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Τροπολογία 21
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 13 της σύμβασης-πλαίσιο του ΠΟΥ 
για τον έλεγχο του καπνού ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβούν στην κατάργηση των 
προθηκών και της προβολής προϊόντων καπνού σε σημεία πώλησης, καθώς οι εν λόγω 
πρακτικές θεωρούνται μέθοδοι διαφήμισης και προώθησης. Οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές 
προτείνουν επίσης την κατάργηση των πωλήσεων προϊόντων καπνού μέσω του διαδικτύου.
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Τροπολογία 22
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, η αυξανόμενη τάση των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού να 
συγκεντρώνουν την παραγωγή, για το 
σύνολο της Ένωσης, σε μικρό μόνο αριθμό 
εγκαταστάσεων παραγωγής εντός των 
κρατών μελών και ο επακόλουθος 
σημαντικός όγκος διασυνοριακού 
εμπορίου προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων απαιτούν την έκδοση
νομοθετικής πράξης σε ενωσιακό και όχι 
σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(6) Το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, η αυξανόμενη τάση των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού να 
συγκεντρώνουν την παραγωγή, για το 
σύνολο της Ένωσης, σε μικρό μόνο αριθμό 
εγκαταστάσεων παραγωγής εντός των 
κρατών μελών και ο επακόλουθος 
σημαντικός όγκος διασυνοριακού 
εμπορίου προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων απαιτούν ισχυρότερη 
νομοθετική δράση σε ενωσιακό επίπεδο, 
προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. pt

Τροπολογία 23
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην 
παραγωγή καπνού σε μειονεκτικές 
περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, όπου η εν λόγω παραγωγή 
συχνά συνδέεται με συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά, γεωγραφικά και 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 
λόγω της χρήσης παραδοσιακών και 
περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων 
παραγωγής, και η Ένωση θα πρέπει να 
επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
να εφαρμόζουν ειδικά μέτρα ώστε να 
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διασφαλίζουν τη συνεχή παραγωγή στις 
εν λόγω περιοχές, διατηρώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις αντίστοιχες θέσεις 
εργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 24
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Συνθήκη), 
θα πρέπει να ληφθεί ως βάση η επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι 
συνήθη εμπορεύματα και, λόγω των 
ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 
καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη 
μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
μεταξύ των νέων. Το κάπνισμα αποτελεί 
παγκόσμιο πρόβλημα με καταστροφικές 
συνέπειες και η εφηβεία είναι η περίοδος 
κατά την οποία τα περισσότερα άτομα 
ξεκινούν την κατανάλωση καπνού.

Or. pt

Τροπολογία 25
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) έχει αποδειχθεί ότι το πολώνιο 210 
είναι σημαντική καρκινογόνος ουσία στα 
προϊόντα καπνού. Η παρουσία της στα 
τσιγάρα μπορεί ενδεχομένως να 
εξαλειφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά, 
λαμβάνοντας μια σειρά από απλά μέτρα. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να 
ορισθεί μια μέγιστη περιεκτικότητα σε 
πολώνιο 210 που θα επιτρέψει τη μείωση 
κατά 95% του υφιστάμενου μέσου όρου 
περιεκτικότητας σε πολώνιο 210 στα 
τσιγάρα. Πρέπει να θεσπισθεί πρότυπο 
ISO για τη μέτρηση του πολωνίου 210 
στα προϊόντα καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πολώνιο 210 αποτελεί προϊόν διάσπασης του ουρανίου που υπάρχει στα λιπάσματα που 
παράγονται από ορυκτό φωσφορικό άλας πλούσιο σε ουράνιο. Τα φύλλα καπνού μολύνονται 
από το ραδόνιο 222 μέσω αέρος και από τον μόλυβδο 210 μέσω της ρίζας τους. Όταν 
καίγονται, το πολώνιο 210 εξατμίζεται και, έτσι, οι καπνιστές το εισπνέουν. Είναι πηγή 
ακτινοβολίας άλφα. Η ακτινοβολία άλφα είναι ακίνδυνη όντας έξω από το σώμα, ωστόσο, όταν 
εισαχθεί στο ανθρώπινο σώμα είναι «η πιο επικίνδυνη μορφή ακτινοβολίας» (The Polonium 
Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Τροπολογία 26
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



AM\936107EL.doc 7/159 PE510.761v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 27
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο να προσαρμοστούν
οι καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
καθοριστούν ανώτατες τιμές για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
επιστημονικές εξελίξεις και τα διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα για την εκτίμηση 
της τοξικότητας ή της εθιστικότητάς 
τους.

Or. de

Τροπολογία 28
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Σε σχέση με τον καθορισμό των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων, μπορεί να είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο, σε μεταγενέστερη 
φάση, να προσαρμοστούν οι 
καθοριζόμενες περιεκτικότητες ή να 
καθοριστούν ανώτατα όρια για τις 
εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητά τους, με 
την τοξικότητα ή την εθιστικότητα να 
εκτιμώνται μέσω των πλέον πρόσφατων 
επιστημονικών στοιχείων και διεθνώς 
συμφωνημένων προτύπων.

Or. de
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Τροπολογία 29
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 30
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
συστατικά ρυθμίζονται σε κάποια κράτη 
μέλη, αλλά όχι σε άλλα. Τα κράτη μέλη 
ακολουθούν επίσης διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρόσθετα που 

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

ενσωματώνονται στο φίλτρο των τσιγάρων 
καθώς και τα πρόσθετα που δίνουν χρώμα 
στον εκλυόμενο καπνό του τσιγάρου. 
Χωρίς εναρμόνιση, τα εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά αναμένεται να αυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη 
της εφαρμογής της ΣΠΕΚ και των 
κατευθυντήριων γραμμών της και της 
πείρας που θα αποκτηθεί σε άλλες περιοχές 
εκτός της Ένωσης. Κρίνεται συνεπώς 
σκόπιμο να καταρτιστεί ένα θετικός 
κατάλογος προσθέτων που μπορούν 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στα 
προϊόντα καπνού. Οι υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
άρθρα 9 και 10 της ΣΠΕΚ επιβάλλουν 
ιδίως την κατάργηση των συστατικών που 
αυξάνουν τη γευστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι τα προϊόντα καπνού 
έχουν οφέλη για την υγεία, δίνουν ενέργεια 
και ζωτικότητα ή έχουν χρωστικές 
ιδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβαίνει στη δέουσα εναρμόνιση των συστατικών. Στηρίζεται 
περισσότερο στην εφαρμογή των γενικών διατάξεων σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που 
ενδεχομένως αφήνει περιθώρια για αποκλίνουσες ερμηνείες στα διάφορα κράτη μέλη. Είναι 
καλύτερα σκόπιμο να καταρτιστεί ένας θετικός κατάλογος επιτρεπόμενων συστατικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος βαθμός εναρμόνισης.

Τροπολογία 31
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Είναι σημαντικό να εξεταστούν όχι 
μόνον οι ιδιότητες των ίδιων των 
πρoσθέτων αλλά και των προϊόντων 
καύσης τους. Τα πρόσθετα, όπως και τα 
προϊόντα καύσης τους, δεν πρέπει να 
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ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
ταξινόμησης ως επικίνδυνες ουσίες 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων, την 
τροποποίηση και την κατάργηση των 
οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και 
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπονται μόνο πρόσθετα που δεν είναι επικίνδυνα είτε μόνα τους είτε όταν 
καίγονται.

Τροπολογία 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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 

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού και της μινθόλης, πράγμα που 
μπορεί να διευκολύνει την έναρξη της 
κατανάλωσης καπνού ή να επηρεάσει τις 
συνήθειες των καταναλωτών.
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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 αποφεύγονται36.

Or. en

Τροπολογία 33
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 
μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 
που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται36.

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

Or. pt
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Τροπολογία 34
Konrad Szymański

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 αποφεύγονται36.

(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 ή της μινθόλης, πράγμα που 
μπορεί να διευκολύνει την έναρξη της 
κατανάλωσης καπνού ή να επηρεάσει τις 
συνήθειες των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μινθόλη είναι παραδοσιακά καθιερωμένο συστατικό των προϊόντων καπνού σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Η αντιμετώπισή της επί ίσοις όροις με άλλα αρώματα/γεύσεις θα είχε δυσανάλογο 
αντίκτυπο στις αγορές καπνού των εν λόγω κρατών μελών και θα μπορούσε δυνητικά να 
οδηγήσει και σε αύξηση της παράνομης πώλησης σε αυτά τα κράτη. Συν τοις άλλοις, οι 
αναφερόμενες επιστημονικές αποδείξεις δεν είναι αδιαμφισβήτητες.

Τροπολογία 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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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. Należy 
unikać środków, które w nieuzasadniony 
sposób różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36 .

(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 ή της μινθόλης που θεωρείται 
παραδοσιακή γεύση, πράγμα που μπορεί 
να διευκολύνει την έναρξη της 
κατανάλωσης καπνού ή να επηρεάσει τις 
συνήθειες των καταναλωτών.

Or. pl

Τροπολογία 36
Roger Helmer

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 

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν γλυκά ή φρουτώδη χαρακτηριστικά 
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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 αποφεύγονται36.

αρώματα/γεύσεις, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη του καπνίσματος 
από τους νέους.

Or. en

Τροπολογία 37
Ewald Stadler

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 

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών.
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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 αποφεύγονται36.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες που αναφέρονται δεν είναι επαρκείς ώστε να δικαιολογούν τη νομική απαξίωση των 
τσιγάρων μινθόλης.

Τροπολογία 38
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. 

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών 
ρυθμίσεων ενισχύεται περαιτέρω από 
ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, που 
έχουν 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 
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τσιγάρα μινθόλης και τσιγάρα 
γαρύφαλλου) θα πρέπει να αποφεύγονται36.

τσιγάρα γαρύφαλλου) θα πρέπει να 
αποφεύγονται36.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικά περιορισμένο το περιθώριο ρύθμισης μόνο του «χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης». Όλα τα αρώματα/γεύσεις πρέπει να περιληφθούν στη ρύθμιση.

Τροπολογία 39
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
διαφόρων ποικιλιών καπνού.

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν 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 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
επιτρέπεται, αν δεν οδηγεί σε άρωμα/γεύση
και δεν συνδέεται με την ελκυστικότητα.
Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις 
μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών καπνού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα αρώματα/γεύσεις. Επιπλέον, η 
παραπομπή σε ειδικές ομάδες δοκιμών καθίσταται περιττή. Οι διατάξεις σχετικά με τα 
πρόσθετα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες που 
περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για τα συστατικά.

Τροπολογία 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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 διαφόρων 
ποικιλιών καπνού.

(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. Επιτρέπεται η χρήση των 
προσθέτων που είναι απαραίτητα για την 
κατασκευή των προϊόντων καπνού. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της διάταξης περί χαρακτηριστικού 
αρώματος/γεύσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες ομάδες που θα τους 
επικουρούν στη διαδικασία λήψης των 
σχετικών αποφάσεων. Κατά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
ποικιλιών καπνού.

Or. pl
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Τροπολογία 41
Hans-Peter Martin

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. de

Τροπολογία 42
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Παρά το γεγονός ότι η οδηγία 
εστιάζεται στους νέους, δεν θα πρέπει να 
εξαιρούνται από ορισμένες απαιτήσεις για 
τα συστατικά, 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.

Or. el
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Τροπολογία 43
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και τα προϊόντα καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα και που 
καταναλώνονται κυρίως από καταναλωτές 
μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από ορισμένες απαιτήσεις για 
τα συστατικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση παραδοσιακού καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και καπνού μάσησης 
περιορίζεται σε πολύ λίγες περιοχές της Ευρώπης στο πλαίσιο των παραδοσιακών εθίμων. 
Επιπλέον, τα προαναφερθέντα είδη καπνού καταναλώνονται κυρίως από άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Πρέπει συνεπώς να εφαρμόζεται η ίδια εξαίρεση που ισχύει για τα πούρα, τα πουράκια 
και τον καπνό πίπας.

Τροπολογία 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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 

(18) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η οδηγία εστιάζεται στους νέους, τα 
προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά 
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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.

από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά
τσιγάρα 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. Η Επιτροπή 
οφείλει να παρακολουθεί προσεκτικά τη 
χρήση του καπνού ναργιλέ από τους νέους 
διότι υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες 
ενδείξεις για την επέκταση της χρήσης 
του και πέρα από την αγορά που 
συνιστούν οι παραδοσιακοί, πιο 
ηλικιωμένοι χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 45
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των εθνικών διατάξεων που 
διέπουν την επισήμανση των προϊόντων 
καπνού, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των 
συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την 
υγεία που συνίστανται σε εικόνα και 
κείμενο, τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες 
απεξάρτησης από το κάπνισμα και τα 
διαφημιστικά στοιχεία μέσα και πάνω στις 
συσκευασίες.

(19) Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των εθνικών διατάξεων που 
διέπουν την επισήμανση των προϊόντων 
καπνού, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος των 
προειδοποιήσεων για την υγεία, τις 
πληροφορίες για τις υπηρεσίες 
απεξάρτησης από το κάπνισμα και τα 
διαφημιστικά στοιχεία μέσα και πάνω στις 
συσκευασίες.

Or. en

Τροπολογία 46
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να 
δημιουργήσουν προσκόμματα στο εμπόριο 
και να εμποδίσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα 
προϊόντα καπνού και θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να εξαλειφθούν. Επίσης, οι 
καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη 
ενδέχεται να είναι καλύτερα ενημερωμένοι 
σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν για 
την υγεία τους τα προϊόντα καπνού απ’ ό,τι 
σε άλλα. Χωρίς περαιτέρω δράση σε 
επίπεδο Ένωσης, οι υφιστάμενες 
ανισότητες είναι πιθανό να αυξηθούν τα 
επόμενα χρόνια.

(20) Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να 
δημιουργήσουν προσκόμματα στο εμπόριο 
και να εμποδίσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα 
προϊόντα καπνού και θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να εξαλειφθούν. Επίσης, οι 
καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη 
ενδέχεται να είναι καλύτερα ενημερωμένοι 
σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν για 
την υγεία τους τα προϊόντα καπνού απ’ ό,τι 
σε άλλα. Χωρίς περαιτέρω δράση 
εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, οι 
υφιστάμενες ανισότητες είναι πιθανό να 
αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.

Or. de

Τροπολογία 47
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι διατάξεις που αφορούν την 
επισήμανση πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η αναγραφή 
των περιεκτικοτήτων για την πίσσα, τη 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 
στα πακέτα των τσιγάρων έχει αποδειχθεί 
παραπλανητική, επειδή κάνει τους 
καταναλωτές να πιστεύουν ότι ορισμένα 
τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα.
Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων 
εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης η οποία 
θα επιτρέψει να αξιολογηθεί κατά πόσο 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 
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επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για όλες 
τις προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η
αποτελεσματικότητά τους.

υποχρεωτικές σε όλη την Ένωση και να 
καλύπτουν σημαντικά και ορατά μέρη της 
επιφάνειας του πακέτου. Θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος για όλες 
τις προειδοποιήσεις για την υγεία, για να 
εξασφαλιστεί η προβολή και η 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. pt

Τροπολογία 48
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
δημιουργούν την εντύπωση στους
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 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.
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Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εικόνα των καταναλωτών που περιγράφεται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι 
μονόπλευρη. Η έλλειψη ενημέρωσης δεν δικαιολογεί τον περιορισμό της ελευθερίας των 
επιχειρηματιών όσον αφορά τον σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Τροπολογία 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 50
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Η Επιτροπή καλείται να 
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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.

εκπονήσει επιστημονική μελέτη για τις 
πραγματικές επιπτώσεις των εν λόγω 
προϊόντων στην παραγωγή καπνού.

Or. pt

Τροπολογία 51
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά.

Or. en

Τροπολογία 52
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 53
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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.
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εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. 
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι 
οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Or. el

Τροπολογία 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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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.

καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της 
κατάλληλης συσκευασίας και 
επισήμανσης των εν λόγω προϊόντων και 
μέσω της ενημέρωσης των καταναλωτών 
σχετικά με τους κινδύνους, ώστε ο 
καταναλωτής να έχει πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών από την κατανάλωση του 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα λεπτά τσιγάρα δεν είναι περισσότερο βλαβερά από άλλα προϊόντα καπνού και μόνο η 
συσκευασία τους μπορεί να είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές. Εντούτοις, εάν τα εν 
λόγω προϊόντα συσκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα παραπλάνησης των καταναλωτών.

Τροπολογία 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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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.

λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), «slim» (λεπτά), ονομασίες, 
εικόνες και εικονογραφικές ή άλλες 
ενδείξεις. Ομοίως, το μέγεθος και η 
εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της 
κατάλληλης συσκευασίας και σήμανσης
των προϊόντων αυτών και μέσω της 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά 
με τους κινδύνους, ώστε ο καταναλωτής 
να έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών 
από την κατανάλωση του προϊόντος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 56
Roger Helmer

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, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν), «organic» (βιολογικό 
προϊόν), «without additives» (χωρίς 
πρόσθετα), «without flavours» (χωρίς 
αρώματα), ονομασίες, εικόνες και 
εικονογραφικές ή άλλες ενδείξεις. Ομοίως, 
η εμφάνιση των μεμονωμένων τσιγάρων 
μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι λιγότερο βλαβερά. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 
καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την τάση να πιστεύουν 
ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν 
λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Or. en

Τροπολογία 57
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
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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.

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. Αυτό συμβαίνει, 
μεταξύ άλλων, με ορισμένες διατυπώσεις
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 
εσφαλμένη 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 επειγόντως.

Or. de

Τροπολογία 58
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η 
τυποποίηση της παρουσίασης της 
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ονομασίας του εμπορικού σήματος και 
του χρώματος της συσκευασίας 
(ουδέτερη συσκευασία) καθιστά τη 
συσκευασία λιγότερο ελκυστική και 
ενισχύει την αποτελεσματικότητα των 
προειδοποιήσεων για την υγεία, 
μειώνοντας, ως εκ τούτου, την 
πιθανότητα έναρξης του καπνίσματος και 
την κατανάλωση καπνού. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές των άρθρων 11 
και 13 της ΣΠΕΚ ζητούν από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να εξετάσουν την 
πιθανότητα έγκρισης απαιτήσεων για τις 
ουδέτερες συσκευασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συσκευασία του καπνού δεν πρέπει να είναι ελκυστική ή δελεαστική, καθώς εμπεριέχει 
θανατηφόρο προϊόν. Η διαφήμιση των προϊόντων καπνού απαγορεύεται σχεδόν παντού και το 
ίδιο πρέπει να συμβεί και με τη συσκευασία τους. Η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με τις 
συστάσεις των κατευθυντήριων γραμμών της ΣΠΕΚ και εφαρμόζεται ή εξετάζεται από άλλα 
κράτη παγκοσμίως.

Τροπολογία 59
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα προϊόντα καπνού που 
προορίζονται για κάπνισμα, πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα, και που καταναλώνονται κυρίως 
από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
απαιτήσεις επισήμανσης, αν δεν υπάρχει 
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών ως 
προς τον όγκο των πωλήσεων ή τις 
καταναλωτικές συνήθειες όσον αφορά 
τους νέους. Η επισήμανση αυτών των 
άλλων προϊόντων καπνού θα πρέπει να 
ακολουθεί ειδικούς κανόνες. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η προβολή των 

(24) Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προβολή 
των προειδοποιήσεων για την υγεία στα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να τίθενται 
προειδοποιήσεις και στις δύο κύριες 
επιφάνειες των συσκευασιών των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού.
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προειδοποιήσεων για την υγεία στα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να τίθενται 
προειδοποιήσεις και στις δύο κύριες 
επιφάνειες των συσκευασιών των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού.

Or. de

Τροπολογία 60
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 61
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετικούς κανόνες για τον ελάχιστο 
αριθμό τσιγάρων ανά πακέτο. Οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν για 
να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
των σχετικών προϊόντων.

(25) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετικούς κανόνες για τον ελάχιστο 
αριθμό τσιγάρων ανά πακέτο. Οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν για 
να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη σύγκριση 
των τιμών από τον καταναλωτή καθώς 
και η ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών 
προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 62
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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παρακολουθείται και να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερα. Θα πρέπει, επιπλέον, 
να προβλεφθεί η θέσπιση χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων.

παρακολουθείται και να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερα. Θα πρέπει, επιπλέον, 
να προβλεφθεί η θέσπιση χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο της γνησιότητας των προϊόντων 
προστατεύοντας, συνεπώς, τους 
καταναλωτές από επιβλαβείς 
απομιμήσεις.

Or. de

Τροπολογία 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα38 απαγόρευσε την πώληση στα 
κράτη μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή39. Η απαγόρευση της πώλησης 
καπνού που λαμβάνεται από το στόμα θα 
πρέπει να διατηρηθεί, για να αποφευχθεί 
η είσοδος στην εσωτερική αγορά ενός 
προϊόντος που είναι εθιστικό, έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και είναι 
ελκυστικό για τους νέους. Για τα άλλα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού που δεν 
παράγονται για τη μαζική αγορά, η 
αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και των 
συστατικών θεωρείται επαρκής για να 

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα38 απαγόρευσε την πώληση στα 
κράτη μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 
αυτή39. Ωστόσο, η απαγόρευση των 
προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από 
το στόμα δεν πρέπει να αφορά ιστορικά 
παραδοσιακά προϊόντα καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα και η διάθεση 
των οποίων μπορεί να επιτρέπεται από 
μεμονωμένα κράτη μέλη. Για τα άλλα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού που δεν 
παράγονται για τη μαζική αγορά, η 
αυστηρή ρύθμιση της επισήμανσης και των 
συστατικών θεωρείται επαρκής για να 
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ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.

ανασχεθεί η διάδοσή τους στην αγορά 
πέραν της παραδοσιακής χρήσης τους.

Or. en

Τροπολογία 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Λόγω της γενικής απαγόρευσης της 
πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα (snus) στην ΕΕ, η ρύθμιση της 
σύνθεσης του εν λόγω καπνού στερείται 
διασυνοριακής συνάφειας. Η ευθύνη για 
τη ρύθμιση της σύνθεσης του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα βαρύνει 
επομένως τα κράτη μέλη όπου 
επιτρέπεται η πώλησή του δυνάμει του 
άρθρου 151 της πράξης προσχώρησης 
της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας. Ο καπνός που λαμβάνεται από 
το στόμα θα πρέπει επομένως να 
εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 6 
της παρούσας οδηγίας.

Or. sv

Τροπολογία 65
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(30) Οι πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω 
του διαδικτύου διευκολύνουν την 
πρόσβαση των νέων στα προϊόντα καπνού 
και ενδέχεται να υπονομεύσουν την 
τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται 
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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 πληροφορίας40. 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 καταναλωτών41.

από τη νομοθεσία καταπολέμησης του 
καπνού, και ιδίως από την παρούσα 
οδηγία, και θα πρέπει επομένως να 
απαγορευτούν σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν 
την εφαρμογή της σύμβασης πλαισίου για 
τον έλεγχο του καπνού. 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 
καταναλωτών41.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να απαγορευτούν. Στην 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι οι διασυνοριακές πωλήσεις μέσω του 
διαδικτύου είναι ως επί το πλείστον παράνομες, και στις κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του άρθρου 13 της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού συνιστάται η 
απαγόρευση όλων των διαδικτυακών πωλήσεων. Η αποτελεσματική επαλήθευση της ηλικίας 
είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί διαδικτυακά.

Τροπολογία 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται οι 
εξελίξεις όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 
υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα 
προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί.

(31) Όλα τα προϊόντα καπνού μπορούν να 
προκαλέσουν θνησιμότητα, νοσηρότητα 
και αναπηρία και η κατανάλωσή τους θα 
πρέπει να ανασχεθεί. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται οι 
εξελίξεις όσον αφορά τα νέα προϊόντα 
καπνού. Θα πρέπει να επιβληθεί στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 
υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα 
προϊόντα καπνού, με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να τα 
απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και να υποβάλει έκθεση 5 έτη 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί. Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει 
να εκπαιδεύονται διότι αυτός είναι ο 
ευκολότερος και ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για την προστασία των νέων από 
την έναρξη του καπνίσματος. Θα πρέπει 
επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός ταμείου που θα 
χρηματοδοτείται από τους 
κατασκευαστές των προϊόντων καπνού, 
μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν 
εκστρατείες κατά του καπνίσματος. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν 
θέτοντας ως νόμιμη ηλικία για την αγορά 
των προϊόντων καπνού τα 18 έτη.

Or. pl

Τροπολογία 67
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
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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 κατασκευή, η διανομή 
και η κατανάλωσή τους θα πρέπει να 
ρυθμίζεται. 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.

Or. fr

Τροπολογία 68
Hans-Peter Martin

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 

(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 
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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.

απαγορεύουν ή να τα εγκρίνουν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 
εξέλιξη της κατάστασης ως προς τα 
προϊόντα αυτά και να υποβάλει έκθεση 
τρία 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.

Or. de

Τροπολογία 69
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση42

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

διαγράφεται
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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.
__________________
42 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2011/62/ΕΕ, ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 
74.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν βασίζονται σε καμία 
ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν αποτελεί προϊόν καπνού. 
Ωστόσο, δεν είναι ούτε φάρμακο. Είναι ένα σχετικά νέο προϊόν για το οποίο θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, εφόσον οι επί του παρόντος πραγματοποιούμενες μελέτες 
καταλήξουν σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Η Επιτροπή καλείται να προτείνει τη θέσπιση 
σχετικής νομοθεσίας έπειτα από τη διεξαγωγή ευρείας και διαφανούς διαβούλευσης.

Τροπολογία 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση42

προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 

(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. Τα νικοτινούχα προϊόντα 
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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.

εκτός των προϊόντων καπνού που 
καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία 
πρέπει να ρυθμίζονται δυνάμει της 
επερχόμενης αναθεώρησης της δέσμης 
μέτρων για τα φαρμακευτικά προϊόντα με 
στόχο την ενημέρωση και την προστασία 
των καταναλωτών. Η αναθεώρηση 
μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που 
επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά 
νικοτινούχων προϊόντων με χαμηλότερο 
κίνδυνο και θετική σχέση 
οφέλους/κινδύνου και τα οποία μπορεί να 
βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
διακόψουν το κάπνισμα ως 
καταναλωτικά προϊόντα, με την 
προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν 
κατάλληλη προειδοποίηση για την υγεία.

Or. en

Τροπολογία 71
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση42

προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 

(34) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση42

προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει
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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.

αυτού του κανονιστικού πλαισίου έχει ήδη 
εγκριθεί σημαντικός αριθμός νικοτινούχων 
προϊόντων, η Επιτροπή θα πρέπει, στο 
πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης 
της συναφούς φαρμακευτικής 
νομοθεσίας, να διεξαγάγει μελέτη και 
πλήρη εκτίμηση επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τον 
προσδιορισμό της καταλληλότερης 
ρύθμισης των ηλεκτρονικών τσιγάρων επί 
τη βάσει αυτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή όλων των νικοτινούχων προϊόντων σε φαρμακευτικό καθεστώς χωρίς να διεξαχθεί 
πρώτα λεπτομερής εκτίμηση επιπτώσεων θα μπορούσε ουσιαστικά να επιφέρει αδικαιολόγητη 
απαγόρευση ή απομάκρυνση του προϊόντος από την αγορά. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της 
δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα σε χρονικό διάστημα δύο ετών θα 
παρείχε στους νομοθέτες το χρονικό περιθώριο να αποκαταστήσουν δεόντως το γεγονός αυτό 
και να ορίσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Τροπολογία 72
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 χρήση42

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 χρήση42

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. Ωστόσο, η μέτρηση 
της απόδοσης της νικοτίνης έχει 
αποδειχθεί δύσκολη, καθώς εξαρτάται 
από τα προϊόντα και από τον τρόπο 
χρήσης τους. Ως εκ τούτου, η υπαγωγή 
όλων των νικοτινούχων προϊόντων
ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους 
σε νικοτίνη στην 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόνη αιτιολόγηση που συνηγορεί υπέρ της έγκρισης της διάθεσης των νικοτινούχων 
προϊόντων είναι η διακοπή του καπνίσματος. Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί η απόδοση 
της νικοτίνης των νικοτινούχων προϊόντων. Η εκτεταμένη χρήση νικοτινούχων προϊόντων με 
χαμηλά επίπεδα νικοτίνης θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει σε σημαντική πρόσληψη 
νικοτίνης. Κρίνεται επομένως σκόπιμη η υπαγωγή όλων των νικοτινούχων προϊόντων στη 
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φαρμακευτική νομοθεσία. Έτσι διασφαλίζονται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποδοτικότητα 
των νικοτινούχων προϊόντων, καθώς επίσης και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα.

Τροπολογία 73
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Η πρόταση αυτή συνδέεται με την τροπολογία που αφορά την υπαγωγή των 
βιομηχανοποιημένων νικοτινούχων προϊόντων στη φαρμακευτική νομοθεσία. Εφόσον όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα ρυθμιστούν νομοθετικά ως φαρμακευτικά προϊόντα ανεξάρτητα από την 
περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη, η ρήτρα αυτή καθίσταται άνευ αντικειμένου.

Τροπολογία 74
Νίκη Τζαβέλα

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
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Τροπολογία 75
Hans-Peter Martin

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.

(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 ρητά
την προσοχή των καταναλωτών στους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία.

Or. de

Τροπολογία 76
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. 182/201143.

(37) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον μορφότυπο 
κοινοποίησης των συστατικών, θα πρέπει 
να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201143.
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από τους ίδιους συντάκτες.

Τροπολογία 77
Alajos Mészáros

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 

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

Or. en

Τροπολογία 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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, για τα μη ουσιώδη 
στοιχεία της οδηγίας. 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 
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επισήμανση και τη συσκευασία, για τον 
καθορισμό των βασικών στοιχείων των 
συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που 
θα συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, 
για την επανεξέταση ορισμένων 
εξαιρέσεων που προβλέπονται για τα 
προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων, του 
καπνού για στριφτά τσιγάρα και των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και για 
την επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης 
των νικοτινούχων προϊόντων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά 
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 
έργου της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 79
Roger Helmer

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 

(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 των μεθόδων μέτρησης για τις 
εκπομπές, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
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τους, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα, την εθιστικότητα ή την 
ελκυστικότητα, για τη χρήση 
προειδοποιήσεων σχετικών με την υγεία, 
για τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας στην επισήμανση και τη 
συσκευασία, για τον καθορισμό των 
βασικών στοιχείων των συμβάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων που θα 
συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, για 
την επανεξέταση ορισμένων εξαιρέσεων 
που προβλέπονται για τα προϊόντα καπνού 
πλην των τσιγάρων, του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού και για την 
επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης των 
νικοτινούχων προϊόντων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

την τοξικότητα ή την εθιστικότητα, για τη 
χρήση προειδοποιήσεων σχετικών με την 
υγεία, για τους αποκλειστικούς 
αναγνωριστικούς κωδικούς και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας στην 
επισήμανση και τη συσκευασία, για τον 
καθορισμό των βασικών στοιχείων των 
συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που 
θα συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, 
για την επανεξέταση ορισμένων 
εξαιρέσεων που προβλέπονται για τα 
προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων, του 
καπνού για στριφτά τσιγάρα και των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και για 
την επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης 
των νικοτινούχων προϊόντων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά 
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 
έργου της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 80
Paul Rübig

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 

(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 
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προϊόντων καπνού, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τον 
καθορισμό και την προσαρμογή των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων για τις 
εκπομπές και των μεθόδων μέτρησής 
τους, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα, την εθιστικότητα ή την 
ελκυστικότητα, για τη χρήση 
προειδοποιήσεων σχετικών με την υγεία, 
για τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς και τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας στην επισήμανση και τη 
συσκευασία, για τον καθορισμό των 
βασικών στοιχείων των συμβάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων που θα 
συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, για 
την επανεξέταση ορισμένων εξαιρέσεων 
που προβλέπονται για τα προϊόντα καπνού 
πλην των τσιγάρων, του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων 
προϊόντων καπνού και για την 
επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης των 
νικοτινούχων προϊόντων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

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 των μεθόδων μέτρησης των 
εκπομπών, για τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων για τα συστατικά που αυξάνουν 
την τοξικότητα ή την εθιστικότητα, για τη 
χρήση προειδοποιήσεων σχετικών με την 
υγεία, για τους αποκλειστικούς 
αναγνωριστικούς κωδικούς και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας στην 
επισήμανση και τη συσκευασία, για τον 
καθορισμό των βασικών στοιχείων των 
συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που 
θα συναφθούν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη, 
για την επανεξέταση ορισμένων 
εξαιρέσεων που προβλέπονται για τα 
προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων, του 
καπνού για στριφτά τσιγάρα και των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και για 
την επανεξέταση των επιπέδων νικοτίνης 
των νικοτινούχων προϊόντων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά 
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 
έργου της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 81
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 82
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 83
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Δίδεται έμφαση στην ευθύνη των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
προστασία της δημόσιας υγείας και την 
ανάληψη προληπτικής δράσης, την 
παροχή δημόσιων εγγυήσεων, την 
παρακολούθηση των νέων και την 
παροχή συμβουλών σε αυτούς και τη 
διοργάνωση εκστρατειών πρόληψης κατά 
του καπνίσματος, ιδίως στα σχολεία· η 
καθολική και ελεύθερη πρόσβαση σε 
συμβουλές για την απεξάρτηση από το 
κάπνισμα και στην αντίστοιχη θεραπεία 
θεωρείται ζωτικής σημασίας.

Or. pt

Τροπολογία 84
Paul Rübig
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Σκοπός της οδηγίας είναι η 
εναρμόνιση των ειδικών κανόνων για την 
κατασκευή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού και των 
συναφών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, 
θα διασφαλισθεί ότι τα μεμονωμένα 
κράτη μέλη δεν θα εισάγουν εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες θα 
υπερβαίνουν τα όρια της παρούσας 
οδηγίας σε σχέση με τις απαιτήσεις που 
αφορούν την επισήμανση και τη 
συσκευασία.

Κράτος μέλος που διαθέτει ήδη 
αυστηρότερες εθνικές διατάξεις για 
θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να τις εφαρμόζει, για 
όλα τα προϊόντα, για λόγους επιτακτικών 
αναγκών που αφορούν την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Ωστόσο, αυτές οι
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, 
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λαμβανομένου υπόψη του υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας που 
επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 85
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει 
πλήρως ορισμένα θέματα σχετικά με την 
κατασκευή, την παρουσίαση και την 
πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων και τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές
νομοθετικές διατάξεις που να αποκλίνουν 
από τις απαιτήσεις επισήμανσης και 
συσκευασίας που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 86
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να το πράξει, 
για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίσει αυστηρότερες 
διατάξεις, για όλα τα προϊόντα, για λόγους 
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
κατάσταση του εν λόγω κράτους μέλους 
και εφόσον οι διατάξεις δικαιολογούνται 
από την ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
θα πρέπει να είναι αναγκαίες και 
αναλογικές και να μη συνιστούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών 
μελών. Οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις 
θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των 
προτέρων και να εγκρίνονται από την 
Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
που επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία. 
Μέσο αυθαίρετης διάκρισης αποτελεί, για 
παράδειγμα, η εντολή για αύξηση πάνω 
από 60 τοις εκατό της επιφάνειας που 
καλύπτουν οι προειδοποιήσεις. Στόχος 
της παρούσας οδηγίας είναι η ύπαρξη 
ενιαίων διατάξεων για τη συσκευασία και 
την επισήμανση, συνεπώς ισχύουν 
αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τα 
περιθώρια των κρατών μελών για τη 
θέσπιση προτύπων που διαφέρουν 
κατάφωρα από τους κανόνες που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. de
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Τροπολογία 87
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσία της Επιτροπής να εγκρίνει ή να απορρίπτει μελλοντικές εθνικές διατάξεις είναι άτοπη 
καθώς η συμβατότητα των εθνικών μέτρων με το δίκαιο της ΕΕ εναπόκειται στην κρίση των 
δικαστηρίων.

Τροπολογία 88
Ewald Stadler
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Με την παρούσα οδηγία 
θεσπίζονται εκτενέστατοι ενιαίοι κανόνες 
σχετικά με την παραγωγή, τον σχεδιασμό 
και τη διανομή προϊόντων καπνού και 
συναφών προϊόντων. Πολλά από τα 
πρότυπα της οδηγίας παρεμβαίνουν στα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Προκειμένου να 
ανταποκριθούν στο αίτημα για ασφάλεια 
δικαίου, τα κράτη μέλη δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να είναι σε θέση να 
θεσπίζουν διατάξεις που θα αποκλίνουν 
από τις τυποποιημένες απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
επισήμανση και τη συσκευασία.

Or. de

Τροπολογία 89
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη που το θεωρούν αναγκαίο να 
διατηρούν και/ή να προβλέπουν εθνικές 
και/ή περιφερειακές διατάξεις που 
αποσκοπούν στη διατήρηση 
παραδοσιακών φυτειών καπνού για 
εύλογους λόγους που σχετίζονται με την 
κοινωνικοοικονομική εξάρτηση των 
τοπικών κοινοτήτων.

Or. pt

Τροπολογία 90
Paul Rübig
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές νομοθετικές πράξεις, 
που θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα, όσον 
αφορά τις πτυχές που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
πράξεις συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα
κράτη μέλη θα μπορούσαν, π.χ., να 
διατηρήσουν ή να θεσπίσουν διατάξεις 
που προβλέπουν την τυποποίηση της 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού, με 
την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές 
συμβιβάζονται με τη Συνθήκη και με τις 
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ και δεν επηρεάζουν την 
πλήρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Για τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται 
προηγούμενη κοινοποίηση σύμφωνα με 
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 
πληροφοριών44.

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν ελεύθερα να θεσπίζουν 
εθνικές νομοθετικές πράξεις, που θα 
ισχύουν για όλα τα προϊόντα, όσον αφορά 
τις πτυχές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας
οδηγίας, με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας· Τα κράτη μέλη δεν 
έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν ή 
να περιορίζουν την πώληση, την 
εισαγωγή και τη χρήση προϊόντων 
καπνού ή συναφών προϊόντων, με την 
προϋπόθεση ότι αυτά ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 91
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να (41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
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παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές νομοθετικές πράξεις, 
που θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα, όσον 
αφορά τις πτυχές που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
πράξεις συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή
της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν, π.χ., να διατηρήσουν 
ή να θεσπίσουν διατάξεις που προβλέπουν 
την τυποποίηση της συσκευασίας των 
προϊόντων καπνού, με την προϋπόθεση 
ότι οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με 
τη Συνθήκη και με τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
και δεν επηρεάζουν την πλήρη εφαρμογή
της παρούσας οδηγίας. Για τις τεχνικές 
προδιαγραφές απαιτείται προηγούμενη 
κοινοποίηση σύμφωνα με 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 
πληροφοριών44.

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

Or. en

Τροπολογία 92
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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πράξεις συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν, π.χ., να διατηρήσουν 
ή να θεσπίσουν διατάξεις που προβλέπουν 
την τυποποίηση της συσκευασίας των 
προϊόντων καπνού, με την προϋπόθεση 
ότι οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με 
τη Συνθήκη και με τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
και δεν επηρεάζουν την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Για τις τεχνικές 
προδιαγραφές απαιτείται προηγούμενη 
κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών44.

πράξεις συνάδουν με τη Συνθήκη και δεν 
θέτουν σε κίνδυνο 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 πληροφοριών44.

(Αν δεν εγκριθούν αντίστοιχες τροπολογίες 
που καθιερώνουν τυποποιημένες 
συσκευασίες, η τροπολογία αυτή 
καταπίπτει.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τυποποιημένη συσκευασία πρέπει να καθιερωθεί ως υποχρεωτική όπως περιγράφεται στις 
άλλες τροπολογίες της ίδιας συντάκτριας.

Τροπολογία 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Τα κράτη μέλη συμπληρώνουν τις
νομοθετικές διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας με κάθε δράση που κρίνουν 
χρήσιμη για την προστασία της δημόσιας 
υγείας των ευρωπαίων πολιτών. Η 
σταδιακή εναρμόνιση του φορολογικού 
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καθεστώτος που εφαρμόζεται για τα 
προϊόντα καπνού εντός της Ένωσης και η 
διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών 
στα μέσα ενημέρωσης και στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους νέους 
αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
κινδύνων του καπνίσματος για τους 
νέους.

Or. fr

Τροπολογία 94
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Εάν τα προϊόντα καπνού ή τα 
παρόμοια προϊόντα συμμορφώνονται με 
τους όρους της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να 
απαγορεύουν ή να περιορίζουν 
αδικαιολόγητα την εισαγωγή, πώληση ή 
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Θα 
πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί ένα 
ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας δικαίου για 
τους κατασκευαστές.

Or. de

Τροπολογία 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41β) Τα κράτη μέλη καλύπτουν τις 
δαπάνες υγείας που συνδέονται με την 
κατανάλωση καπνού μέσω φόρου που 
εισπράττεται απευθείας από τα προϊόντα 
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καπνού.

Or. fr

Τροπολογία 96
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών45.

(42) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών45. 
Πρέπει επίσης να τηρούνται οι εθνικές 
διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 97
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η πρόταση επηρεάζει διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 
8), την ελευθερία έκφρασης και 

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

πληροφόρησης (άρθρο 11), την 
επιχειρηματική ελευθερία των 
οικονομικών φορέων (άρθρο 16) και το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση στα δικαιώματα επί του σήματος που περιλαμβάνεται στην πρόταση της 
Επιτροπής δεν είναι διόλου αναγκαία για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 
Επίσης, η νομιμότητα των παρεμβάσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα δεν αποφασίζεται από τον 
νομοθέτη, αλλά από ανεξάρτητα δικαστήρια.

Τροπολογία 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τον 
καπνό που λαμβάνεται από το στόμα 
(snus) στη Σουηδία, σύμφωνα με το 
άρθρο 151 της πράξης προσχώρησης της 
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς υπάρχει εξαίρεση για τον καπνό τύπου snus στη Σουηδία και καθώς δεν πρόκειται για 
προϊόν που πωλείται στην εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για τον 
καπνό snus στη Σουηδία.

Τροπολογία 99
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: 
ουσία που περιέχεται σε προϊόν καπνού, με 
εξαίρεση τα φύλλα καπνού και άλλα 
φυσικά ή ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών 
καπνού·

Or. de

Τροπολογία 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μινθόλη συνιστά κλασικό άρωμα/γεύση τσιγάρων που δεν είναι συνήθως ελκυστικό σε 
νεότερης ηλικίας καπνιστές· για τον λόγο αυτόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος παρέμβασης 
στο σημείο αυτό.

Τροπολογία 104
Ewald Stadler

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 

(4) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: 
διακριτό άρωμα ή γεύση, διαφορετικό από 
το άρωμα και τη γεύση του καπνού ή της 
μινθόλης, που προκύπτει από πρόσθετο ή 
από συνδυασμό προσθέτων, που 
περιλαμβάνουν —μη εξαντλητική 
αναφορά— τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα 
αρωματικά φυτά, την αλκοόλη, την 



AM\936107EL.doc 69/159 PE510.761v01-00

EL

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

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

Or. de

Τροπολογία 105
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 106
Roger Helmer

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 

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

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

Or. en

Τροπολογία 107
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 108
Konrad Szymański

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 

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

αναφορά— τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα 
αρωματικά φυτά, την αλκοόλη, την 
καραμέλα, τη μινθόλη ή τη βανίλια, και το 
οποίο μπορεί να γίνει αισθητό πριν ή κατά 
την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος 
καπνού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μινθόλη είναι παραδοσιακά καθιερωμένο συστατικό των προϊόντων καπνού σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Η αντιμετώπισή της επί ίσοις όροις με άλλα αρώματα/γεύσεις θα είχε δυσανάλογο 
αντίκτυπο στις αγορές καπνού των εν λόγω κρατών μελών και θα μπορούσε δυνητικά να 
οδηγήσει και σε αύξηση της παράνομης πώλησης σε αυτά τα κράτη. Συν τοις άλλοις, οι 
αναφερόμενες επιστημονικές αποδείξεις δεν είναι αδιαμφισβήτητες.

Τροπολογία 109
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) «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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εξετάζει τα αρώματα/γεύσεις αυτά καθαυτά και όχι μόνο τα χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις.
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Τροπολογία 110
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Τροπολογία 111
Paul Rübig

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα πουράκια καλύπτονται ήδη από τον ορισμό των πούρων, συνεπώς δεν είναι αναγκαίος 
ξεχωριστός ορισμός.

Τροπολογία 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Or. en
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Τροπολογία 113
Holger Krahmer

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πουράκι είναι κι αυτό ένα είδος πούρου, συνεπώς δεν είναι αναγκαίος ο ξεχωριστός 
ορισμός.

Τροπολογία 114
Maria do Céu Patrão Neves

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

Or. pt

Τροπολογία 115
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «συστατικό»: πρόσθετο, καπνός 
(φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή 
ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου 
και του ανασυσταμένου καπνού), καθώς 
και κάθε ουσία που είναι παρούσα στο 

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

Or. de

Τροπολογία 116
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) «ανασυσταμένος καπνός»: 
αποτέλεσμα της αξιοποίησης 
διαφορετικών τμημάτων του φυτού του 
καπνού που προέρχονται από τη 
διαδικασία κοπής του καπνού και την 
κατασκευή προϊόντων καπνού, το οποίο 
χρησιμοποιείται με τη μορφή 
μεμονωμένων μικρών φύλλων ή ινών ως 
συστατικό του μείγματος του καπνού για 
τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού·

Or. fr

Τροπολογία 117
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) «προϊόντα καπνού με χαμηλότερο 
κίνδυνο»: προϊόντα καπνού που 
σχεδιάζονται και διατίθενται στην αγορά 
για τη μείωση των κινδύνων του 
καπνίσματος συγκριτικά με τα συμβατικά 
προϊόντα καπνού, και δη τα τσιγάρα, τα 
οποία θα τοποθετηθούν στην αγορά μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 120
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιρετικές συνθήκες, όπως η αύξηση των πωλήσεων κατά ποσοστό 10%, μπορούν να 
προκύψουν πολύ γρήγορα λαμβάνοντας υπόψη την πολύ χαμηλή κατανάλωση πούρων και 
καπνού πίπας σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 121
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
10% σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη με 

(30) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
20% στις 10 αγορές των κρατών μελών 
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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·

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 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη για την 
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση 
έκθεση του Ευρωβαρομέτρου της ____ [η 
ημερομηνία θα καθοριστεί τη στιγμή της 
έκδοσης της οδηγίας] ή ισοδύναμες 
μελέτες επιπολασμού·

Or. en

Τροπολογία 122
Maria do Céu Patrão Neves

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) «ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντων, π.χ. καπνός 
πίπας, πούρα, πουράκια, κατά τουλάχιστον 
20% στις 10 αγορές των κρατών μελών 
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·

Or. pt
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Τροπολογία 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετήσια κατανάλωση πούρων και καπνού πίπας είναι πολύ χαμηλή στα περισσότερα κράτη 
μέλη. Ως εκ τούτου, το ποσοστό 10% του κύκλου εργασιών όσον αφορά τον όγκο των 
πωλήσεων επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα.

Τροπολογία 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) «προϊόν μειωμένου κινδύνου»: 
οποιοδήποτε προϊόν περιέχει καπνό, το 
οποίο, όταν πωλείται, μειώνει σημαντικά 
τον κίνδυνο των ασθενειών που 
συνδέονται με την κατανάλωση 
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συμβατικών προϊόντων καπνού. Προϊόν 
σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση του 
εθισμού στην κατανάλωση καπνού, 
συμπεριλαμβανομένης της απεξάρτησης 
από το κάπνισμα, δεν είναι προϊόν 
μειωμένου κινδύνου εάν έχει εγκριθεί ως 
φαρμακευτικό προϊόν.

Or. pt

Τροπολογία 125
Νίκη Τζαβέλα

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) «ανασυσταμένος καπνός»: 
αποτέλεσμα της βελτίωσης των 
διαφορετικών τμημάτων του φυτού του 
καπνού που είναι διαθέσιμα μετά την 
απομίσχωση και την κατασκευή 
προϊόντων καπνού, τα οποία 
χρησιμοποιούνται είτε 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να προσδιορίζει επακριβώς όλα τα προϊόντα καπνού 
και τις υφιστάμενες τεχνικές ανασύστασης προκειμένου να εφαρμόζονται πανομοιότυποι 
κανόνες στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 126
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 127
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 0,002 pCi πολώνιου 210.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει διαπιστωθεί ότι το πολώνιο είναι σημαντική καρκινογόνος ουσία στον καπνό. Κάθε 
τσιγάρο περιέχει περίπου 0,04 pCi (Rego, Isis, 2009). Υπολογίζεται ότι «με κάθε εισπνοή 
καπνού, το δηλητήριο αυξάνεται βαθμιαία στο αντίστοιχο επίπεδο ραδιενέργειας που εκλύεται 
από 300 ακτινογραφίες θώρακος ετησίως ή στο επίπεδο εκείνο ενός ατόμου που καπνίζει 30 
τσιγάρα ημερησίως» (Rego, Scientific American, 2011). Ο συνδυασμός διαφόρων μέτρων θα 
μπορούσε ουσιαστικά να μειώσει τα επίπεδα περιεκτικότητας σε πολώνιο 210 στα τσιγάρα (π.χ. 
χρήση λιπασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα σε ουράνιο, πλύση των φύλλων μετά τη 
συγκομιδή, πρόσθετα, φίλτρα).

Τροπολογία 128
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 129
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 130
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εξουσία της Επιτροπής να μειώνει τα μέγιστα επίπεδα πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του 
άνθρακα θα πρέπει να ανακληθεί κατά προτεραιότητα, καθώς επιτρέπει στην Επιτροπή να 
τροποποιεί ουσιώδεις πτυχές της οδηγίας (και στην πραγματικότητα να απαγορεύει όλα τα 
προϊόντα καπνού που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά) χωρίς την αντίστοιχη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε αντίθεση με τις διατάξεις 
του άρθρου 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 132
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



AM\936107EL.doc 83/159 PE510.761v01-00

EL

Or. pt

Τροπολογία 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 134
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 136
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 137
András Gyürk

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

Τροπολογία 138
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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μέγιστων περιεκτικοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 140
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 εδάφιο 1 της ΣΛΕΕ, η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεων δικαιολογείται μόνο για τη ρύθμιση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας.

Τροπολογία 141
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εξουσία της Επιτροπής να σταθεροποιεί και να προσαρμόζει τα μέγιστα επίπεδα των άλλων 
εκπομπών θα πρέπει να ανακληθεί κατά προτεραιότητα, καθώς επιτρέπει στην Επιτροπή να 
τροποποιεί ουσιώδεις πτυχές της οδηγίας (και στην πραγματικότητα να απαγορεύει όλα τα 
προϊόντα καπνού που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά) χωρίς την αντίστοιχη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε αντίθεση με τις διατάξεις 
του άρθρου 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 143
Alajos Mészáros

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

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 145
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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περιεκτικότητες για τις άλλες εκπομπές 
των τσιγάρων και για τις εκπομπές 
προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων
που αυξάνουν αισθητά την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού πάνω από το κατώτατο όριο 
τοξικότητας και εθιστικότητας που 
απορρέει από τις περιεκτικότητες σε 
πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. nl

Τροπολογία 146
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 147
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 149
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 150
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 151
Laurence J.A.J. Stassen

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

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 152
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση που αποσκοπεί στην αποφυγή της υποχρέωσης διεξαγωγής εκ μέρους των 
κατασκευαστών δαπανηρών ελέγχων για τις εκπομπές τμημάτων των προϊόντων τα οποία, υπό 
συνθήκες προβλεπόμενης χρήσης, δεν καίγονται, όπως για παράδειγμα το φίλτρο των τσιγάρων.

Τροπολογία 153
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ζητεί από τον Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης να θεσπίσει 
πρότυπο για τη μέτρηση του πολωνίου 
210 στον καπνό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ήδη θεσπιστεί ένα πρότυπο ISO για τη μέτρηση της δραστηριότητας του πολωνίου 210 στο 
νερό (ISO 13161 :2011). Θα πρέπει να είναι δυνατή η θέσπιση ενός προτύπου για τη μέτρηση 
του πολωνίου 210 στον καπνό βάσει του προαναφερθέντος προτύπου. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
ζητήσει από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης να θεσπίσει το εν λόγω πρότυπο.

Τροπολογία 154
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ειδικό ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ 
κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διάδοση των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 σε ιστότοπο, διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
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λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των πληροφοριών που 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι ένας ιστότοπος που είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό 
είναι επαρκής για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να 
δημιουργήσουν νέο ιστότοπο.

Τροπολογία 155
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων στα 
προϊόντα καπνού πλην εκείνων που
απαριθμούνται στο παράρτημα –Ι ή 
εκείνων που απαριθμούνται στο εν λόγω 
παράρτημα αλλά δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Το 
παράρτημα -Ι περιέχει μόνο τις ουσίες 
που δεν πληρούν τα κριτήρια για την 
ταξινόμησή τους ως «επιβλαβείς» 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 και δεν μετατρέπονται σε 
επιβλαβείς ουσίες κατά την καύση. Το 
παράρτημα -Ι δεν περιέχει 
αρώματα/γεύσεις ή ουσίες που αυξάνουν 
τη γευστικότητα. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22 για την κατάρτιση και την 
τροποποίηση του παραρτήματος -Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση θα ήταν πολύ περιοριστική εάν αφορούσε μόνο τα πρόσθετα που προσδίδουν 
«χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις». Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο η χρήση των προσθέτων που έχουν εγκριθεί ρητώς. Δεν θα πρέπει να 
λαμβάνει έγκριση καμία επικίνδυνη ουσία (ως έχει ή κατόπιν καύσης), κανένα άρωμα/γεύση και 
κανένα πρόσθετο που αυξάνει τη γευστικότητα. Όσον αφορά τα πρόσθετα που αυξάνουν τη 
γευστικότητα, ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
μέρη πρέπει να ρυθμίζουν, μέσω απαγόρευσης ή περιορισμού, τα συστατικά που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση της γευστικότητας στα προϊόντα καπνού».

Τροπολογία 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις, 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του της 
μινθόλης, εφόσον αποδεικνύεται σαφώς 
από επιστημονικές μελέτες ότι το 
συγκεκριμένο πρόσθετο αυξάνει την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητα του 
προϊόντος.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται η χρήση χαρακτηριστικών αρωμάτων/γεύσεων εάν δεν 
υπάρχει απόδειξη ότι αυξάνουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού. Όλα τα προϊόντα καπνού 
είναι επιβλαβή, ανεξαρτήτως αρώματος/γεύσης, επομένως ένα προϊόν δεν μπορεί να 
απαγορεύεται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Τροπολογία 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις
εφόσον αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο 
της κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα παραμένουν νόμιμο προϊόν και ως εκ τούτου δεν αιτιολογείται η παρέμβαση όσον 
αφορά τα αρώματα/γεύσεις εκτός εάν τα προϊόντα είναι όντως περισσότερο ανθυγιεινά από τα 
συνηθισμένα τσιγάρα.

Τροπολογία 159
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά προϊόντων με πρόσθετα που
παρέχουν κυρίαρχο άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.
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Or. en

Τροπολογία 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις. 
Αυτό δεν ισχύει για τη διάθεση στην 
αγορά του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα (snus) στη Σουηδία, σύμφωνα με 
το άρθρο 151 της πράξης προσχώρησης 
της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς υπάρχει εξαίρεση για τον καπνό τύπου snus στη Σουηδία και καθώς δεν πρόκειται για 
προϊόν που πωλείται στην εσωτερική αγορά, η ρύθμιση του αρώματος/γεύσης δεν θα πρέπει να 
ισχύει για τον καπνό snus στη Σουηδία.

Τροπολογία 161
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν πρόσθετα τα οποία προσδίδουν 
κυρίαρχο άρωμα/γεύση από αυτό του 
καπνού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. es
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Τροπολογία 162
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 163
Marian-Jean Marinescu

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 μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα πρόσθετα που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή των 
προϊόντων καπνού.

Or. en

Τροπολογία 164
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

Τα πρόσθετα που είναι απαραίτητα για την 
κατασκευή των προϊόντων καπνού 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
παράρτημα -Ι, αν τα πρόσθετα δεν έχουν 
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έχουν ως αποτέλεσμα προϊόν με 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

ως αποτέλεσμα προϊόν με άρωμα/γεύση ή 
δεν συνδέονται με την ελκυστικότητα των 
προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως ο Επίτροπος για την Υγεία, Borg, ο καπνός θα πρέπει να 
διατηρεί τη φυσική του γεύση. Ως εκ τούτου, κανένα άρωμα/γεύση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
απαραίτητο για την παραγωγή καπνού. Μόνο τα πρόσθετα που δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία αρώματος/γεύσης και δεν συνδέονται με την ελκυστικότητα μπορούν να θεωρούνται 
απαραίτητα για την κατασκευή προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια του προσθέτου ή αρώματος/γεύσης ως «απαραίτητου» συστατικού για την κατασκευή 
προϊόντων είναι ασαφής και είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε ασυνέπειες ως προς τη λήψη 
αποφάσεων και σε προκλήσεις.

Τροπολογία 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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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.

Or. pl

Τροπολογία 167
Salvador Sedó i Alabart

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.

Or. es

Τροπολογία 168
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. en
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Τροπολογία 169
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από την ίδια συντάκτρια.

Τροπολογία 170
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, αν ένα προϊόν 
καπνού εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 21.

διαγράφεται

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 
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αναφέρεται στο άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από την ίδια συντάκτρια.

Τροπολογία 171
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν 
ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21.

Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν 
ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1, βάσει 
επιστημονικών αποδείξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 21.

Or. es

Τροπολογία 172
Salvador Sedó i Alabart

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 

διαγράφεται
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σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.

Or. es

Τροπολογία 173
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 174
Alajos Mészáros

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 

διαγράφεται
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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

Τροπολογία 175
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 176
Laurence J.A.J. Stassen

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 

διαγράφεται
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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.

Or. nl

Τροπολογία 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης, η Επιτροπή υποβάλλει 
προτάσεις για να καθορίσει τα μέγιστα 
επίπεδα των εν λόγω προσθέτων ή του 
συνδυασμού των προσθέτων που 
προσδίδουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, 
με γνώμονα αξιόπιστες επιστημονικές 
μελέτες.

Or. pt

Τροπολογία 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
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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 πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 
συγκέντρωσης και όταν αυξάνει αισθητά, 
στο στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική 
ή εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού, 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

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα παραμένουν νόμιμο προϊόν και ως εκ τούτου δεν αιτιολογείται η παρέμβαση όσον 
αφορά τα αρώματα/γεύσεις εκτός εάν τα προϊόντα είναι όντως περισσότερο ανθυγιεινά από τα 
συνηθισμένα τσιγάρα.

Τροπολογία 179
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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’ 

3. Αν ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν άρωμα/γεύση ή 
αυξάνει τη γευστικότητα μόνο 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 
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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.

εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού των 
προσθέτων τροποποιώντας το παράρτημα 
–I αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την πρόταση για θέσπιση θετικού καταλόγου ως προϋπόθεση για τη χρήση 
προσθέτων, η διάταξη σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή καλείται να καθορίσει μέγιστα 
επίπεδα θα πρέπει να ισχύει για όλα τα αρώματα/όλες τις γεύσεις και όλα τα πρόσθετα που 
μπορούν να αυξήσουν τη γευστικότητα.

Τροπολογία 180
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 181
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Το παράρτημα-I δεν περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα πρόσθετα στα προϊόντα 
καπνού:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από τους ίδιους συντάκτες.

Τροπολογία 182
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) βιταμίνες, ή

Or. es

Τροπολογία 183
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) καφεΐνη και ταυρίνη, ή

Or. es

Τροπολογία 184
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 
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προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα 
φίλτρα και οι κάψουλες δεν περιέχουν 
καπνό.

και 4 προσθέτων στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού.

Or. es

Τροπολογία 185
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στη διατύπωση ώστε να συνάδει με την πρόταση για θέσπιση θετικού καταλόγου.

Τροπολογία 186
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

χαρακτηριστικού αρώματος/γεύσης στα 
συστατικά των προϊόντων καπνού όπως 
στα φίλτρα, τα τσιγαρόχαρτα και τις 
συσκευασίες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

Or. fr

Τροπολογία 187
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 188
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 

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

τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα 
και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού όταν οι 
ουσίες αυτές αυξάνουν αισθητά, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων 
καπνού. Τα φίλτρα και οι κάψουλες δεν 
περιέχουν καπνό.

Or. en

Τροπολογία 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 

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

χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού, όταν 
σαφώς είχε αποδειχθεί από επιστημονικές 
μελέτες, ότι το πρόσθετο αυξάνει την 
τοξικότητα ή την εθιστικότητα. Τα 
φίλτρα και οι κάψουλες δεν περιέχουν 
καπνό.

Or. pl

Τροπολογία 191
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εξαιρούνται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στη 
μείωση ορισμένων επιβλαβών 
συστατικών του καπνού ή στην αύξηση 
της βιοαποδομησιμότητας των 
προϊόντων καπνού.

Or. fr

Τροπολογία 192
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη περιορίζουν ή, εφόσον 
αιτιολογείται, απαγορεύουν, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, τη διάθεση στην 
αγορά των προϊόντων καπνού που 
περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν κατά τρόπο μετρήσιμο, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση των προϊόντων καπνού.

Or. en
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Τροπολογία 193
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το παράρτημα -I δεν περιλαμβάνει, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, πρόσθετα σε 
ποσότητες που αυξάνουν, στο στάδιο της 
κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται τα πρόσθετα που αυξάνουν την τοξική ή εθιστική επίδραση των 
προϊόντων καπνού και όχι μόνο αυτά που την αυξάνουν «αισθητά».

Τροπολογία 194
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη περιορίζουν ή, εφόσον 
αιτιολογείται επαρκώς, απαγορεύουν, 
βάσει επιστημονικών στοιχείων, την 
είσοδο στην αγορά των προϊόντων καπνού 
που περιέχουν πρόσθετα σε ποσότητες που 
αυξάνουν με μετρήσιμο τρόπο, στο στάδιο 
της κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού.

Or. es
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Τροπολογία 195
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από τους ίδιους συντάκτες.

Τροπολογία 196
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη αν ένα προϊόν καπνού 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 και βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την πρόταση για την προσθήκη ενός θετικού καταλόγου στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που υποβλήθηκε από τους ίδιους συντάκτες.
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Τροπολογία 197
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 198
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 199
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 200
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 201
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8
δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή 
μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή μια 
ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν, στο 
στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή 
εθιστική επίδραση ενός προϊόντος καπνού 
μόνο όταν υπερβαίνει ένα ορισμένο 
επίπεδο παρουσίας ή συγκέντρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων 
ασφαλείας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, για να καθορίσει 
τα μέγιστα επίπεδα των εν λόγω 
προσθέτων, τροποποιώντας το 
παράρτημα -I αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την πρόταση για θέσπιση θετικού καταλόγου ως προϋπόθεση για τη χρήση 
προσθέτων, η διάταξη σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή καλείται να καθορίσει μέγιστα 
επίπεδα θα πρέπει να ισχύει για όλα τα πρόσθετα που είναι τοξικά ή εθιστικά μόνο όταν 
βρίσκονται σε ορισμένο επίπεδο συγκέντρωσης.

Τροπολογία 202
Laurence J.A.J. Stassen

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 

διαγράφεται
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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 που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Or. nl

Τροπολογία 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

Το άρθρο 6 παράγραφος 10 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 204
Salvador Sedó i Alabart

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

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

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, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μπορεί να ορίζει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις την ανάκληση 
ή μη της εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει 
σημαντική μεταβολή των συνθηκών που 
να οδηγεί σε αύξηση του όγκου 
πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων 
κατά τουλάχιστον 20% στις δέκα 
μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ από άποψη 
όγκου πωλήσεων. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 21 και δεν 
εφαρμόζονται στην περίπτωση νέων 
προϊόντων καπνού που διέπονται από το 
άρθρο 17.

Or. es

Τροπολογία 205
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5. Η Επιτροπή, κατόπιν αίτησης κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, 
δύναται να αποφασίσει μέσω 
εκτελεστικών πράξεων την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών η οποία αφορά 
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αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά 
κατηγορία προϊόντων, κατά τουλάχιστον 
20% στις δέκα αγορές με τον μεγαλύτερο 
όγκο πωλήσεων των κρατών μελών. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21· δεν ισχύουν 
στην περίπτωση των νέων προϊόντων,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 17.

Or. en

Τροπολογία 206
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση παραδοσιακού καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και καπνού μάσησης 
περιορίζεται σε πολύ λίγες περιοχές της Ευρώπης στο πλαίσιο των παραδοσιακών εθίμων. 
Επιπλέον, τα προαναφερθέντα είδη καπνού καταναλώνονται κυρίως από άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Για τον καπνό που λαμβάνεται από τη μύτη και τον καπνό μάσησης ισχύουν, μεταξύ 
άλλων στις διατάξεις που αφορούν την επισήμανση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, οι ίδιοι, 
λιγότερο περιοριστικοί κανόνες που ισχύουν για τα πούρα, τα πουράκια και τον καπνό πίπας. 
Συνεπώς η ίδια εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει και στο άρθρο 6.
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Τροπολογία 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. en

Τροπολογία 208
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων και του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού εξαρτώνται παραδοσιακά πολύ περισσότερο από 
αρώματα/γεύσεις από τα τσιγάρα ενώ είναι ουσιαστικά και πιο υγιεινά. Επίσης, συνήθως 
καταναλώνονται από μεγαλύτερης ηλικίας άτομα και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν τόσο μεγάλη 
απειλή για την προσέλκυση των νεότερων γενιών. Εάν σημειωθεί οποιαδήποτε μεταβολή στις 
καταναλωτικές συνήθειες, θα πρόκειται για πιο μακροχρόνια διαδικασία που δεν απαιτεί άμεση 
δράση. Ως εκ τούτου, η απόφαση πρέπει να επαφίεται στους συννομοθέτες.

Τροπολογία 209
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. de

Τροπολογία 210
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 

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

Or. el

Τροπολογία 211
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. en

Τροπολογία 212
Maria do Céu Patrão Neves

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 

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.
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το άρθρο 22, για την ανάκληση της 
εξαίρεσης αυτής, αν υπάρξει ουσιαστική 
μεταβολή των συνθηκών, η οποία θα 
διαπιστώνεται με έκθεση της Επιτροπής.

Or. pt

Τροπολογία 213
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα προϊόντα καπνού πλην των 
τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
και των μη καπνιζόμενων προϊόντων 
καπνού εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
5.

Or. en

Τροπολογία 214
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Προκειμένου να επιτευχθεί η 
εισαγωγή ενός συστατικού στο 
παράρτημα -Ι, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς υποβάλλουν αίτηση στην 
Επιτροπή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα 
εξής στοιχεία:
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α) Όνομα ή εταιρική επωνυμία και 
μόνιμη διεύθυνση του αιτούντος.
β) Χημική ονομασία του συστατικού.
γ) Λειτουργία του συστατικού και μέγιστη 
ποσότητα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί ανά τσιγάρο.
δ) Σαφή στοιχεία, που βασίζονται σε 
επιστημονικά δεδομένα, ότι το συστατικό 
δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια 
αποκλεισμού που αναγράφονται στο 
παρόν άρθρο.
Η Επιτροπή μπορεί να ρωτήσει τη 
σχετική επιστημονική επιτροπή κατά 
πόσον το εν λόγω συστατικό εμπίπτει σε 
κάποιο από τα κριτήρια αποκλεισμού που 
αναγράφονται στο παρόν άρθρο, ως έχει 
ή μόνο σε συγκεκριμένη συγκέντρωση. Η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με 
τη διαδικασία που διατυπώνεται στην 
παράγραφο 1 εντός ενός έτους από την 
παραλαβή της αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία για την καταχώρηση συστατικών στον θετικό κατάλογο.

Τροπολογία 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Ο καπνός που λαμβάνεται από το 
στόμα (snus) εξαιρείται από τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Λόγω της γενικής απαγόρευσης της πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) στην 
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ΕΕ, η ρύθμιση της σύνθεσης του εν λόγω καπνού σε επίπεδο ΕΕ στερείται διασυνοριακής 
συνάφειας. Αντιθέτως θα πρέπει να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο από εκείνο το κράτος μέλος 
(Σουηδία) όπου επιτρέπεται η πώλησή του. Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής είναι ανεπαρκής 
όσον αφορά τη ρύθμιση για παράδειγμα των βλαβερών για την υγεία προσθέτων. Οι ουσίες που 
πιθανώς είναι επιβλαβείς για την υγεία επιτρέπονται χωρίς καμία παρέμβαση, ενώ οι συνήθεις 
αρωματικές ύλες υπόκεινται σε αυστηρή ρύθμιση.

Τροπολογία 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για να εξασφαλιστεί η γραφιστική 
ακεραιότητα και η ισορροπημένη προβολή 
τους, και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων επισήμανσης του άρθρου 10 
και του άρθρου 11, οι προειδοποιήσεις για 
την υγεία τυπώνονται κατά τρόπον ώστε 
να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλες και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα, ετικέτες 
αναγραφής της τιμής, σήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού, 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
περιτυλίγματα, σακουλάκια, καλύμματα, 
κουτιά ή άλλα εξαρτήματα οποιουδήποτε 
είδους ή από το άνοιγμα του πακέτου.

Or. en

Τροπολογία 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία στα πακέτα τσιγάρων τυπώνονται ήδη επάνω στα πακέτα. 
Ωστόσο, στα πακέτα των πούρων και σε άλλα προϊόντα περιορισμένου αγοραστικού κοινού, η 
εκτύπωση στη συσκευασία θα επέφερε δυσανάλογη επιβάρυνση για τους παραγωγούς, οι οποίοι 
συχνά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για αφαίρεση των 
αυτοκόλλητων των προειδοποιήσεων για την υγεία από τις συσκευασίες. Συνεπώς, δεν είναι 
εμφανής η προστιθέμενη αξία της εκτύπωσης στις συσκευασίες.

Τροπολογία 218
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt
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Τροπολογία 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

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 και καλύπτουν το 
50% της επιφάνειας στην οποία 
τυπώνονται. Στον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνεται 
στην επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν 
ανοίγει η μονάδα συσκευασίας. Τόσο η 
γενική προειδοποίηση όσο και το 
ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50% 
της επιφάνειας στην οποία τυπώνονται.

Or. en

Τροπολογία 220
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 221
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 222
András Gyürk

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.
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Or. en

Τροπολογία 223
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να καθορίζει τον σχεδιασμό του πακέτου, και στην προκειμένη περίπτωση 
το μέγεθος του πακέτου. Τέτοιου είδους προδιαγραφές θα ευνοήσουν το παράνομο εμπόριο, θα 
περιορίσουν τις επιλογές των καταναλωτών, θα μειώσουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. 
Θα παρακωλύονται τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, το μέτρο είναι δυσανάλογο.

Τροπολογία 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 

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 
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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.

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 40% της επιφάνειας 
στην οποία τυπώνονται.

Or. en

Τροπολογία 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) για να προσαρμόζει τη διατύπωση των 
προειδοποιήσεων για την υγεία που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
στις επιστημονικές εξελίξεις και τις 
εξελίξεις της αγοράς·
β) για να καθορίζει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη και τον 
σχεδιασμό των προειδοποιήσεων για την 
υγεία που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της 
γραμματοσειράς τους και του χρώματος 
του φόντου.

Or. en

Τροπολογία 226
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) για να προσαρμόζει τη διατύπωση των 
προειδοποιήσεων για την υγεία που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
στις επιστημονικές εξελίξεις και τις 
εξελίξεις της αγοράς·
β) για να καθορίζει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη και τον 
σχεδιασμό των προειδοποιήσεων για την 
υγεία που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της 
γραμματοσειράς τους και του χρώματος 
του φόντου.

Or. de

Τροπολογία 227
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) για να προσαρμόζει τη διατύπωση των 
προειδοποιήσεων για την υγεία που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
στις επιστημονικές εξελίξεις και τις 
εξελίξεις της αγοράς·
β) για να καθορίζει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη και τον 
σχεδιασμό των προειδοποιήσεων για την 
υγεία που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της 
γραμματοσειράς τους και του χρώματος 
του φόντου.
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Or. nl

Τροπολογία 228
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 229
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 230
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 232
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 233
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 80% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνού στην υγεία και την αποθάρρυνση των νέων από το να 
αρχίσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού. Επομένως, το μέγεθος των προειδοποιήσεων για 
την υγεία πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 235
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 236
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el
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Τροπολογία 237
Νίκη Τζαβέλα

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 45% της εξωτερικής 
επιφάνειας της εμπρόσθιας και το 60% της 
εξωτερικής επιφάνειας της οπίσθιας 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 238
Ewald Stadler

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 έως και το 43% της 
εξωτερικής επιφάνειας της εμπρόσθιας 
πλευράς και έως και το 62% της 
εξωτερικής επιφάνειας της οπίσθιας 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, οι πλέον αυστηροί κανόνες ισχύουν στο Βέλγιο (43% της επιφάνειας της 
εμπρόσθια και 62% της οπίσθιας πλευράς). Η κάλυψη ακόμα μεγαλύτερης επιφάνειας από 
προειδοποιήσεις θα οδηγούσε αναμφίβολα σε παραβίαση της νομοθεσίας για τα εμπορικά 
σήματα. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ποσοστό 82% των ερωτηθέντων απάντησε 
ότι οι προειδοποιήσεις δεν επηρεάζουν καθόλου την απόφασή τους σχετικά με το κάπνισμα.

Τροπολογία 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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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 40% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δεν αναφέρει με σαφήνεια την πρόσθετη επίδραση μιας 
προειδοποίησης για την υγεία που καλύπτει το 75% της επιφάνειας συγκριτικά με το 50% για 
παράδειγμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πνευματικά δικαιώματα επί των επωνυμιών και την 
επίδραση των συνενωμένων μεριδίων αγοράς υπέρ των μεγάλων παραγωγών, πρέπει να 
περιοριστεί η επιφάνεια των προειδοποιήσεων για την υγεία.

Τροπολογία 240
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) καλύπτουν το 40% της εξωτερικής 
επιφάνειας τόσο της εμπρόσθιας όσο και 
της οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. de

Τροπολογία 241
Alajos Mészáros

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

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

γ) καλύπτουν το 40% της εξωτερικής 
επιφάνειας της εμπρόσθιας και το 50% της 
εξωτερικής επιφάνειας της οπίσθιας 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 242
Konrad Szymański

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 40% της εξωτερικής 
επιφάνειας της εμπρόσθιας πλευράς και το 
50% της εξωτερικής επιφάνειας της 
οπίσθιας πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 243
Roger Helmer

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 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της εμπρόσθιας και το 40% της 
εξωτερικής επιφάνειας της οπίσθιας 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·

Or. en
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Τροπολογία 244
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 245
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 246
Alajos Mészáros

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·
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Or. en

Τροπολογία 247
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 248
Maria do Céu Patrão Neves

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 άνω μισό 
τμήμα της μονάδας συσκευασίας και κάθε 
άλλης εξωτερικής συσκευασίας και στην 
ίδια κατεύθυνση με όλες τις άλλες 
πληροφορίες που αναγράφονται στη 
συσκευασία·

Or. pt

Τροπολογία 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διάταξη δεν είναι πρακτική καθώς δεν θα ήταν πλέον ορατές οι επωνυμίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ενώ η προειδοποίηση για την υγεία θα είναι ορατή σε κάθε περίπτωση, 
καθώς καλύπτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια.

Τροπολογία 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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 στην ίδια 
κατεύθυνση με όλες τις άλλες πληροφορίες 
που αναγράφονται στη συσκευασία·

Or. en

Τροπολογία 251
Derk Jan Eppink

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 

ε) είναι τοποθετημένες στην ίδια 
κατεύθυνση με όλες τις άλλες πληροφορίες 
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εξωτερικής συσκευασίας και στην ίδια 
κατεύθυνση με όλες τις άλλες πληροφορίες 
που αναγράφονται στη συσκευασία·

που αναγράφονται στη συσκευασία·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική αναγραφή των προειδοποιήσεων για την υγεία στο άνω άκρο της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε άλλης εξωτερικής συσκευασίας θα δυσχεράνει πολύ, λόγω της 
διαρρύθμισης των καταστημάτων ψιλικών (και των μίνι μάρκετ), τους καταστηματάρχες κατά 
τον διαχωρισμό των διαφόρων εμπορικών σημάτων. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού των 
καταστημάτων θα αποτελούσε πολύ μεγάλη επένδυση για τους καταστηματάρχες, οι οποίοι 
πλήττονται σήμερα ήδη από τη συρρίκνωση των πωλήσεων. Ακόμα, σύμφωνα με έρευνες 
προκύπτει ότι οι εν λόγω καταστηματάρχες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά από 
τις πωλήσεις προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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 στην ίδια 
κατεύθυνση με όλες τις άλλες πληροφορίες 
που αναγράφονται στη συσκευασία·

Or. en

Τροπολογία 253
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 254
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 255
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. el

Τροπολογία 256
Inês Cristina Zuber

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

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

διαγράφεται

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

Or. pt

Τροπολογία 257
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 258
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. pt
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Τροπολογία 259
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 260
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 261
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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διαστάσεις:
) ύψος: τουλάχιστον 64 mm·
ii) πλάτος: τουλάχιστον 55 mm.

Or. en

Τροπολογία 262
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. es

Τροπολογία 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm· i) ύψος: τουλάχιστον 50 mm·

Or. en

Τροπολογία 264
Konrad Szymański

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

i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm· i) ύψος: τουλάχιστον 50 mm·

Or. en

Τροπολογία 265
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πλάτος: τουλάχιστον 55 mm. ii) πλάτος: τουλάχιστον 42 mm.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να περιορίζει σημαντικά τις διαστάσεις των πακέτων ώστε να 
απαγορεύεται, παραδείγματος χάρη, μια μονάδα συσκευασίας τσιγάρων που περιέχει 
τουλάχιστον 10 τσιγάρα. Τέτοιου είδους απαιτήσεις θα έχουν επιπτώσεις στις νόμιμες θέσεις 
απασχόλησης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού συμπεριλαμβανομένου του 
κατασκευαστικού τομέα, ενώ θα ευνοήσουν το παράνομο εμπόριο, θα περιορίσουν τις επιλογές 
των καταναλωτών και θα μειώσουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Θα παρακωλύονται 
τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, το μέτρο είναι δυσανάλογο.

Τροπολογία 266
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) για τις συσκευασίες καπνού για 
στριφτά τσιγάρα και για εκείνες των 
οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 75 cm2, 
οι προειδοποιήσεις για την υγεία πρέπει 
να καλύπτουν τουλάχιστον 22,5 cm2

αυτής. Σε κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες, η εν λόγω επιφάνεια αυξάνεται 
σε 24 cm2, και σε κράτη μέλη με τρεις 
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επίσημες γλώσσες σε 26,25 cm2.

Or. de

Τροπολογία 267
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) για να προσαρμόζει τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις·
β) για να θεσπίσει και να προσαρμόζει τη 
βιβλιοθήκη εικόνων για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1 στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς·
γ) για να καθορίσει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό, 
την εκ περιτροπής εναλλαγή και τις 
αναλογίες των προειδοποιήσεων για την 
υγεία·
δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 3, για να καθορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία μπορούν να 
«σπάσουν» κατά το άνοιγμα της μονάδας 
συσκευασίας με τρόπο που εξασφαλίζει 
τη γραφιστική ακεραιότητα και την 
ορατότητα του κειμένου, των 
φωτογραφιών και των πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Or. pt

Τροπολογία 268
Ewald Stadler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) για να προσαρμόζει τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις·
β) για να θεσπίσει και να προσαρμόζει τη 
βιβλιοθήκη εικόνων για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1 στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς·
γ) για να καθορίσει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό, 
την εκ περιτροπής εναλλαγή και τις 
αναλογίες των προειδοποιήσεων για την 
υγεία·
δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 3, για να καθορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία μπορούν να 
«σπάσουν» κατά το άνοιγμα της μονάδας 
συσκευασίας με τρόπο που εξασφαλίζει 
τη γραφιστική ακεραιότητα και την 
ορατότητα του κειμένου, των 
φωτογραφιών και των πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Or. de

Τροπολογία 269
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 22:
α) για να προσαρμόζει τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις·
β) για να θεσπίσει και να προσαρμόζει τη 
βιβλιοθήκη εικόνων για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1 στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς·
γ) για να καθορίσει τη θέση, τον 
μορφότυπο, τη διάταξη, τον σχεδιασμό, 
την εκ περιτροπής εναλλαγή και τις 
αναλογίες των προειδοποιήσεων για την 
υγεία·
δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 3, για να καθορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία μπορούν να 
«σπάσουν» κατά το άνοιγμα της μονάδας 
συσκευασίας με τρόπο που εξασφαλίζει 
τη γραφιστική ακεραιότητα και την 
ορατότητα του κειμένου, των 
φωτογραφιών και των πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Or. nl

Τροπολογία 270
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 271
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 273
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 274
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 275
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) για να καθορίσει τον μορφότυπο, τη 
διάταξη, τον σχεδιασμό και την εκ 
περιτροπής εναλλαγή και τις 
προειδοποιήσεις για την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 276
Jean-Pierre Audy

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

Or. fr

Τροπολογία 277
Jean-Pierre Audy

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. fr

Τροπολογία 278
Alajos Mészáros

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 

διαγράφεται
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ορατότητα του κειμένου, των 
φωτογραφιών και των πληροφοριών για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Or. en

Τροπολογία 279
Νίκη Τζαβέλα

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

Τροπολογία 280
Roger Helmer

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
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Or. en


