
έντασης του εκλυόμενου καπνού εφόσον 
έχει αποδειχθεί σαφώς από επιστημονικές 
μελέτες ότι το πρόσθετο αυξάνει την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητα του 
προϊόντος. Τα φίλτρα και οι κάψουλες δεν 
περιέχουν καπνό.

Or. pl

Τροπολογία 191
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 της
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ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

έντασης του εκλυόμενου καπνού. Τα 
φίλτρα και οι κάψουλες δεν περιέχουν 
καπνό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία φαίνεται να αφορά μόνο το γαλλικό κείμενο.

Τροπολογία 192
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 δεν έχουν εφαρμογή στα 
τεχνικά μέσα που αποσκοπούν στη 
μείωση ορισμένων βλαβερών συστατικών 
του καπνού ή στην αύξηση της 
βιοδιασπασιμότητας των προϊόντων 
καπνού.

Or. it

Τροπολογία 193
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

Or. nl

Τροπολογία 194
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 195
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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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.

Or. nl

Τροπολογία 196
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να καλύπτει όλα τα προϊόντα καπνού λόγω του αρνητικού αντίκτυπου στην 
υγεία και ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα καταναλωτών στην οποία απευθύνονται.

Τροπολογία 197
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 198
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 199
Pablo Arias Echeverría



PE510.660v01-00 100/132 AM\935348EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 200
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων υποχρεώσεων όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα καπνού επηρεάζει άμεσα το 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6· κατά συνέπεια, αυτό θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική 
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ευχέρεια των συννομοθετών και να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 που λαμβάνεται από το 
στόμα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση παραδοσιακού καπνού εισρόφησης και καπνού μασήματος περιορίζεται σε πολύ 
λίγες περιοχές της Ευρώπης και αποτελεί της εθιμικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, ο καπνός 
εισρόφησης και ο καπνός μασήματος καταναλώνονται ως επί το πλείστον από καταναλωτές 
μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, στις διατάξεις που αφορούν την επισήμανση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 και 11 ισχύουν για τον καπνό εισρόφησης και τον καπνό μασήματος οι ίδιες, λιγότερο 
περιοριστικές διατάξεις, όπως για τα πούρα, τα πουράκια και τον καπνό πίπας. Ως εκ τούτου, 
στο άρθρο 6 θα έπρεπε να ισχύει η ίδια εξαίρεση.

Τροπολογία 202
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, του καπνού για πίπα νερού και 
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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.

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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η χρήση της πίπας νερού (ναργιλές) μεταξύ των νέων και των 
φοιτητών είναι πιο διαδεδομένη σε σύγκριση με άλλες ομάδες.

Τροπολογία 203
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Επίσης, εξαιρούνται τα προϊόντα 
καπνού εισρόφησης. 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.

Or. de

Τροπολογία 204
Franz Obermayr
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. de

Τροπολογία 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Ο καπνός που λαμβάνεται από το 
στόμα (snus) εξαιρείται από τις διατάξεις 
που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και
3 του άρθρου 6. 

Or. sv

Τροπολογία 206
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων 
καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία 
φέρει προειδοποιήσεις για την υγεία, στην 
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες 

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων 
καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία 
φέρει προειδοποιήσεις για την υγεία, στην 
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες 



PE510.660v01-00 104/132 AM\935348EL.doc

EL

του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου διατίθεται το προϊόν.

του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου διατίθεται το προϊόν, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας 
και Σουηδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 15 της παρούσας οδηγίας, οι ρυθμίσεις για τον καπνό που λαμβάνεται από το 
στόμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 207
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η φορολογική ταινία θα πρέπει να τοποθετείται στο άνοιγμα της συσκευασίας των καπνικών 
προϊόντων, ώστε κατά το άνοιγμά τους να καταστρέφεται και να περιορίζεται κατά αυτόν τον 
τρόπο η πολλαπλή χρήση των φορολογικών ταινιών και το λαθρεμπόριο.
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Τροπολογία 208
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 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.

Or. en

Τροπολογία 209
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, είναι ανεξίτηλες 
και ορατές. Φορολογικά επισήματα, 
ετικέτες αναγραφής της τιμής, σήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας οποιασδήποτε 
μορφής ή περιτυλίγματα, σακουλάκια, 
καλύμματα, κουτιά ή άλλα εξαρτήματα 
οποιουδήποτε είδους, εφόσον 
χρησιμοποιούνται, επιτρέπουν την 
προβολή και την ακρίβεια ανάγνωσης 
των προειδοποιήσεων για την υγεία. Το 
ίδιο ισχύει για τον σχεδιασμό του 
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ανοίγματος του πακέτου.

Or. en

Τροπολογία 210
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία στην κύρια 
επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και σε 
κάθε εξωτερική συσκευασία είναι πλήρως 
ορατές. Όταν τα προϊόντα καπνού 
διατίθενται στην αγορά, τα 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα, εφόσον 
χρησιμοποιούνται, επιτρέπουν την 
προβολή και την ακρίβεια ανάγνωσης 
των προειδοποιήσεων για την υγεία. 

Or. en

Τροπολογία 211
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι προειδοποιήσεις για την υγεία δεν 
κρύβουν ούτε διακόπτουν με κανένα τρόπο 
τα φορολογικά επισήματα που 
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.
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Αιτιολόγηση

Η φορολογική ταινία θα πρέπει να τοποθετείται στο άνοιγμα της συσκευασίας των καπνικών 
προϊόντων, ώστε κατά το άνοιγμά τους να καταστρέφεται και να περιορίζεται κατά αυτόν τον 
τρόπο η πολλαπλή χρήση των φορολογικών ταινιών και το λαθρεμπόριο.

Τροπολογία 212
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εικόνες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας που 
απευθύνονται σε καταναλωτές στην 
Ένωση συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του παρόντος κεφαλαίου.

7. Οι προαιρετικές εικόνες της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας που απευθύνονται σε 
καταναλωτές στην Ένωση 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των εικόνων θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 213
Ian Hudghton

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Για σκοπούς προστασίας της 
δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη μπορούν 
να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν εθνικούς 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση και 
τη συσκευασία των προϊόντων καπνού 
που να υπερβαίνουν τους κανόνες της 
παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένης 
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της διατήρησης ή της θέσπισης 
διατάξεων που να επιτρέπουν την 
τυποποιημένη συσκευασία των 
προϊόντων καπνού. 

Or. en

Τροπολογία 214
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 20 mm και ύψος τουλάχιστον 
43 mm. Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα 
το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην 
επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν ανοίγει η 
μονάδα συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Στον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνεται στην επιφάνεια που γίνεται 
ορατή όταν ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. 
Τόσο η γενική προειδοποίηση όσο και το 
ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50% 
της επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι διαστάσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους πακέτων. Με τον 
τρόπο αυτό επιβάλλεται εμμέσως ομοιομορφία στο μέγεθος, σχήμα και παρουσίαση των 
πακέτων γεγονός που αποτελεί μείζονα στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 215
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 20 mm και ύψος τουλάχιστον 
43 mm. Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα 
το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην 
επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν ανοίγει η 
μονάδα συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Στον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνεται στην επιφάνεια που γίνεται 
ορατή όταν ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. 
Τόσο η γενική προειδοποίηση όσο και το 
ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50% 
της επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Or. en

Τροπολογία 216
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 20 mm και ύψος τουλάχιστον 
43 mm. Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα 
το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην 
επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν ανοίγει η 
μονάδα συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Στον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνεται στην επιφάνεια που γίνεται 
ορατή όταν ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. 
Τόσο η γενική προειδοποίηση όσο και το 
ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50% 
της επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Or. it
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Τροπολογία 217
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 20 mm και ύψος τουλάχιστον 
43 mm. Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα 
το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην 
επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν ανοίγει η 
μονάδα συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας με έντονα μαύρα 
στοιχεία τύπου Helvetica σε άσπρο ή 
χρωματιστό φόντο. Στον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνεται στην επιφάνεια που γίνεται 
ορατή όταν ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. 
Τόσο η γενική προειδοποίηση όσο και το 
ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50% 
της επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Or. it

Τροπολογία 218
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος τουλάχιστον 
20 mm και ύψος τουλάχιστον 43 mm. Στον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό 
μήνυμα τυπώνεται στην επιφάνεια που 
γίνεται ορατή όταν ανοίγει η μονάδα 
συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος τουλάχιστον 
20 mm και ύψος τουλάχιστον 43 mm. Στον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό 
μήνυμα τυπώνεται στην επιφάνεια που 
γίνεται ορατή όταν ανοίγει η μονάδα 
συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα μπορούν να καλύπτουν έως και το 
50% της επιφάνειας στην οποία 
τυπώνονται.
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Τροπολογία 219
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 20 mm και ύψος τουλάχιστον 
43 mm. Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα 
το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην 
επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν ανοίγει η 
μονάδα συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας καταλαμβάνοντας 
το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας με 
ιδιαίτερα ευδιάκριτο τρόπο. Στον καπνό 
για στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό 
μήνυμα τυπώνεται στην επιφάνεια που 
γίνεται ορατή όταν ανοίγει η μονάδα 
συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

Or. pt

Τροπολογία 220
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος τουλάχιστον 
20 mm και ύψος τουλάχιστον 43 mm. Στον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό 
μήνυμα τυπώνεται στην επιφάνεια που 
γίνεται ορατή όταν ανοίγει η μονάδα 
συσκευασίας. Τόσο η γενική 

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος τουλάχιστον 
20 mm και ύψος τουλάχιστον 45 mm. Στον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό 
μήνυμα τυπώνεται στην επιφάνεια που 
γίνεται ορατή όταν ανοίγει η μονάδα 
συσκευασίας. Τόσο η γενική 
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προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται. Στον καπνό για 
κάπνισμα, εκτός των τσιγάρων και του 
καπνού για στριφτά τσιγάρα, η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό 
μήνυμα τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές 
της μονάδας συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της 
επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Or. en

Τροπολογία 221
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 20 mm και ύψος τουλάχιστον 
43 mm. Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα 
το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην 
επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν ανοίγει η 
μονάδα συσκευασίας. Τόσο η γενική 
προειδοποίηση όσο και το ενημερωτικό 
μήνυμα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Στον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνεται στην επιφάνεια που γίνεται 
ορατή όταν ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. 
Τόσο η γενική προειδοποίηση όσο και το 
ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50% 
της επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των προειδοποιήσεων για την υγεία ως προς το ύψος και το πλάτος σε 
χιλιοστά εξαλείφει από την αγορά πολλές μορφές συσκευασίας και καθιστά ομοιογενή τη μορφή 
και τον σχεδιασμό της συσκευασίας, θέτοντας σε κίνδυνο την αξία της αγοράς και αυξάνοντας 
τους κινδύνους παράνομου εμπορίου, χωρίς οφέλη ως προς την υγεία. Το γεγονός αυτό θα έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και τα έσοδα. Οι όροι της παραγράφου αυτής 
παραβιάζουν επίσης τις συμφωνίες TBT και TRIPS του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
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(ΠΟΕ).

Τροπολογία 222
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) για να προσαρμόζει τη διατύπωση των 
προειδοποιήσεων για την υγεία που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
στις επιστημονικές εξελίξεις και τις 
εξελίξεις της αγοράς·
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.

Or. nl

Τροπολογία 223
Wim van de Camp

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
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Or. en

Τροπολογία 224
Franz Obermayr

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

Or. de

Τροπολογία 225
Lara Comi

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

Or. it

Τροπολογία 226
Pablo Arias Echeverría
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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

Or. es

Τροπολογία 227
Matteo Salvini

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.

β) για να καθορίζει τη διάταξη και τον 
σχεδιασμό των προειδοποιήσεων για την 
υγεία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της 
γραμματοσειράς τους και του χρώματος 
του φόντου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
γλωσσικές απαιτήσεις κάθε κράτους 
μέλους.

Or. it

Τροπολογία 228
Adam Bielan

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 

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

την υγεία που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της 
γραμματοσειράς τους και του χρώματος 
του φόντου.

Or. pl

Τροπολογία 229
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) αποτελούνται από μια λεκτική 
προειδοποίηση, απ' αυτές που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των εικόνων θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 230
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 85% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en
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Τροπολογία 231
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 232
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) καλύπτουν τουλάχιστον το 50% έως και 
το 65% της εξωτερικής επιφάνειας τόσο 
της εμπρόσθιας όσο και της οπίσθιας 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

Or. de

Τροπολογία 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) καλύπτουν το 43% της εξωτερικής 
επιφάνειας της εμπρόσθιας και το 62% της 
εξωτερικής επιφάνειας της οπίσθιας 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
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συσκευασίας· κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

Or. de

Τροπολογία 234
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 235
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 236
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. it

Τροπολογία 237
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του μεγέθους των προειδοποιήσεων για την υγεία θα πρέπει να είναι σε λογικό 
επίπεδο, και να μην υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας της συσκευασίας των καπνικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 238
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) καλύπτουν το 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
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συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 239
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. pt

Τροπολογία 240
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. de

Τροπολογία 241
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Μια μεγέθυνση των προειδοποιήσεων κατά 50% είναι περισσότερο από επαρκής για την 
εξασφάλιση των στόχων ενημέρωσης του καταναλωτή. Δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ότι η 
μεγέθυνση των προειδοποιήσεων για την υγεία μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης του 
καπνίσματος. Η θέσπιση του μεγέθους των προειδοποιήσεων στο 75% απειλεί να υπονομεύσει 
θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύονται από την ΕΕ και από τις συμφωνίες του ΠΟΕ, όπως 
εκείνα που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και του βιομηχανικού 
σήματος.

Τροπολογία 242
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 50% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. es

Τροπολογία 243
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τοποθέτηση των προειδοποιήσεων για την υγεία στο άνω άκρο του πακέτου θα συνεπάγεται 
το σκίσιμό τους κατά το άνοιγμα και θα υποχρεώσει σε τοποθέτηση των φορολογικών 
στοιχείων στο κάτω μέρος, όπου δεν θα σκίζονται κατά το άνοιγμα της συσκευασίας και, ως εκ 
τούτου, θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η υποχρεωτική τοποθέτηση όλων των 
πληροφοριών της συσκευασίας στην ίδια κατεύθυνση θα περιορίσει τη χρήση του σήματος, το 
οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη των προειδοποιήσεων για 
την υγεία.

Τροπολογία 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Or. de

Τροπολογία 245
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Or. it

Τροπολογία 246
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τη μάρκα του προϊόντος που 
αγοράζει.

Τροπολογία 247
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 248
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναπαράγονται σύμφωνα με τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό 
και τις αναλογίες που καθορίζονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 249
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι διαστάσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους πακέτων. Με τον 
τρόπο αυτό επιβάλλεται εμμέσως ομοιομορφία στο μέγεθος, σχήμα και παρουσίαση των 
πακέτων γεγονός που αποτελεί μείζονα στρέβλωση του ανταγωνισμού. Άλλωστε στο εν λόγω 
άρθρο στο στοιχείο γ, διατυπώνεται ποσοστό επί της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας 
συσκευασίας, οπότε κρίνεται άσκοπη η αναφορά στις διαστάσεις για τις μονάδες συσκευασίας 
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(πακέτα) τσιγάρων.

Τροπολογία 250
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 251
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 253
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. it

Τροπολογία 254
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm·
ii) πλάτος: τουλάχιστον 55 mm.
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Or. it

Τροπολογία 255
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. pt

Τροπολογία 256
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των προειδοποιήσεων για την υγεία ως προς το ύψος και το πλάτος σε 
χιλιοστά εξαλείφει από την αγορά πολλές μορφές συσκευασίας και καθιστά ομοιογενή τη μορφή 
και τον σχεδιασμό της ίδιας της συσκευασίας, θέτοντας σε κίνδυνο την αξία της αγοράς κα 
αυξάνοντας τους κινδύνους παράνομου εμπορίου, χωρίς οφέλη ως προς την υγεία. Το γεγονός 
αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και τα έσοδα. Οι όροι αυτής της 
παραγράφου παραβιάζουν επίσης τις συμφωνίες TBT και TRIPS του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ).
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Τροπολογία 257
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. es

Τροπολογία 258
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm· διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 259
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm· i) ύψος: μέγιστο 43 mm·

Or. de
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Τροπολογία 260
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm· i) ύψος: τουλάχιστον 68 mm·

Or. en

Τροπολογία 261
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πλάτος: τουλάχιστον 55 mm. διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 262
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. nl

Τροπολογία 263
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 264
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 265
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό και
την εκ περιτροπής εναλλαγή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία·

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι αναλογίες των προειδοποιήσεων για την υγεία θεωρούνται βασικά στοιχεία μίας 
νομοθετικής πράξης και οιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να υπόκειται στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 τον μορφότυπο, τη 
διάταξη, τον σχεδιασμό και την εκ 
περιτροπής εναλλαγή των 
προειδοποιήσεων για την υγεία·

Or. de

Τροπολογία 267
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 τον μορφότυπο, τη 
διάταξη και τον σχεδιασμό των 
προειδοποιήσεων για την υγεία·

Or. it


