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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την άσκηση των ρυθμιστικών τους (12) Για την άσκηση των ρυθμιστικών τους 



PA\931507EL.doc 5/36 PE508.048v01-00

EL

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 
μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει κοινός υποχρεωτικός μορφότυπος 
για την υποβολή των κοινοποιήσεων 

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

σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια των πληροφοριών για τα 
προϊόντα προς όφελος του ευρέος κοινού, 
με ταυτόχρονη μέριμνα ότι θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα δικαιώματα εμπορικής 
και πνευματικής ιδιοκτησίας των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού, ιδίως 
δε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πωλήσεις προϊόντων καπνού διευκολύνουν 
την πρόσβαση των νέων στα προϊόντα 
καπνού και ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τήρηση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία 
καταπολέμησης του καπνού, και ιδίως από 
την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να απαγορευθούν οι εξ αποστάσεως 
διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 18 της προτεινόμενης οδηγίας.
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Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο σχετικό άρθρο της προτεινόμενης οδηγίας.
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Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις προϊόντων καπνού·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) "ουσιώδες πρόσθετο": συστατικό 
που είναι απαραίτητο για την παρασκευή 
προϊόντος καπνού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον σκοπό της διευκρίνισης του άρθρου 6 της προτεινόμενης οδηγίας είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί ορισμός για τα "ουσιώδη πρόσθετα".
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Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – 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, για την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 3, παράγραφος 1 ορίζονται οι μέγιστες περιεκτικότητες (σε πίσσα, νικοτίνη και 
μονοξείδιο του άνθρακα) των τσιγάρων που διατίθενται στην αγορά ή παρασκευάζονται στα 
κράτη μέλη και κατ· αυτόν τον τρόπο επηρεάζει άμεσα το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης 
οδηγίας. Κατά συνέπεια, οι μέγιστες περιεκτικότητες θεωρούνται βασικά στοιχεία μίας 
νομοθετικής πράξης και οιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία αυτά πρέπει να υπόκειται στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση όλων των προσθέτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των προϊόντων καπνού 
θα πρέπει να επιτρέπεται δυνάμει της προτεινόμενης οδηγίας· συνεπώς, απαιτείται να 
αποτυπωθεί με σαφήνεια αυτό το στοιχείο στο παρόν κείμενο.
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Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και θέσπιση νέων κανόνων πρέπει να λάβει μορφή κατ' εξουσιοδότηση πράξεως 
και όχι εκτελεστικής πράξεως. Η δεύτερη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν επιδιώκεται η 
εφαρμογή κανόνων που έχουν ήδη καθιερωθεί.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση όλων των προσθέτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των προϊόντων καπνού 
θα πρέπει να επιτρέπεται δυνάμει της προτεινόμενης οδηγίας· συνεπώς, απαιτείται να 
αποτυπωθεί με σαφήνεια αυτό το στοιχείο στο παρόν κείμενο.

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη μεταχείριση για όλα τα προϊόντα καπνού και να αποφευχθεί ο 
κερματισμός της αγοράς, αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη 
προβολή τους, οι προειδοποιήσεις για την 
υγεία τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να 
μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλες και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα, ετικέτες 

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

περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη γραφιστική ακεραιότητα και την προβολή προβλέπεται ήδη στην αιτιολογική 
σκέψη 23 και, συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται ο στόχος και στο άρθρο.

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 8, παράγραφος 3, καθορίζεται ήδη ότι η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό 
μήνυμα τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της μονάδας συσκευασίας και ότι, όσον αφορά τον 
καπνό για στριφτά τσιγάρα, το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται στην επιφάνεια που γίνεται 
ορατή όταν ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. Ο μορφότυπος των προειδοποιήσεων για την υγεία 
καθορίζεται επίσης στο άρθρο 9. Είναι ως εκ τούτου άστοχο να εναπόκειται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη ο καθορισμός της θέσης και του μορφότυπου των προειδοποιήσεων για 
την υγεία.

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πτυχές αυτές έχουν καθοριστεί επακριβώς στο άρθρο 9, παράγραφος 3, συνεπώς η ως άνω 
διάταξη επαναλαμβάνει κάτι που έχει ήδη αναφερθεί.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) για να θεσπίσει μέχρι την…* και, 
εφόσον απαιτηθεί στη συνέχεια να 
προσαρμόζει τη βιβλιοθήκη εικόνων για 
την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 
στοιχείο α), λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και τις εξελίξεις 
της αγοράς·

__________________

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί προθεσμία για την Επιτροπή με σκοπό τη θέσπιση βιβλιοθήκης 
εικόνων ώστε να προβλεφθεί η κατάλληλη εφαρμογή του άρθρου 9.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) για να καθορίσει τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό, και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, καθορίζεται ήδη ότι οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την 
υγεία τοποθετούνται στο άνω άκρο της μονάδας συσκευασίας και κάθε άλλης εξωτερικής 
συσκευασίας. Επιπλέον, οι αναλογίες και ο μορφότυπος καθορίζονται επίσης στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1. Είναι ως εκ τούτου άστοχο να εναπόκειται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη ο 
καθορισμός της θέσης, του μορφότυπου και των αναλογιών.

Τροπολογία 25
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. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 7, παράγραφος 3, καθορίζονται οι γενικές διατάξεις για να εξασφαλιστεί η 
γραφιστική ακεραιότητα και η προβολή των προειδοποιήσεων για την υγεία· περιέχονται λοιπόν 
βασικά στοιχεία νομοθετικής πράξης και η όποια σχετική παρέκκλιση θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σ' αυτήν.
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Τροπολογία 26
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. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων υποχρεώσεων όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα καπνού επηρεάζει άμεσα το 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 8-10· κατά συνέπεια, αυτό θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των συννομοθετών και να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αυτό το προϊόν καπνού είναι επιβλαβές 
για την υγεία σας και είναι εθιστικό

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα προϊόν μπορεί να έχει ή να μην έχει αρνητική επίπτωση στην υγεία. Η προειδοποίηση 
πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά τη βλαβερότητα του προϊόντος.

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
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(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.

(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

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του τσιγάρου με διάμετρο κάτω των 7,5 χιλιοστών και την 
έναρξη καπνίσματος. Δεν είναι η διάμετρος, αυτή καθαυτή, αλλά τα σύμβολα, τα εικονιστικά 
σημεία, τα κείμενα, κ.τ.λ., ήτοι η παραπλανητική εικόνα του προϊόντος, που οδηγεί σε 
λανθασμένη πεποίθηση περί ορισμένων θετικών αποτελεσμάτων ενός προϊόντος. Στην οδηγία 
2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου, το τσιγάρο ορίζεται με βάση το μήκος και όχι τη διάμετρο.

Τροπολογία 29
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 με αιχμηρές ακμές. 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. en
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Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση τυχόν αβεβαιοτήτων σε σχέση με τις ακμές της μονάδας συσκευασίας,
πρέπει να παρέχεται σαφής αναφορά στη μορφή των ακμών της.

Τροπολογία 30
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. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η μορφή όσο και το μέγεθος έχουν καθοριστεί με σαφήνεια στη νομοθετική πράξη (πακέτο 
σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με ετικέτες προειδοποιητικής σήμανσης που 
καλύπτουν τμήμα της εμπρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας σε ποσοστό 75%, διαστάσεις 
ύψους και πλάτους του πακέτου, κ.τ.λ.). Το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα θα ήταν η πλήρης 
εναρμόνιση, η απόφαση για την οποία πρέπει να επαφίεται στον νομοθέτη.

Τροπολογία 31
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 

διαγράφεται
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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

Αιτιολόγηση

Το σχήμα για τις μονάδες συσκευασίας τσιγάρων και το σχήμα για τις μονάδες συσκευασίας 
στριφτών τσιγάρων καθορίζονται στο άρθρο 13, παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας. 
Κατά συνέπεια, η καθιέρωση υποχρεωτικού σχήματος για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα θα πρέπει επίσης να 
υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 32
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 να εκδώσει
μέχρι την πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, προκειμένου:
__________________

* Να εισαχθεί η ημερομηνία: δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή να καθορίζει τα 
βασικά στοιχεία της σύμβασης και τα τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τους αποκλειστικούς 
αναγνωριστικούς κωδικούς και το χαρακτηριστικό ασφαλείας για την πρόβλεψη της κατάλληλης 
εφαρμογής του άρθρου 14.

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή που αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση στην εισαγωγική φράση της 
παραγράφου 9 του άρθρου 14 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9a. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 22 για να 
προσαρμόζει τα τεχνικά πρότυπα για το 
χαρακτηριστικό ασφαλείας στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή που αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση στην εισαγωγική φράση της 
παραγράφου 9 του άρθρου 14 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – κεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 36
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 τις 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της προτεινόμενης οδηγίας είναι ο περιορισμός της πρόσβασης των 
παιδιών και των νέων σε προϊόντα καπνού. Η άδεια της πωλήσεως προϊόντων καπνού μέσω 
του διαδικτύου κάθε άλλο παρά εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου αυτού.
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Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
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 39
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 40
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. en

Τροπολογία 41
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
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Τροπολογία 42
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 43
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
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Τροπολογία 44
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 μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά μόνο αν έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν χημικές ουσίες και συστατικά που 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό, όλα τα νικοτινούχα 
προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο. Διαφορετικά, τα προϊόντα με επίπεδα συγκέντρωσης 
νικοτίνης λίγο χαμηλότερα από τα προτεινόμενα ανώτατα όρια θα μπορούσαν να διατίθενται 
στην αγορά χωρίς να απαιτείται έγκριση για την εμπορία τους. Δεν είναι μόνο η συγκέντρωση 
νικοτίνης που αποτελεί σημαντικό στοιχείο αλλά επίσης και το μείγμα όλων των ουσιών που 
περιέχονται σε αυτά. Οι καταναλωτές αναφέρουν επίσης ότι χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέσο για να κόψουν το κάπνισμα θεωρώντας το προϊόν αυτό ως 
ιατρικό παρασκεύασμα και, ως εκ τούτου, η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων θα πρέπει να 
διέπεται από την οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα
νικοτινούχα προϊόντα δεν πωλούνται σε 
άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη 
ηλικία για την αγορά προϊόντων καπνού.

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
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 48
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 mg νικοτίνης ανά ml.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 50
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. en

Τροπολογία 51
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 
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αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.

Or. en

Τροπολογία 52
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. en

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερος χρόνος στα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στις 
αλλαγές, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη και κατά συνέπεια εταιρίες, ιδίως δε μικρομεσαίες 
καθώς και καλλιεργητές, θα επηρεαστούν από την οδηγία αυτή περισσότερο από άλλους.

Τροπολογία 54
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

Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με την τροπολογία στο άρθρο 18 της προτεινόμενης οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ1

Οργάνωση

Eυρωπαïκή Oμοσπονδία Kαπνοπωλητών 

Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Χάρτινων Κουτιών

Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Πούρων

Ένωση εμπορικών σημάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Δίκτυο

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία

Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Παγκόσμια Ένωση Παραγωγών Οξικής Κυτταρίνης

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

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

Ηλεκτρονικά σιγαρέτα 'NJOY'

Phillip Morris 

Πολωνική συνομοσπονδία εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα Lewiatan

Πολωνική Εταιρεία Προγραμμάτων Υγείας 

Πολωνική ένωση καπνοκαλλιεργητών

Σύμπραξη για την απαλλαγή από το κάπνισμα

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

                                               
1 Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός
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