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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η τρέχουσα χρήση διαφορετικών 
μορφοτύπων υποβολής στοιχείων 
δυσκολεύει τους κατασκευαστές, τους 
εισαγωγείς και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να 
υποβάλλουν στοιχεία βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δυσχεραίνει το έργο της 
Επιτροπής να συγκρίνει, να αναλύει και να 
εξάγει συμπεράσματα βάσει των στοιχείων 
που λαμβάνει. Η υποχρεωτική κατάρτιση 
του καταλόγου με τα επικίνδυνα ή εν 
δυνάμει επικίνδυνα συστατικά θα 
επιτρέψει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις και τη σύνθεση των 
προϊόντων καπνού προς όφελος του 
ευρέος κοινού, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τα δικαιώματα εμπορικής 
και πνευματικής ιδιοκτησίας των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ότι 
εκπληρώνονται οι διεθνείς υποχρεώσεις 
της Ένωσης που περιέχονται στις 
συνθήκες του ΠΟΕ, στις διατάξεις για τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΤΕΕ) και 
στις συμφωνίες για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (TRIP).
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα 
καπνού και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας θα 

(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 πλην του καπνού που λαμβάνεται 
από τη μύτη και που καταναλώνονται 
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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.

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.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν) ή «organic» (βιολογικό 
προϊόν). Σε περίπτωση που η συσκευασία 
δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση 
ότι τα τσιγάρα είναι λιγότερο βλαβερά, οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία πρέπει να 
προσαρμόζονται αναλόγως. Η Επιτροπή 
καλείται να εκπονήσει επιστημονική 
μελέτη για τις πραγματικές επιπτώσεις 
των εν λόγω προϊόντων στην 
κατανάλωση καπνού. 

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Διατίθενται στην αγορά σημαντικές 
ποσότητες παράνομων προϊόντων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/37/ΕΚ και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ποσότητες 
αυτές μπορεί να αυξηθούν. Τα προϊόντα 
αυτά υπονομεύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των συμμορφούμενων 
προϊόντων και την προστασία που 
παρέχεται από τις νομοθεσίες 
καταπολέμησης του καπνού. Επιπλέον, η 
ΣΠΕΚ υποχρεώνει την Ένωση να 
καταπολεμά τα παράνομα προϊόντα στο 
πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
που να ορίζει ότι οι μονάδες συσκευασίας 
και οι εξωτερικές συσκευασίες των 
προϊόντων καπνού πρέπει να 
επισημαίνονται με μοναδικό και ασφαλή 
τρόπο και οι κινήσεις τους να 
καταγράφονται, ώστε, αφενός, τα εν λόγω 
προϊόντα να μπορούν να εντοπίζονται και 
να παρακολουθούνται στην Ένωση, να
καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο 
καπνού και προϊόντων καπνού, ιδίως 
κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης αλλά και από τρίτες χώρες
και, αφετέρου, η συμμόρφωσή τους με την 
παρούσα οδηγία να μπορεί να 
παρακολουθείται και να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερα. Θα πρέπει, επιπλέον, 
στο πλαίσιο του ελέγχου γνησιότητας ανά 
μονάδα, να προβλεφθεί η θέσπιση 
χαρακτηριστικών ασφαλείας που θα 
διευκολύνουν τον έλεγχο της γνησιότητας 
των προϊόντων. Η Ένωση και τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα και να ενισχύσουν τα υφιστάμενα 
μέτρα για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου και της 
παραποίησης/απομίμησης, βελτιώνοντας 
τους ελέγχους της αλυσίδας εφοδιασμού 
των προϊόντων και επιβάλλοντας ποινές 
στα εγκληματικά δίκτυα.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως και 
οι μέσω διαδικτύου πωλήσεις προϊόντων 
καπνού, καθώς και η διαφημιστική 
δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή διανομή 
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 
και πρέπει επομένως να απαγορευτούν, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που αφορούν την εφαρμογή της 
σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του 
καπνού (ΣΠΕΚ), στην οποία η ΕΕ είναι 
συμβαλλόμενο μέρος. 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.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται οι 
εξελίξεις όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 
υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα 
προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 
εξέλιξη της κατάστασης ως προς τα 
προϊόντα αυτά και να υποβάλει έκθεση 
πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών 
μελών, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον είναι απαραίτητο να υπάρξουν 
τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η πώληση και η 
κατανάλωσή τους θα πρέπει να ανασχεθεί, 
ιδίως μέσω της εκπαίδευσης και της 
πρόληψης του καπνίσματος. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να 
παρακολουθούνται οι εξελίξεις όσον 
αφορά τα νέα προϊόντα καπνού, τον τρόπο 
παρασκευής τους και τα δίκτυα πώλησής 
τους. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 
υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα 
προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 
εξέλιξη της κατάστασης ως προς τα 
προϊόντα αυτά και να υποβάλει έκθεση 
πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών 
μελών, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον είναι απαραίτητο να υπάρξουν 
τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει, 
για όλα τα προϊόντα, για λόγους 

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

επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίσει αυστηρότερες 
διατάξεις, για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
κατάσταση του εν λόγω κράτους μέλους 
και εφόσον οι διατάξεις δικαιολογούνται 
από την ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
θα πρέπει να είναι αναγκαίες και 
αναλογικές και να μη συνιστούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών 
μελών, αλλά να συμμορφώνονται προς τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ. Οι αυστηρότερες 
εθνικές διατάξεις θα πρέπει να 
κοινοποιούνται εκ των προτέρων και να 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, 
λαμβανομένου υπόψη του υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να σέβεται τις διεθνείς δεσμεύσεις της στις συμφωνίες που έχει συνάψει με τους 
εμπορικούς εταίρους της.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές νομοθετικές πράξεις, 
που θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα, όσον 
αφορά τις πτυχές που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
πράξεις συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη 

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

κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν, π.χ., να διατηρήσουν 
ή να θεσπίσουν διατάξεις που προβλέπουν 
την τυποποίηση της συσκευασίας των 
προϊόντων καπνού εκτός από τα τσιγάρα 
και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, με 
την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν 
επηρεάζουν την πλήρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και είναι συμβατές με 
τη Συνθήκη. Οι εν λόγω διατάξεις θα 
πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τις 
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ, και ιδίως στο πλαίσιο 
της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια 
στο εμπόριο (ΤΕΕ) και στο πλαίσιο των 
συμφωνιών για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (TRIP), καθώς και με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διμερείς εμπορικές και επενδυτικές 
συμφωνίες, οι οποίες περιέχουν συνήθως 
εξαιρέσεις σε σχέση με τη δημόσια υγεία. 
Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να αποτελούν 
συμπληρωματικό μέσο για την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης των προϊόντων 
που ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.
Για τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται 
προηγούμενη κοινοποίηση σύμφωνα με 
την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 
και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συμπληρώνουν τις 
νομοθετικές διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας με τυχόν μέτρα για την 
προστασία της δημόσιας υγείας των 
ευρωπαίων πολιτών. Τα κράτη μέλη που 
συγκεντρώνουν σημαντικά έσοδα από 
τους φόρους και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης που επιβάλλονται στην 
παραγωγή και στην πώληση καπνού θα 
μπορούσαν, για παράδειγμα, να 
ενθαρρυνθούν ενεργά να χρησιμοποιούν 
τα εν λόγω έσοδα για τη διοργάνωση 
εκστρατειών πρόληψης και ενημέρωσης 
στα μέσα ενημέρωσης και, ειδικά για 
τους νέους, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
προκαλεί τυχόν επιδείνωση των 
συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών 
που εξαρτώνται από την καλλιέργεια 
καπνού στην Ευρώπη και που, συχνά, 
κατοικούν σε λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές. Δεδομένου ότι η παρούσα 
οδηγία αποσκοπεί σε μείωση της 
κατανάλωσης των προϊόντων καπνού, 
κάθε απόφαση σχετικά με τα συστατικά 
και τα πρόσθετα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις ενδεχόμενες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για 
τους πληθυσμούς που εξαρτώνται από 
αυτή την καλλιέργεια. Ο τομέας της 
καπνοκαλλιέργειας στην Ευρώπη πρέπει 
να προστατευθεί, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό 
της κατανάλωσης στην ΕΕ, ενώ 
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παράλληλα συμβάλλει στην οικονομική 
σταθερότητα ορισμένων ευρωπαϊκών 
περιφερειών με ελάχιστες εναλλακτικές 
δυνατότητες καλλιεργειών. Η μείωση ή η 
εξαφάνιση της καλλιέργειας στην ΕΕ δεν 
θα έχει καμία επίπτωση στο επίπεδο της 
κατανάλωσης, ενώ θα οδηγήσει σε 
αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες, 
καθώς και σε υποβάθμιση των ποιοτικών 
προδιαγραφών.

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της καλλιέργειας είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής καπνού και, 
ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η προστασία του από περιττές και υπερβολικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 13

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 στις διασυνοριακές εξ 
αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) την απαίτηση για εφαρμογή ενός 
συστήματος που δεν θα ελέγχεται από τη 
βιομηχανία καπνού, για την 
παρακολούθηση και τον εντοπισμό των 
προϊόντων καπνού, με σκοπό τη 
διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού και 
τη συμβολή στην ανίχνευση, πρόληψη και 
τιμωρία του παράνομου εμπορίου·
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Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ουσιώδες πρόσθετο»: συστατικό 
που είναι απαραίτητο για την παρασκευή 
προϊόντος καπνού·

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτική φρουτώδης ή ζαχαρώδης
γεύση, που προκύπτει από αρωματικές 
ουσίες ή από συνδυασμό αρωματικών 
ουσιών, το οποίο μπορεί να γίνει αισθητό 
πριν ή κατά την προβλεπόμενη χρήση του 
προϊόντος καπνού. Για τους σκοπούς του 
παρόντος ορισμού, ο καπνός και η 
μινθόλη δεν θεωρούνται φρουτώδης ή 
ζαχαρώδης γεύση·

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «πούρο»: κύλινδρος καπνού που 
καταναλώνεται μέσω διαδικασίας καύσης 
και ορίζεται περαιτέρω στο άρθρο 4 

(6) «πούρο ή πουράκι»: κύλινδρος καπνού 
που καταναλώνεται μέσω διαδικασίας 
καύσης, περιλαμβανομένου ενός είδους 
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παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/64/ΕΕ του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη 
διάρθρωση και τους συντελεστές του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα 
καπνά·

μικρού πούρου με διάμετρο έως 8 mm και 
ορίζεται περαιτέρω στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/64/ΕΕ του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη 
διάρθρωση και τους συντελεστές του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα 
καπνά·

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «αρωματικό»: πρόσθετο που 
προσδίδει άρωμα και/ή γεύση·

(13) «αρωματικό»: πρόσθετο που 
προσδίδει άρωμα και/ή γεύση, εκτός της 
μινθόλης·

Αιτιολόγηση

Η μινθόλη καταναλώνεται κυρίως από ενήλικες προχωρημένης ηλικίας και, επομένως, η 
απαγόρευσή της δεν είναι συνεπής με τον κύριο σκοπό της οδηγίας που αφορά την πρόληψη 
ώστε οι νέοι να μην αρχίζουν το κάπνισμα. Η απαγόρευση της μινθόλης δεν συνάδει με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της συμφωνίας ΤΕΕ, καθώς πρέπει να υφίστανται λιγότερο περιοριστικά 
μέτρα στο εμπόριο και όχι ολοκληρωτική απαγόρευση.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) «ανασυσταμένος καπνός»: προϊόν 
που προκύπτει από τη βελτίωση των 
διαφορετικών τμημάτων του φυτού του 
καπνού που είναι διαθέσιμα μετά την 
απομίσχωση και την παρασκευή 
προϊόντων καπνού, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως περιτύλιγμα για 
πούρα και πουράκια είτε ως χαρτί είτε ως 
μεμονωμένες λωρίδες και ως συστατικό 
στο μίγμα του καπνού για τα τσιγάρα και 
άλλα προϊόντα καπνού·

Τροπολογία 22

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

(25) «διάθεση στην αγορά»: κάθε
προσφορά προϊόντων για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην Ένωση, με ή 
χωρίς πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της 
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διασυνοριακών εξ αποστάσεως 
πωλήσεων, το προϊόν θεωρείται ότι 
εισάγεται στην αγορά στο κράτος μέλος 
στο οποίο βρίσκεται ο καταναλωτής· 
«καπνός πίπας»:

εξ αποστάσεως πώλησης·

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
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έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις. έχουν πρόσθετα τα οποία δημιουργούν ή 
απελευθερώνουν αρώματα/γεύσεις όπου 
δεν κυριαρχεί ο καπνός ή η μινθόλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού 
για κάπνισμα φέρει συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία, 
διασφαλίζοντας το δικαίωμα των 
καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε 
επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Οι 
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εν λόγω προειδοποιήσεις:

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία είναι εξίσου ενημερωτικές στο πάνω ή στο κάτω άκρο της 
συσκευασίας· η τοποθέτηση στο κάτω άκρο δεν παρεμβαίνει στη μέθοδο ανοίγματος και, ως εκ 
τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως λιγότερο περιοριστική για το εμπόριο (άρθρο 2 παράγραφος 2 
της συμφωνίας ΤΕΕ).

Τροπολογία 29

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

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

Διαγράφεται

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

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται ή 
επικολλάται με τη χρήση μη 
αφαιρούμενων αυτοκόλλητων στην πιο 
ορατή επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας 
και κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Οι 
λεκτικές προειδοποιήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι 
εναλλάσσονται κατά τρόπο που να 
εγγυάται την τακτική εμφάνισή τους. 
Αυτές οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται
στην άλλη περισσότερο ορατή επιφάνεια 
της μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας.

Αιτιολόγηση

Η χρήση μόνιμων αυτοκόλλητων για τα πούρα πρέπει να παραμείνει, καθώς οι παραγωγοί 
χρησιμοποιούν, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, διεθνώς τυποποιημένα 
πακέτα που φέρουν μόνιμα αυτοκόλλητα προειδοποίησης για την υγεία τα οποία είναι 
προσαρμοσμένα ειδικά για κάθε χώρα. Η απαγόρευση μονίμων αυτοκόλλητων θα αποτελούσε 
φραγμό στο διεθνές εμπόριο.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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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. Η γενική 
προειδοποίηση μπορεί να εμφανίζεται σε 
αυτοκόλλητο χαρτί υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. 
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· 

Τροπολογία 32

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·

Τροπολογία 33

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
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Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να στερούνται πληροφορίες σχετικά με το προϊόν εφόσον οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν είναι παραπλανητικές. Τα λιγότερο περιοριστικά εναλλακτικά μέτρα για το 
εμπόριο (όπως η απαγόρευση αποκλειστικά παραπλανητικών παραμέτρων περιγραφής) 
καθιστούν το εν λόγω μέτρο μη συμβατό με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της συμφωνίας ΤΕΕ.

Τροπολογία 34

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) σύμβολα, 
ονόματα, απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
ενθέματα ή άλλα πρόσθετα υλικά, όπως 
αυτοκόλλητες ετικέτες, αυτοκόλλητα, 
επικολλημένα διαφημιστικά δείγματα, 
ξυστά διαφημιστικά και περιβλήματα.

Τροπολογία 35

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 
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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 
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.

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω άρθρο περιέχει προτάσεις οι οποίες αποτελούν τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο χωρίς 
να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην έναρξη του 
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καπνίσματος από τους νέους. Επιπλέον, ο μηχανισμός ανοίγματος ενός πακέτου τσιγάρων δεν 
αυξάνει ούτε μειώνει την τάση για κάπνισμα.

Τροπολογία 36

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 επιβάλλουν να 
τοποθετούνται, σε όλες τις μονάδες 
συσκευασίας των τσιγάρων και σε κάθε 
εξωτερική συσκευασία, αποκλειστικές, 
ασφαλείς και αναπόσπαστες 
αναγνωριστικές επισημάνσεις, οι οποίες 
στο εξής αποκαλούνται μοναδικές 
σημάνσεις αναγνώρισης, όπως κωδικοί ή 
επισήματα, , 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.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)
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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.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 39

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 της 
αποστολής, του σημείου αναχώρησης, 
του προορισμού της αποστολής, του 
αποστολέα, του αποδέκτη  και του 
παραλήπτη·

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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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 ορίζουν ότι η τεχνολογία 
παρακολούθησης και εντοπισμού με 
δυνατότητα λήψης και ηλεκτρονικής 
διαβίβασης των στοιχείων σε 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6, η 
κυριότητα των οποίων είναι εκτός του 
ελέγχου των καπνοβιομηχάνων και των 
εταίρων τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
είναι διαθέσιμη 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. Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς 
καταγράφουν την περιέλευση όλων των 
μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, 
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες 
μετακινήσεις και την τελική έξοδο από την 
κατοχή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1, η υποχρέωση αυτή 
εκπληρώνεται 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.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διευκρινίσει ότι η υποχρέωση παρακολούθησης και εντοπισμού 
αφορά τα κράτη μέλη και δεν μπορεί να πραγματοποιείται από τη βιομηχανία καπνού ή κατ’ 
εξουσιοδότησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν εφαρμοστεί το προτεινόμενο σχέδιο, θα 
οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Σεούλ 
για την καταπολέμηση του παράνομου 
εμπορίου προϊόντων καπνού, ότι η 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση και τον εντοπισμό 
ανήκει σε οικονομικούς φορείς που δεν 
έχουν καμία νομική ή εμπορική σχέση με 
την καπνοβιομηχανία κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. 

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με τρίτο μέρος, 
το οποίο μπορεί να είναι οργανισμός του 
κράτους μέλους και είναι νομικά 
ανεξάρτητο από τις εταιρείες καπνού ή 
τους εταίρους τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και το οποίο φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 
κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν πλήρη 
διαφάνεια. 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 
τις υπηρεσίες διαχείρισης της βάσης 
δεδομένων καλύπτονται από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού. Τα κράτη μέλη 
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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.

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.

Τροπολογία 43

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

Τροπολογία 44

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

Αιτιολόγηση

Η ενωσιακή απαγόρευση των προϊόντων που λαμβάνονται από το στόμα είναι ασύμβατη με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (TΕΕ), 
εφόσον περιορίζει το εμπόριο σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που απαιτείται για την επίτευξη 
των στόχων. Η πρόταση εισάγει αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ ομοειδών προϊόντων 
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διαφόρων μελών του ΠΟΕ [άρθρα Ι και ΙΙΙ της συμφωνίας της ΓΣΔΕ και του άρθρου 2 
παράγραφος 1 της συμφωνίας ΤΕΕ] και απαγορεύει τη διάθεση προς πώληση στην Ευρώπη 
προϊόντων που είναι λιγότερο επιβλαβή από όλα τα άλλα προϊόντα καπνού που επιτρέπεται να 
διατεθούν προς πώληση στην Ένωση.

Τροπολογία 45

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 
προϊόντων καπνού σε καταναλωτές που 
βρίσκονται στην Ένωση, καθώς και τη 
διανομή προϊόντων καπνού δωρεάν ή με 
έκπτωση, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών πωλήσεων εξ 
αποστάσεως.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του τόπου 

Διαγράφεται



PE510.734v03-00 30/39 AD\939393EL.doc

EL

δραστηριότητας από τον οποίο γίνεται η 
παροχή των προϊόντων καπνού·

Τροπολογία 47

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

Τροπολογία 48

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

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη διατηρούν τη 
δυνατότητα να περιορίζουν, για 
επιτακτικούς λόγους που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας, τις 
εισαγωγές καπνού για προσωπικούς 
σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός πρέπει να 
μπορεί να εφαρμόζεται ιδίως σε 
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περίπτωση που υπάρχει σημαντική 
διαφορά στην τιμή των προϊόντων που 
προέρχονται από διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές ή εάν οι προειδοποιήσεις για την 
υγεία δεν αναγράφονται στην επίσημη 
γλώσσα/στις επίσημες γλώσσες της 
χώρας όπου αγοράζεται το προϊόν.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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Τροπολογία 52

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

Τροπολογία 53

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
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Τροπολογία 54

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

Τροπολογία 55

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. Αν τα νικοτινούχα προϊόντα 
παρουσιάζονται ως έχοντα θεραπευτικές 
ή προληπτικές ιδιότητες έναντι 
ασθενειών, μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/83/ΕK:

Αιτιολόγηση

Τα νικοτινούχα προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν αξιώνουν τη βελτίωση της υγείας 
του ανθρώπου και δεν πρέπει να ταξινομούνται ως φάρμακα. Αυτός ο χαρακτηρισμός 
περιορίζει τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά, ενώ περισσότερο επιβλαβή προϊόντα καπνού 
εξακολουθούν να διατίθενται ελεύθερα, περιορίζοντας έτσι αδικαιολόγητα το διεθνές εμπόριο.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από 
διευκρίνιση των λόγων που δικαιολογούν 
τη διατήρηση ή τη θέσπισή τους. Η 
Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις διατάξεις, αφού 
εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία, αν 
είναι δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον σκοπό 
τους, αν είναι συμβατές με την παρούσα 
οδηγία, με τη Συνθήκη και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της ΕΕ, περιλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων έναντι του ΠΟΕ, και 
ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΤΕΕ) και 
της συμφωνίας για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (TRIP), 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 
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συγκεκριμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
οι εθνικές διατάξεις έχουν εγκριθεί.

Αιτιολόγηση

Όταν προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας, η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της.

Τροπολογία 57

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 + 42 μήνες] :
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι η επικαιροποίηση της οδηγίας αριθ. 
2001/37/ΕΚ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά, στα 
δώδεκα χρόνια από την έγκρισή της. Η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται επίσης σε μια 
σειρά αιτημάτων εκ μέρους του Κοινοβουλίου, σε πολλά ψηφίσματά του που εγκρίθηκαν το 
2007, το 2009 και το 2011, καθώς και στο πνεύμα της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του 
καπνού, του ΠΟΕ, που τέθηκε σε ισχύ το 2005 και η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων 
της την προσφορά στους καταναλωτές επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους του 
καπνίσματος. 

Η τελευταία αυτή οδηγία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ένα καλύτερο επίπεδο προστασίας της 
υγείας και να ενεργήσει ανασχετικά στην κατανάλωση καπνού από τους νέους. Για την 
υλοποίηση των στόχων αυτών έχουν προταθεί ορισμένα μέτρα σχετικά με την «συσκευασία» 
(τα πακέτα πρέπει να καλύπτονται με ένα μήνυμα για την υγεία στο 75% της επιφανείας 
τους), τα συστατικά που χρησιμοποιούνται (τα προϊόντα που περιέχουν αρωματικές ουσίες 
όπως η μέντα, θα απαγορευθούν), το μέγεθος των προϊόντων (τα λεπτά τσιγάρα δεν θα 
εξουσιοδοτούνται πλέον), ή ακόμη και την ανιχνευσιμότητα. Τα μέτρα αυτά δεν θα 
εφαρμόζονται στα πούρα και τα προϊόντα πίπας που θα παραμείνουν ρυθμιζόμενα από την 
ισχύουσα οδηγία. 

Ο συντάκτης συμμερίζεται πλήρως τους στόχους της παρούσας πρότασης για την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Υπογραμμίζει επίσης ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν σε 
πλαίσιο σεβασμού των διεθνών εμπορικών δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (OTC) και τις πτυχές των πνευματικών 
δικαιωμάτων που άπτονται του εμπορίου (ADPIC). Εάν χρειασθεί, ο εισηγητής θεωρεί ότι 
πρέπει να υπάρχει εξ’ αρχής διαβούλευση με τους εταίρους της ΕΕ εντός των επιτροπών OTC 
και ADPIC που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. 

Στις 6 και 7 παρελθόντος Μαρτίου, τα μέλη της επιτροπής για τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο (OTC) προχώρησαν σε μια ανταλλαγή απόψεων επί της πρότασης της Επιτροπής. 
Με την ευκαιρία αυτή, τα μέλη της επιτροπής, παραγωγοί καπνού, εξέφρασαν επιφυλάξεις 
επί του κειμένου τονίζοντας ότι η παρούσα πρόταση ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με 
ορισμένες υποχρεώσεις σχετικά με τις συμφωνίες OTC, ADPIC και GATT και εξέφρασαν 
προβληματισμό ως προς την αναλογικότητα των προτεινομένων μέτρων1. 

Η Δομινικανή Δημοκρατία - 10% της παραγωγής της οποίας εξάγεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - θεώρησε επίσης ότι ορισμένες εκ των διατάξεων της πρότασης έρχονται ιδιαίτερα σε 
αντίθεση με το άρθρο 2.2 της συμφωνίας OTC που προβλέπει ότι «οι κανονισμοί τεχνικού 
χαρακτήρα δεν θα είναι πιο περιοριστικοί για το εμπόριο πλέον του αναγκαίου προκειμένου 
να υλοποιηθεί ένας εύλογος στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που θα επέφερε η 

                                               
1 Τα μέλη που εξέφρασαν επιφυλάξεις ήταν η Δομινικανή Δημοκρατία, η Νικαράγουα, η Ινδονησία, το 
Μαλάουι, οι Φιλιππίνες, η Ονδούρα, το Μεξικό, η Κούβα και η Ζάμπια. Από την άλλη πλευρά, την Ένωση 
υποστήριξαν η Νορβηγία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.
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μη υλοποίησή τους» και διευκρινίζοντας ότι η αξιολόγηση των κινδύνων θα έπρεπε να 
βασίζεται σε «επιστημονικά δεδομένα»1. 

Εξάλλου, οι διατάξεις σχετικά με τη χρήση των ουδέτερων συσκευασιών που 
χαρακτηρίζονται από την απουσία κάθε λογότυπου και οπτικής ταυτότητας της μάρκας, 
προκαλούν πολλά ερωτηματικά ως προς τη νομική τους συμβατότητα με τις διατάξεις των 
συμφωνιών για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία του εμπορικού σήματος. 

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη θέσει σε ισχύ πολύ αυστηρούς νόμους για τη συσκευασία. Η 
Αυστραλία, για παράδειγμα, πρόσφατα ενέκρινε νόμο ο οποίος καθιστά υποχρεωτική τη 
χρήση γενικών πακέτων, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση καπνού καταργώντας τον 
ελκυστικό χαρακτήρα του πακέτου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επίδραση των μηνυμάτων 
για την υγεία2.

Ωστόσο, η Αυστραλία αποτελεί σήμερα αντικείμενο τεσσάρων προσφυγών ενώπιον του 
οργάνου ρύθμισης των διαφορών του ΠΟΕ3. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι τα μέτρα 
που έλαβε η Αυστραλία δεν συμβιβάζονται με μια σειρά κανόνες, μεταξύ των οποίων το 
άρθρο 20 της συμφωνίας TRIP, που προβλέπει ότι «η χρήση μιας μάρκας (...) δεν πρέπει να 
περιορίζεται αδικαιολόγητα από ειδικές προδιαγραφές όπως (...) η χρήση κατά τρόπον που 
παρεμποδίζει τη διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης από αυτά άλλων 
επιχειρήσεων».

Παράλληλα με τις προσφυγές αυτές ενώπιον του ΠΟΕ, η καπνοβιομηχανία4 κατέθεσε επίσης 
προσφυγή στο πλαίσιο των διεθνών μηχανισμών διαιτησίας για την προστασία των 
επενδύσεων κατά των αυστραλιανών αρχών - καθώς και κατά της Ουρουγουάης, χώρα που 
έθεσε επίσης σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα στη συσκευασία των τσιγάρων. 

Αν και ο συντάκτης αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που θα είχε για λόγους δημόσιας υγείας η 
κάλυψη σημαντικού κάθε πακέτου τσιγάρων με ένα μήνυμα για την υγεία, θεωρεί ότι θα ήταν 
ίσως σκόπιμο και χρήσιμο να παραχωρηθεί στις μάρκες η ευχέρεια να χρησιμοποιούν την 
οπτική τους ταυτότητα στον υπόλοιπο χώρο. Εξάλλου, η γενίκευση του πακέτου χωρίς 
λογότυπο ούτε ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα θα μπορούσε να ενισχύσει τον κίνδυνο 
παραποίησης με συνέπεια απώλεια φορολογικών εσόδων από τα κράτη και αυξημένη 
κατανάλωση προϊόντων ακόμη πιο επικίνδυνων για την υγεία. 

Αν και η πρόταση της Επιτροπής δεν απαιτεί επισήμως τη χρήση ουδέτερων συσκευασιών, 
παραμένει σχετικά ασαφής στο θέμα εξουσιοδοτώντας, επί παραδείγματι, τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν αυστηρότερες διατάξεις σε σχέση με την εμφάνιση των πακέτων. Επιπλέον, 
εισάγει, στο άρθρο 12, την απαγόρευση της χρησιμοποίησης στοιχείων «που περιλαμβάνουν 

                                               
1 Οι διατάξεις που αναφέρονται στο έγγραφο της Δομινικανής Δημοκρατίας περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την 
τυποποίηση των πακέτων, την απαγόρευση περιγραφικών στοιχείων, την απαγόρευση λεπτών τσιγάρων, την 
υποχρεωτική χρήση της ουδέτερης συσκευασίας και την απαγόρευση της χρήσης αρωματικών συστατικών. 
2 Tobacco Plain Packaging Act, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Αυστραλίας το 2011 και τέθηκε σε ισχύ 
το 2012. 
3 Προσφυγές εκ μέρους της Ουκρανίας (Μάρτιος 2012), Ονδούρας (Απρίλιος 2012), Δομινικανής Δημοκρατίας 
(Ιούλιος 2012) και Κούβας (Μάιος 2013). 
4 Συγκεκριμένα η Philip Morris International.
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ιδιαίτερα κείμενα, σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, απεικονίσεις ή άλλα σήματα», 
δηλαδή ό,τι μπορεί να συνιστά την οπτική ταυτότητα μιας μάρκας. 

Ο συντάκτης επιθυμεί, ωστόσο, να υπενθυμίσει ότι η πρόταση της Επιτροπής εμφανίζεται 
γενικά ισορροπημένη. Όσον αφορά την λεπτομερειακή εξέταση της παρούσας πρότασης, ο 
συντάκτης προτιμά να αναμείνει τις διάφορες απόψεις που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προτού προβεί σε άλλες συστάσεις.
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