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Τροπολογία 268
Matteo Salvini

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 διάταξη, τον 
σχεδιασμό (συμπεριλαμβανομένου του 
είδους και του μεγέθους της 
γραμματοσειράς), την εκ περιτροπής 
εναλλαγή και τις αναλογίες των 
προειδοποιήσεων για την υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές 
απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους·

Or. it

Τροπολογία 269
Adam Bielan

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

Or. pl

Τροπολογία 270
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διάταξη και τον σχεδιασμό των 
προειδοποιήσεων για την υγεία·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες που εκχωρούνται στην παράγραφο αυτή επιτρέπουν στην Επιτροπή να τροποποιεί 
ουσιώδεις πτυχές της οδηγίας χωρίς την αντίστοιχη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 
Επίσης, η παραχώρηση της δυνατότητας στην Επιτροπή να καθορίζει την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο εξάντλησης των 
αποθεμάτων λόγω της αδυναμίας έγκαιρης συμμόρφωσης των προϊόντων με την εκ περιτροπής 
εναλλαγή.

Τροπολογία 271
Pablo Arias Echeverría

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 και τον σχεδιασμό των 
προειδοποιήσεων για την υγεία·

Or. es

Τροπολογία 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 3, για να καθορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους οι 

διαγράφεται
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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. de

Τροπολογία 273
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 274
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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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. it

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ουσιώδεις και όχι για δευτερεύουσες πτυχές, και ως εκ τούτου δεν είναι σωστό να 
αποκλείονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναθέτοντας το έργο της 
τροποποίησής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, δεν είναι αντιληπτό πώς θα είναι 
δυνατόν να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ορατότητα των προειδοποιήσεων για την υγεία 
σε περίπτωση που η Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της ότι οι προειδοποιήσεις θα μπορούν να 
«σπάσουν» κατά το άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας.

Τροπολογία 275
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Επισήμανση του καπνού για κάπνισμα 
πλην των τσιγάρων και του καπνού για 

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



AM\935995EL.doc 7/124 PE510.679v02-00

EL

την απεξάρτηση από το κάπνισμα που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β).

Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται στην 
πιο ορατή επιφάνεια της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Οι λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι εναλλάσσονται κατά τρόπο 
που να εγγυάται την τακτική εμφάνισή 
τους. Αυτές οι προειδοποιήσεις 
τυπώνονται στην άλλη περισσότερο 
ορατή επιφάνεια της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας.
2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες. 
3. Η λεκτική προειδοποίηση για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 
καλύπτει το 40% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 45% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
50% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες. 
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4. Η γενική προειδοποίηση και η λεκτική 
προειδοποίηση για τις οποίες γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1:
α) τυπώνονται με έντονα μαύρα στοιχεία 
τύπου Helvetica σε άσπρο φόντο. Για να 
ανταποκριθούν στις γλωσσικές 
απαιτήσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέγουν το μέγεθος των στοιχείων 
(γραμματοσειρών), υπό τον όρο ότι το 
μέγεθος των στοιχείων που καθορίζεται 
στη νομοθεσία τους είναι τέτοιο ώστε να 
καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος της επιφάνειας που προορίζεται για 
το απαιτούμενο κείμενο·
β) τοποθετούνται στο κέντρο της 
περιοχής στην οποία πρέπει να τυπωθούν 
και παράλληλα προς το επάνω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας·
γ) περιβάλλονται από μαύρο περίγραμμα 
πάχους από 3 mm έως 4 mm, εντός της 
επιφάνειας που προορίζεται για το 
κείμενο της προειδοποίησης.
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 276
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται στην 
πιο ορατή επιφάνεια της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση ετικετών που δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ώστε να είναι 
δυνατή η τοποθέτηση μεγαλύτερων κειμένων προειδοποιήσεων στα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων ή του καπνού για στριφτά τσιγάρα, για τη συσκευασία των οποίων συχνά 
χρησιμοποιούνται άλλα υλικά και όχι χαρτόνι.

Τροπολογία 277
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
περισσότερες από δύο επίσημες γλώσσες.

Or. it

Τροπολογία 278
Franz Obermayr
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

2. Η γενική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
έως και το 17% της εξωτερικής επιφάνειας 
της αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 19% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 21% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

Or. de

Τροπολογία 279
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η λεκτική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 32% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 35% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

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

Or. es
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Τροπολογία 280
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 281
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η λεκτική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
έως και το 22% της εξωτερικής επιφάνειας 
της αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας καπνού και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 25% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 29% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

Or. de

Τροπολογία 282
Wim van de Camp



PE510.679v02-00 12/124 AM\935995EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά τις μονάδες 
συσκευασίας, η πιο ορατή επιφάνεια των 
οποίων υπερβαίνει τα 75 cm2, οι 
προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 καλύπτουν 
τουλάχιστον 22,5 cm2 σε κάθε επιφάνεια. 
Το μέγεθος αυτό αυξάνεται στα 24 cm2

για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και στα 26,25 cm2 για τα κράτη 
μέλη με τρεις επίσημες γλώσσες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα υπάγονται στους 
κανόνες που αντιστοιχούν στις διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2001/37 ΕΚ. Η 
παράγραφος αυτή αποτελούσε τμήμα των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία 283
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα υπάγονται στους 
κανόνες που αντιστοιχούν στις διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2001/37 ΕΚ. Η 
παράγραφος αυτή αποτελούσε τμήμα των εν λόγω διατάξεων. Σύμφωνα με την αιτιολογική 
σκέψη (18) της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση αναπόσπαστων ετικετών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή των απαιτήσεων επισήμανσης της οδηγίας.

Τροπολογία 284
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 285
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τοποθετούνται στο κέντρο της περιοχής 
στην οποία πρέπει να εμφανίζονται και 
παράλληλα προς το επάνω άκρο της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·
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Τροπολογία 286
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) περιβάλλονται από μαύρο περίγραμμα 
πάχους από 2 mm έως 3 mm, εντός της 
επιφάνειας που προορίζεται για το κείμενο
της προειδοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 287
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 288
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 289
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αυτό το προϊόν καπνού μπορεί να βλάψει 
την υγεία σας και είναι εθιστικό, αλλά 
ενέχει σημαντικά λιγότερους κινδύνους 
για την υγεία σας από το κάπνισμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικότερο να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον σχετικό κίνδυνο από το να 
γίνονται απροσδιόριστες δηλώσεις για τις βλάβες. Το προτεινόμενο κείμενο συνιστά σαφές και 
τεκμηριωμένο μήνυμα για τους χρήστες καπνού.

Τροπολογία 290
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία 
σας και είναι εθιστικό
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Τροπολογία 291
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία 
σας και είναι εθιστικό

Or. el

Τροπολογία 292
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 293
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. nl

Τροπολογία 294
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «επιδράσεις στην κοινωνική συμπεριφορά» είναι ασαφής και ενδέχεται να οδηγήσει σε 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 295
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) υποδηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού έχει αναζωογονητικές, 
ενεργητικές, θεραπευτικές ή άλλες θετικές 
για την υγεία επιδράσεις·
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και την κοινωνική συμπεριφορά
επιδράσεις·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στις φυσικές ή βιολογικές επιδράσεις και στην κοινωνική συμπεριφορά 
απαλείφονται καθώς επιδέχονται πολλές και υποκειμενικές ερμηνείες, με κίνδυνο να οδηγήσουν 
στην κατάργηση της κοινοποίησης πραγματικών και ουσιωδών πληροφοριών στους 
καταναλωτές σε σχέση με το προϊόν. Η κατάργηση αυτή όμως θα παραβίαζε, αφενός μεν, 
πολλές διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως μεταξύ άλλων το 
δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της έκφρασης και το δικαίωμα των καταναλωτών να 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, αφετέρου δε, κανόνες του ΠΟΕ.

Τροπολογία 296
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο γ) διαγράφεται καθώς επιδέχεται πολλές και υποκειμενικές ερμηνείες οι οποίες 
ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν στην κατάργηση της κοινοποίησης πραγματικών και 
ουσιωδών πληροφοριών στους καταναλωτές σε σχέση με το προϊόν, όπως παραδείγματος χάρη 
το γεγονός ότι περιέχει μείγμα «American Blend». Η κατάργηση αυτή όμως θα παραβίαζε, 
αφενός μεν, πολλές διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως μεταξύ 
άλλων το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της έκφρασης και το δικαίωμα των 
καταναλωτών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, αφετέρου δε, κανόνες του 
ΠΟΕ.

Τροπολογία 297
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μοιάζει με προϊόν διατροφής. δ) εφόσον πρόκειται για καπνό που 
λαμβάνεται από το στόμα, μοιάζει με 
προϊόν διατροφής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία περιορίζει την απαίτηση αυτή στα προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα και η εν λόγω διευκρίνιση πρέπει να διατηρηθεί, διαφορετικά θα μπορούσε να συναχθεί 
το συμπέρασμα ότι τα τσιγάρα μοιάζουν με προϊόντα ζαχαροπλαστικής, όπως π.χ. τα 
σοκολατένια τσιγάρα που κυκλοφορούν στην αγορά των κρατών μελών.

Τροπολογία 298
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 299
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κείμενα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα που 
υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές 
από άλλα, δεν χρησιμοποιούνται για τη 
συσκευασία προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή αντικαθίσταται από το κείμενο του άρθρου 7 της οδηγίας 
2001/37/ΕΚ.

Τροπολογία 300
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. 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 301
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 302
Matteo Salvini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 303
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt
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Τροπολογία 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διαγραφεί ο καθορισμός της διαμέτρου των τσιγάρων. Η εισαγωγή αυτής της 
διάταξης θα σήμαινε στην πράξη την απαγόρευση των λεπτών τσιγάρων, πράγμα που δεν είναι 
επιστημονικά δικαιολογημένο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Τροπολογία 305
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διαφημιστικά και περιβλήματα. Η 
κοινοποίηση ουσιωδών πληροφοριών για 
το προϊόν στους καταναλωτές δεν μπορεί 
να απαγορευθεί. Τα εμπορικά σήματα που 
καταχωρήθηκαν εγκύρως με την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας δεν 
μπορούν να απαγορευθούν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ορισμένες απαγορεύσεις της παραγράφου διαγράφονται επειδή θα είχαν ως αποτέλεσμα να 
καταργηθούν ουσιώδη χαρακτηριστικά καταχωρημένων εμπορικών σημάτων που 
χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών και δεν θα επέτρεπαν τη κοινοποίηση ουσιωδών 
πληροφοριών στους καταναλωτές σε σχέση με το προϊόν, κατά παράβαση των διατάξεων της 
ΣΛΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα και των κανόνων του ΠΟΕ. Η κατάργηση των τσιγάρων 
«slim» απαλείφεται επειδή θα ενθάρρυνε το λαθρεμπόριο, δεν υποστηρίζεται από επιστημονικά 
αποδεικτικά στοιχεία και θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για την απασχόληση και τα φορολογικά 
έσοδα.

Τροπολογία 306
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στη συσκευασία των προϊόντων 
καπνού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα,
κείμενα, ενθέματα, ξυστά διαφημιστικά 
και περιβλήματα, ή οτιδήποτε άλλο 
υποδηλώνει ότι ένα προϊόν καπνού είναι 
λιγότερο βλαβερό σε σχέση με κάποιο 
άλλο ή είναι ικανό να παραπλανήσει τον 
καταναλωτή ως προς τις επιβλαβείς 
ενέργειες των προϊόντων καπνού.

Or. es
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Τροπολογία 307
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. επιτρέπεται η μονάδα συσκευασίας να 
περιλαμβάνει ένδειξη σχετικά με την 
ποικιλία του καπνού που 
χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του 
προϊόντος και/ή τη χώρα προέλευσής του.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να μην ισχύουν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών καπνού (πρβ. αιτιολογική 
σκέψη 16) και για να ενημερώνονται σωστά οι καταναλωτές σχετικά με τον τύπο του προϊόντος 
που αγοράζουν.

Τροπολογία 308
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στη μονάδα συσκευασίας 
τοποθετείται ετικέτα με τη δήλωση «Όλα 
τα τσιγάρα είναι εξίσου επιβλαβή».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δήλωση αυτή θα ενημερώνει τους καταναλωτές ότι τα τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη των 7,5 
mm ή τα τσιγάρα μινθόλης εγκυμονούν τον ίδιο κίνδυνο με τα κοινά τσιγάρα.

Τροπολογία 309
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 310
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 311
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση πτυχών που αφορούν τον σχεδιασμό του πακέτου θα διευκόλυνε το παράνομο 
εμπόριο και θα μείωνε τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα παραβιάζονταν ή σε κάθε περίπτωση θα 
αποδυναμώνονταν. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση όσον αφορά την εσωτερική αγορά ή τη 
δημόσια υγεία που να συνηγορεί υπέρ των συγκεκριμένων διατάξεων οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
θα καταργούσαν προϊόντα που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά. Άλλωστε, οι 
απαιτήσεις αυτές αποδεικνύονται δυσανάλογες.

Τροπολογία 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν ορθογώνιο σχήμα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, κυλίνδρου ή 
κουτιού.
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για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια απλή ορθογώνια παραλληλεπίπεδη συσκευασία είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστεί. 
Αντίθετα, μια σύνθετη μορφή συσκευασίας απαιτεί υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας και μια 
δαπανηρή διαδικασία κατασκευής με ειδικά μηχανήματα. Μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί η 
προστασία του προϊόντος από παραποίηση. Το ενδεχόμενο παραπλάνησης των καταναλωτών 
ρυθμίζεται μέσω των διατάξεων που αφορούν την επισήμανση της συσκευασίας σε άλλο σημείο.

Τροπολογία 313
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
περιέχουν καπνό βάρους τουλάχιστον 20
gr.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον καπνό για στριφτά τσιγάρα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες συσκευασίες σε πολλά 
σχήματα και μορφότυπους και δεν έχουν υποβληθεί επιστημονικά στοιχεία από την Επιτροπή 
που να δικαιολογούν αυτού του είδους την τυποποίηση. Ο στόχος που δηλώνεται είναι, ως εκ 
τούτου, ασαφής, ενώ η πρόταση θα έχει ως αποτέλεσμα την εκ των πραγμάτων απαγόρευση 
πολλών υφιστάμενων προϊόντων.
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Τροπολογία 314
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 315
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ελάχιστου αριθμού τσιγάρων για μια μονάδα συσκευασίας, και ελάχιστου βάρους για 
μια μονάδα συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα στερεί από τους καταναλωτές τη 
δυνατότητα επιλογής, ειδικά από εκείνους που θεωρούν ότι καπνίζουν λιγότερο.

Τροπολογία 316
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν ορθογώνιο σχήμα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
ή λεπτοκομμένου καπνού περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα απέκλειε την πώληση λεπτοκομμένου καπνού για στρίψιμο σε 
δοχεία, χωρίς να παρέχει εν προκειμένω συγκεκριμένη αιτιολόγηση στην εκτίμηση αντικτύπου.

Τροπολογία 317
Matteo Salvini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 318
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 319
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 320
Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ευελιξία ως προς τη συσκευασία, καθώς από την άποψη της 
εσωτερικής αγοράς δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που να δικαιολογεί τυχόν περιορισμό, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/54/ΕΚ.

Τροπολογία 321
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση πτυχών που αφορούν τον σχεδιασμό του πακέτου θα διευκόλυνε το παράνομο 
εμπόριο και θα μείωνε τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα παραβιάζονταν ή σε κάθε περίπτωση θα 
αποδυναμώνονταν. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση όσον αφορά την εσωτερική αγορά ή τη 
δημόσια υγεία που να συνηγορεί υπέρ της συγκεκριμένης διάταξης η οποία, μεταξύ άλλων, θα 
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καταργούσε προϊόντα που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά. Άλλωστε, οι απαιτήσεις 
αυτές αποδεικνύονται δυσανάλογες.

Τροπολογία 322
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 323
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς αίρει τα εμπόδια στο εμπόριο στην ενιαία αγορά, η τυποποιημένη «απλή» συσκευασία 
παρουσιάζεται ως η βέλτιστη λύση για τη διασφάλιση της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών, ενισχύοντας τον αντίκτυπο των προειδοποιήσεων για την υγεία σε αυτούς που 
δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει το κάπνισμα –αποθαρρύνοντας ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους 
από το να το αρχίσουν– και αποφεύγοντας στρατηγικές «αναγνώρισης εμπορικού σήματος» που 
απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών.

Τροπολογία 324
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κανένα εμπορικό σήμα, σχέδιο ή διακόσμηση δεν πρέπει να επιτρέπεται σε μεμονωμένα 
τσιγάρα.
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Τροπολογία 325
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 326
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 327
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 328
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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συσκευασίας.

Or. it

Τροπολογία 329
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 330
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και 
μετά το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εκχωρηθείσες εξουσίες στην παράγραφο αυτή επιτρέπουν στην Επιτροπή να τροποποιεί 
θεμελιώδεις πτυχές της οδηγίας χωρίς τη αντίστοιχη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 331
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 332
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

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

Or. en

Τροπολογία 333
Gino Trematerra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 334
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

διαγράφεται



PE510.679v02-00 42/124 AM\935995EL.doc

EL

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

Or. it

Τροπολογία 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μορφή μιας συσκευασίας τσιγάρων ή καπνού για στριφτά τσιγάρα καθορίζεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 της πρότασης οδηγίας. Η πρόταση για μια μορφή συσκευασίας για άλλα προϊόντα 
καπνού θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής διαδικασίας, καθώς θίγει σημαντικά 
ζητήματα που άπτονται του ανταγωνισμού και της ελευθερίας στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς.

Τροπολογία 336
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εκχωρηθείσες εξουσίες στην παράγραφο αυτή επιτρέπουν στην Επιτροπή να τροποποιεί 
ουσιώδεις πτυχές της οδηγίας χωρίς τη αντίστοιχη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 337
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
και καπνού για στριφτά τσιγάρα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις απλής 
συσκευασίας που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 
4β του παρόντος άρθρου.

Or. en
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Τροπολογία 338
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, μέτρα σχετικά με τους κανόνες 
απλής συσκευασίας για τις μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων και καπνού για 
στριφτά τσιγάρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 21.

Or. en

Τροπολογία 339
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να είναι δυνατή η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και ο 
εντοπισμός, τα κράτη μέλη απαιτούν να 
τοποθετούνται ή να ενσωματώνονται σε 
όλες τις μονάδες συσκευασίας των 
τσιγάρων και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία, αποκλειστικές, ασφαλείς και 
αναγνωριστικές επισημάνσεις που δεν 
είναι δυνατόν να αφαιρεθούν (οι οποίες 
στο εξής αποκαλούνται αποκλειστικός 
αναγνωριστικός κωδικός), όπως κωδικοί 
ή επισήματα. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.
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Or. en

Τροπολογία 340
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 342
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά 
επισημαίνονται με αποκλειστικό 
αναγνωριστικό κωδικό. Για να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, οι 
αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετές χώρες χρησιμοποιείται μια νέα γενιά ψηφιακών επισημάτων προηγμένης 
τεχνολογίας. Τα εν λόγω επισήματα χρησιμοποιούν αόρατη μελάνη και φέρουν αποκλειστικό, 
μυστικό κωδικό με στοιχεία για κάθε συσκευασία. Τα φορολογικά επισήματα παρέχουν τη 
δυνατότητα εξακρίβωσης του κατά πόσον τα προϊόντα είναι αυθεντικά ή προϊόντα απομίμησης, 
και στα επισήματα μπορούν να κρυπτογραφηθούν εκτενείς πληροφορίες που αναφορτώνονται 
σε κεντρικό σύστημα δεδομένων. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής της αόρατης μελάνης είναι 
η ασφάλεια: η μελάνη είναι αόρατη και δύσκολα γίνεται αντικείμενο απομίμησης.

Τροπολογία 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αποκλειστικός αναγνωριστικός 
κωδικός επιτρέπει τον προσδιορισμό:

2. Ο αποκλειστικός, ασφαλής 
αναγνωριστικός κωδικός που δεν είναι 
δυνατόν να αναπαραχθεί επιτρέπει τον 
προσδιορισμό:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο αναγνωριστικός κωδικός θα πρέπει να είναι ασφαλής και να μην είναι αδύνατον να 
αναπαραχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελείται απλώς από μια σειρά 
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αριθμών και γραμμάτων χωρίς πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας, καθώς αυτού του τύπου οι 
κωδικοί ασφαλείας αντιγράφονται πολύ εύκολα.

Τροπολογία 344
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να συμμορφωθεί η χρησιμοποιούμενη ορολογία με την ορολογία του σχετικού 
πρωτόκολλου της ΠΟΥ.

Τροπολογία 346
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 347
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής, της ημερομηνίας αποστολής, 
του τόπου προορισμού, του σημείου 
αναχώρησης και του παραλήπτη·

Or. fr

Τροπολογία 348
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής·

ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου 
αποστολής, της ημερομηνίας αποστολής, 
του προορισμού της αποστολής, του 
σημείου αφετηρίας και του παραλήπτη·

Or. en

Τροπολογία 349
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην 
Ένωση·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 350
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 351
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) της ταυτότητας του πρώτου πελάτη ο 
οποίος δεν συνδέεται με τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και της 
ταυτότητας οποιουδήποτε γνωστού 
επόμενου αγοραστή·

Or. en

Τροπολογία 352
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
του πρώτου πελάτη που δεν συνδέεται με 
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.

Or. en

Τροπολογία 353
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 354
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον τελευταίο 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
κατασκευαστές και εισαγωγείς στην 
Ένωση καταγράφουν τα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
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οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από 
την κατοχή τους. Η υποχρέωση αυτή 
μπορεί να εκπληρωθεί με την καταγραφή 
σε συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της 
εξωτερικής συσκευασίας, υπό τον όρο ότι 
η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

μετακινήσεων και της πώλησης στον 
πρώτο πελάτη ο οποίος δεν συνδέεται με 
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. Η 
υποχρέωση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με 
την καταγραφή σε συγκεντρωτική μορφή, 
π.χ. της εξωτερικής συσκευασίας, υπό τον 
όρο ότι η παρακολούθηση και ο 
εντοπισμός των μονάδων συσκευασίας 
παραμένει εφικτός.

Or. en

Τροπολογία 355
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον τύπο του εξοπλισμού.

Τροπολογία 357
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα καταγραφόμενα στοιχεία δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν ή να 
διαγραφούν από τους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων 

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

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, αλλά ο 
οικονομικός φορέας που εισήγαγε τα 
στοιχεία και οι άλλοι οικονομικοί φορείς 
τους οποίους αφορά άμεσα η συναλλαγή, 
όπως ο προμηθευτής ή ο παραλήπτης, 
μπορούν να σχολιάσουν τα εισαχθέντα 
στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς προσθέτουν τα ορθά στοιχεία μαζί 
με παραπομπή στην προηγούμενη 
καταχώριση η οποία, κατά την άποψή 
τους, πρέπει να διορθωθεί. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις και κατόπιν υποβολής 
επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχώριση ή, 
αν η καταχώριση πραγματοποιήθηκε εκτός 
της Ένωσης, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους εισαγωγής μπορεί να επιτρέψει την 
τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων που 
έχουν ήδη καταχωριστεί. Τα 
καταγραφόμενα στοιχεία πρέπει να 
τηρούνται για περίοδο τεσσάρων ετών 
από την κατασκευή, εκτός εάν τυχόν 
κράτος μέλος ή η Επιτροπή απαιτήσουν 
μεγαλύτερη περίοδο λόγω εν εξελίξει 
έρευνας. 

Or. en

Τροπολογία 358
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 
κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 

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

εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Η 
καταλληλότητα του τρίτου μέρους, και 
ιδίως η ανεξαρτησία και οι τεχνικές του 
ικανότητες, καθώς και η σύμβαση, 
εγκρίνονται και παρακολουθούνται από 
εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται 
και αμείβεται από τον κατασκευαστή των 
προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
επιγραμμική προσβασιμότητα των 
απαιτούμενων δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Τα κράτη μέλη ή 
η Επιτροπή επιτρέπουν στους 
κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις πληροφορίες, υπό τον όρο 
ότι οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες 
εξακολουθούν να προστατεύονται επαρκώς 
σύμφωνα με τη σχετική εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε μια 
βάση δεδομένων παρέχεται μόνο όταν 
είναι αναγκαία για τον σκοπό εντοπισμού 
ή έρευνας παράνομου εμπορίου, και οι 
πληροφορίες της βάσης δεδομένων 
προστατεύονται και τυγχάνουν 
εμπιστευτικής μεταχείρισης.
Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δεν μπορούν 
να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή οργάνωση δεν εμπλέκεται 
στην έρευνα ή τις επακόλουθες 
διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ελέγχουν τα στοιχεία που παρέχονται από τους κατασκευαστές.

Τροπολογία 360
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 

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

των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία 
που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Or. pl

Τροπολογία 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Πέραν του αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο, 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
εμβαδού τουλάχιστον 1 cm², που πρέπει να 
τυπώνεται ή να τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, να είναι 
ανεξίτηλο και να μην κρύβεται ούτε να 
διακόπτεται με κανένα τρόπο. Σε εκείνα τα 
κράτη μέλη όπου χρησιμοποιούνται 
φορολογικά επισήματα στα προϊόντα 
καπνού, και τα φορολογικά επισήματα 
που χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται 
με τις παραπάνω απαιτήσεις, δεν 
απαιτείται άλλο χαρακτηριστικό 
ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 363
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 364
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης,
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·
β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
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συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και
γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
αγοράς.

Or. nl

Τροπολογία 365
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να καθορίσει τα βασικά στοιχεία (π.χ. 
διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, 
εμπιστευτικότητα) της σύμβασης για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 6, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησής της·
β) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε 
όλη την Ένωση και
γ) να καθορίσει τα τεχνικά πρότυπα για 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας και την 
πιθανή εκ περιτροπής χρήση τους και να 
τα προσαρμόζει στις επιστημονικές και 
τεχνικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της 
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αγοράς.

Or. es

Τροπολογία 366
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 367
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου 
εμπορίου προϊόντων καπνού της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ, παρέχεται μεταβατική περίοδος 10 ετών για 
τα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα.

Τροπολογία 368
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρβ. άρθρο 8, παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του 
καπνού σχετικά με την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 369
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

διαγράφεται
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Τροπολογία 370
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαγορεύουν την κυκλοφορία στην αγορά 
του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 151 της 
πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, 
Φινλανδίας και Σουηδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

This replaces a ban on oral tobacco with a product quality standard for all smokeless 
tobacco. Rather than banning the least hazardous smokeless tobacco products, this will have 
the effect of removing the most hazardous from the market, and it is therefore consistent with 
the health objectives of the internal market. This section reproduces the regulatory 
recommendations of the WHO Study Group on Tobacco Product Regulation - Report on the 
Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO Technical Report Series, no. 955. 
(2010)

Τροπολογία 371
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 372
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προσαρμόζει το ρυθμιστικό πλαίσιο –για παράδειγμα, να 
συμπεριλαμβάνει βαρέα μέταλλα ή άλλες καρκινογόνους ουσίες, όταν αυτό είναι 
δικαιολογημένο.
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Τροπολογία 373
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Προβολή προϊόντων καπνού σε σημεία 
πώλησης 
1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
προβολή προϊόντων καπνού στα σημεία 
πώλησης στην επικράτειά τους.
2. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι ορατά 
από τον πελάτη, παρά μόνο κατά τη 
διάρκεια της αγοράς ή της πώλησής τους, 
ή της απογραφής, της ανανέωσης των 
αποθεμάτων, της κατάρτισης του 
προσωπικού ή της συντήρησης της 
μονάδας αποθήκευσης.
3. Η προβολή των προϊόντων καπνού για 
τους λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μπορεί να διαρκέσει μόνο 
για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την 
ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών.
4. Οι τιμές των προϊόντων καπνού 
παρουσιάζονται σε τυποποιημένο 
μορφότυπο.

Or. en

Τροπολογία 374
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 

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

που βρίσκονται στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 375
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις
διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις
καπνού σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση.
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καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. fr

Τροπολογία 376
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση των διασυνοριακών 
πωλήσεων εξ αποστάσεως στα
καταστήματα λιανικής πώλησης που είναι 
εγκατεστημένα στην επικράτειά τους.

Or. it

Τροπολογία 377
Olga Sehnalová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα
καταστήματα λιανικής πώλησης που είναι 
εγκατεστημένα στην επικράτειά τους να 
πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις 
εξ αποστάσεως σε καταναλωτές που 
βρίσκονται στην Ένωση.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η διασφάλιση της τήρησης της απαγόρευσης των πωλήσεων 
σε ανηλίκους αποτελεί προληπτικό μέτρο που προστατεύει τα παιδιά και τους ανήλικους από τις 
επιπτώσεις του καπνίσματος.

Τροπολογία 378
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 

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

πωλήσεων προϊόντων καπνού εξ 
αποστάσεως σε καταναλωτές που 
βρίσκονται στην Ένωση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της άδειας πώλησης στο διαδίκτυο, παρά τη θεωρητική απαίτηση εφαρμογής ενός 
συστήματος για τον έλεγχο της ηλικίας του αγοραστή, δεν συνάδει με τον επιδιωκόμενο στόχο 
της Επιτροπής, δηλαδή τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών και των νέων σε προϊόντα 
καπνού. Η εξαπάτηση του συστήματος ελέγχου της ηλικίας ενδέχεται να μην αποτελεί εμπόδιο 
για τους δυνητικούς νέους αγοραστές.

Τροπολογία 379
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 380
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 381
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 382
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 
δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 383
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 384
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 385
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 386
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 
καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 387
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 388
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 389
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 390
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεύθυνση του/των ιστοτόπου/-ων που 
χρησιμοποιείται/-ούνται για τον σκοπό 
αυτόν και κάθε σχετική πληροφορία για 
τον εντοπισμό του ιστοτόπου.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 391
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρακτικές όπως η δωρεάν διανομή ή η ανταλλαγή πακέτων τσιγάρων για διαφημιστικούς 
σκοπούς σε δημόσιους χώρους απευθύνονται στους νέους και είναι επομένως δεν μπορούν να 
υποστηριχθούν.

Τροπολογία 392
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 

διαγράφεται



AM\935995EL.doc 75/124 PE510.679v02-00

EL

μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 393
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 394
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων
των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 

διαγράφεται
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οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης μπορούν να αρχίσουν 
να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 
καπνού μέσω πωλήσεων εξ αποστάσεως 
μόνο από τη στιγμή που το όνομα του 
καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

Or. it

Τροπολογία 395
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 396
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο όλων 

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

Or. pl

Τροπολογία 397
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 398
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 399
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 400
Olga Sehnalová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 401
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 402
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 403
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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περιγραφή των λεπτομερειών και της 
λειτουργίας του συστήματος επαλήθευσης 
ηλικίας.

Or. fr

Τροπολογία 404
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 405
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεως διαθέτουν σύστημα 
επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο 

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

Or. cs

Τροπολογία 406
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 407
Preslav Borissov
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 408
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 409
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 410
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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επίσης αν το κατάστημα λιανικής 
πώλησης ανήκει σε κατασκευαστή 
προϊόντων καπνού.

Or. cs

Τροπολογία 411
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 412
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού και 
νέων προϊόντων καπνού δυνητικά 
περιορισμένου κινδύνου

Or. pt
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Τροπολογία 413
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 2, παράγραφος 1, σημείο 36α. 
Αφού ελεγχθεί επιστημονικά από την αρμόδια αρχή ότι ορισμένα νέα προϊόντα καπνού έχουν 
χαρακτηριστικά που δεν είναι πολύ επιβλαβή, κρίνεται σκόπιμο να ισχύουν αποτελεσματικοί 
κανόνες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή. Στην αντίθετη 
περίπτωση, θα σταματούσαν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της παραγωγής και της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, τα οποία έχουν στόχο 
να προσφέρουν μια λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική επιλογή στους παραδοσιακούς καταναλωτές 
καπνού.

Τροπολογία 414
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί, 
βάσει ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων 
επιστημονικών στοιχείων, λιγότερο 
επιβλαβές σε σχέση με τα συμβατικά 
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περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

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

Or. fr

Τροπολογία 415
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών και σχετικά με το οποίο σκοπεύουν 
να προβάλουν ισχυρισμούς, 
στηριζόμενους σε βάσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, επικαλούμενοι μειωμένες 
επιβλαβείς επιπτώσεις ή κίνδυνο σε 
σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα 
καπνού. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:



PE510.679v02-00 88/124 AM\935995EL.doc

EL

Or. pt

Τροπολογία 416
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 417
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. cs

Τροπολογία 418
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 36α. Αφού 
ελεγχθεί επιστημονικά από την αρμόδια αρχή ότι ορισμένα νέα προϊόντα καπνού έχουν 
χαρακτηριστικά που δεν είναι πολύ επιβλαβή, κρίνεται σκόπιμο να ισχύουν αποτελεσματικοί 
κανόνες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή. Στην αντίθετη 
περίπτωση, θα σταματούσαν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της παραγωγής και της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, τα οποία έχουν στόχο 
να προσφέρουν μια λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική επιλογή στους παραδοσιακούς καταναλωτές 
καπνού.
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Τροπολογία 419
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 36α. Αφού 
ελεγχθεί επιστημονικά από την αρμόδια αρχή ότι ορισμένα νέα προϊόντα καπνού έχουν 
χαρακτηριστικά που δεν είναι πολύ επιβλαβή, κρίνεται σκόπιμο να ισχύουν αποτελεσματικοί 
κανόνες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή. Στην αντίθετη 
περίπτωση, θα σταματούσαν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της παραγωγής και της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, τα οποία έχουν στόχο 
να προσφέρουν μια λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική επιλογή στους παραδοσιακούς καταναλωτές 
καπνού.

Τροπολογία 420
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 421
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα νικοτινούχα προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται ως έχοντα θεραπευτικές 
ή προληπτικές ιδιότητες έναντι 
ασθενειών ανθρώπων με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο πέραν του μηνύματος που 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 3, 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό καθιστά υποχρεωτική την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων, εάν προβάλλεται ισχυρισμός 
υγείας χρησιμοποιώντας αυστηρά τον ορισμό της οδηγίας για τα φάρμακα: «χαρακτηρίζεται ως 
έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων», φράση που 
παρατίθεται από το πρώτο μέρος του ορισμού του όρου «φάρμακο» που παρέχεται στην οδηγία 
για τα φάρμακα 2001/83/ΕΚ, άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 πρώτο εδάφιο.
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Τροπολογία 422
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Νικοτινούχα προϊόντα που 
προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς για 
ανθρώπους μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον υπάρχουν μη ιατρικά νικοτινούχα προϊόντα που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις 
στο κάπνισμα, θα ήταν ανάρμοστο και δυσανάλογο να εφαρμοστεί ο φαρμακευτικός κανονισμός 
σε όλα τα νικοτινούχα προϊόντα.

Τροπολογία 423
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 424
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε νικοτινούχα προϊόντα που λαμβάνουν 
έγκριση δυνάμει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιστά σαφές ότι οι διατάξεις της οδηγίας δεν εφαρμόζονται και στα νικοτινούχα προϊόντα 
που ρυθμίζονται ως φάρμακα.

Τροπολογία 425
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για τα νικοτινούχα προϊόντα για τα 
οποία δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1, 
τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά εάν συμμορφώνονται με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζει ότι η οδηγία για τα προϊόντα καπνού εφαρμόζεται σε όλα τα λοιπά νικοτινούχα 
προϊόντα και περιορίζει την εφαρμογή του κανονισμού για τα φάρμακα σε εκείνους τους 
πωλητές που καθιστούν τους ισχυρισμούς υγείας συνεπείς με τον ορισμό του κανονισμού για τα 
φάρμακα. Αποκλείει τα κράτη μέλη που ταξινομούν τα νικοτινούχα προϊόντα ως φάρμακα 
δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1 σημείο 2 δεύτερο εδάφιο της 2001/83/ΕΚ –τον 
«λειτουργικό» ορισμό που βασίζεται σε αλλαγές της φυσιολογίας–, προσέγγιση που 
επανειλημμένα έχει απορριφθεί στα δικαστήρια της Ευρώπης και η οποία σίγουρα δεν ισχύει για 
το επικρατέστερο προϊόν νικοτίνης, τα τσιγάρα.

Τροπολογία 426
Christian Engström
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
νικοτινούχα προϊόντα συμμορφώνονται 
με την ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των καταναλωτών, την 
ασφάλεια και άλλες εν ισχύ σχετικές 
νομοθεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν το σύνολο των υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων 
που αφορούν τον καταναλωτή και την ασφάλεια όσον αφορά τα νικοτινούχα προϊόντα.

Τροπολογία 427
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Το αργότερο 12 μήνες μετά τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, κάθε 
κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε 
προκειμένου να εφαρμόσει τη νομοθεσία 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ, όπως 
αυτή ισχύει για τα νικοτινούχα προϊόντα, 
καθώς και για την αποτελεσματικότητα 
των εν λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση υποβολής έκθεσης σημαίνει ότι υιοθετείται μια περισσότερο συστηματική 
προσέγγιση και θα παρέχονται δεδομένα για μελλοντική αναθεώρηση από την Επιτροπή.



AM\935995EL.doc 95/124 PE510.679v02-00

EL

Τροπολογία 428
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Για τα νικοτινούχα προϊόντα για τα 
οποία η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, 
τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά εάν συμμορφώνονται με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον υπάρχουν μη ιατρικά νικοτινούχα προϊόντα που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις 
στο κάπνισμα, θα ήταν ανάρμοστο και δυσανάλογο να εφαρμοστεί ο φαρμακευτικός κανονισμός 
σε όλα τα νικοτινούχα προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να υπάγονται στις ρυθμίσεις που 
ισχύουν για τα προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών και της 
επανεξέτασης πριν τη διάθεση στην αγορά.

Τροπολογία 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν 
νικοτίνη σε δημόσιους χώρους.

Or. pl

Τροπολογία 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 ζ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ζ. Τα κράτη μέλη ορίζουν την ελάχιστη 
νόμιμη ηλικία αγοράς προϊόντων που 
περιέχουν νικοτίνη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η ελάχιστη νόμιμη 
ηλικία για την αγορά προϊόντων που περιέχουν καπνό ή νικοτίνη.

Τροπολογία 431
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κατώτατα όρια δεν έχουν νόημα καθώς τα προϊόντα που βρίσκονται πάνω και κάτω από 
αυτά εξακολουθούν να πρέπει να υπαχθούν σε κατάλληλη ρύθμιση –ο διαχωρισμός μεταξύ του 
εάν εφαρμόζεται ο κανονισμός για τα φάρμακα ή ο κανονισμός για τον καταναλωτή βασίζεται 
στο εάν προβάλλεται θεραπευτικός ισχυρισμός υγείας και όχι σε αυθαίρετα κατώτατα όρια.

Τροπολογία 432
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 433
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 434
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 435
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 436
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 437
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 438
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 439
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νικοτινούχα προϊόντα αποτελούν δυνητικά τεράστια αγορά και είναι ζωτικής σημασίας για 
τη δημόσια υγεία ως εναλλακτική λύση στα τσιγάρα. Είναι σημαντικό ο κανονισμός να 
σχεδιαστεί προσεκτικά και να είναι νομικά στέρεος –να μην είναι υπερβολικά επαχθής ή 
υπερβολικά γενικός, σε βαθμό που να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τυχόν 
συγκεκριμένοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα προϊόντα.
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Τροπολογία 440
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. fr

Τροπολογία 441
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
άρθρων 5, 6 και 12, κάθε μονάδα 
συσκευασίας και κάθε εξωτερική 
συσκευασία νικοτινούχων προϊόντων που 
περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδο χαμηλότερο 
από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει την 
ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία:

Or. en

Τροπολογία 442
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5, 6 και 
12 της παρούσας Οδηγίας κάθε μονάδα 
συσκευασίας και κάθε εξωτερική 
συσκευασία νικοτινούχων προϊόντων που 
περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδο χαμηλότερο 
από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει την 
ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία:

Or. el

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρξει ισοδύναμο μέτρο προστασίας για τους καταναλωτές και να ισχύσουν οι 
προβλέψεις των άρθρων 6 και 12 και για τα νικοτινούχα προϊόντα διότι: Είναι εθιστικά, 
παρουσιάζονται έντονα αρωματισμένα με αρώματα τροφίμων, πωλούνται ευρέως στο διαδίκτυο 
και στη συμβατική αγορά, είναι ιδιαίτερα πιθανόν για τους παραπάνω λόγους να ελκύσουν 
νεότερες ηλικιακές ομάδες στη χρήση εθιστικών ουσιών.

Τροπολογία 443
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και 
βλάπτει την υγεία σας

Or. el

Τροπολογία 444
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 445
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. fr

Τροπολογία 446
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr



AM\935995EL.doc 103/124 PE510.679v02-00

EL

Τροπολογία 447
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 448
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 449
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 450
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl
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Τροπολογία 451
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας

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

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 452
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει την 
υγεία σας

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

Or. en

Τροπολογία 453
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 454
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 455
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 456
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 
14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ' αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 

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

Or. el

Τροπολογία 457
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 458
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 

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

παράγραφος 4, στο άρθρο 6, παράγραφος 
3, στο άρθρο 6, παράγραφος 9, στο άρθρο 
6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 καθώς επίσης και στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για πέντε έτη από [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. it

Τροπολογία 459
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 460
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 461
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 462
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 

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

απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. it

Τροπολογία 463
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 464
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 465
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3,
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

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

Or. en

Τροπολογία 466
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3α, 
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το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 9, 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 
18 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνο 
αν, εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

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

Or. it

Τροπολογία 467
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3,
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 
9, το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 

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

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. it

Τροπολογία 468
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 
13 παράγραφος 4, το άρθρο 14 
παράγραφος 9, το άρθρο 18 παράγραφος 2 
και το άρθρο 18 παράγραφος 5 αρχίζει να 
ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη 
της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 

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

Or. es

Τροπολογία 469
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 470
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.
Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από διευκρίνιση των 
λόγων που δικαιολογούν τη διατήρηση ή 
τη θέσπισή τους. Η Επιτροπή, εντός έξι 

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
διατηρήσουν ή να προβλέψουν, σύμφωνα 
με τη Συνθήκη, αυστηρότερους κανόνες 
όσον αφορά την κατασκευή, εισαγωγή, 
πώληση και κατανάλωση προϊόντων 
καπνού, τους οποίους κρίνουν αναγκαίους 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
στον βαθμό που οι εν λόγω κανόνες δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
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μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
της κοινοποίησης, εγκρίνει ή απορρίπτει 
τις διατάξεις, αφού εξακριβώσει, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας που επιτυγχάνεται 
με την παρούσα οδηγία, αν είναι 
δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι αναγκαίες 
και ανάλογες προς τον σκοπό τους και αν 
αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 
από την Επιτροπή εντός της 
συγκεκριμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
οι εθνικές διατάξεις έχουν εγκριθεί.

Or. en

Τροπολογία 471
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 472
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 473
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 48 μήνες] τα ακόλουθα προϊόντα 
που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία:

Or. pl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 474
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 476
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) νικοτινούχα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 477
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά έως [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να εισαχθεί η ακριβής 
ημερομηνία: έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας + 36 μήνες] άλλα προϊόντα 
καπνού που δεν συνάδουν με την 
παρούσα οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 18 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, θα πρέπει να ορισθούν 
επαρκείς μεταβατικές περίοδοι προκειμένου να επιτραπούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην 
παραγωγή και τα αποθέματα. Είναι ανάγκη να δοθεί στα κράτη μέλη περισσότερος χρόνος 
προσαρμογής, διότι ορισμένα κράτη και επιχειρήσεις, εν προκειμένω οι ΜΜΕ, καθώς και 
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γεωργοί, επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την οδηγία σε σχέση με άλλους.

Τροπολογία 479
Patricia van der Kammen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία δεν τίθεται σε ισχύ.

Or. nl

Τροπολογία 480
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
Μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα 
τοξίνης σε μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού ανά μονάδα βάρους ξηρού 
καπνού:
NNN (N-νιτροσονορνικοτίνη) συν NNK 
(4-(μεθυλνιτροζαμινο)-1-(3-πυριδυλ)-1-
βουτανόνη): 2,0 mg/kg
B(a)P (βενζο-α-πυρένιο): 5,0 µg/kg

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο πίνακας αναπαράγει τις συστάσεις για την τοξικότητα της Ομάδα μελέτης της ΠΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των προϊόντων καπνού - Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation (Έκθεση για την επιστημονική βάση της ρύθμισης προϊόντων καπνού), 
ΠΟΥ σειρά τεχνικών εκθέσεων, αριθ. 955. (2010)
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Τροπολογία 481
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ
Νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται σε 
νικοτινούχα προϊόντα:
Γενική ασφάλεια:
Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως σχετικά 
με το σύστημα RAPEX –κοινοποίηση και 
προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα
Συσκευασία και επισήμανση:
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ περί επικίνδυνων 
ουσιών
Οδηγία 99/45/ΕΚ περί επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων
Κανονισμός CLP 1272/2008 -
Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
των ουσιών και των μειγμάτων που 
εφαρμόζεται από το 2015.
Χημική ασφάλεια:
Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση 
και περιορισμοί των χημικών προϊόντων 
(REACH) κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 
Ηλεκτρική ασφάλεια:
Οδηγία 2006/95/ΕΚ για τη χαμηλή τάση
Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών
Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές 
στήλες



PE510.679v02-00 124/124 AM\935995EL.doc

EL

Μέτρα και σταθμά:
Προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο 
ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία 
- οδηγία 76/211/ΕΟΚ 
Οδηγία 2007/45/ΕΚ για τις ονομαστικές 
ποσότητες για προσυσκευασμένα 
προϊόντα 
Εμπορική πρακτική:
Οδηγία 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως 
πωλήσεις
Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο
Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και συγκριτική 
διαφήμιση
Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές

Or. en

Αιτιολόγηση

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


