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Τροπολογία 281
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο καπνός για κάπνισμα πλην των τσιγάρων 
και του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
εξαιρείται από τις υποχρεώσεις των 
άρθρων 8 και 9. Κάθε μονάδα
συσκευασίας καπνού για κάπνισμα πλην 
των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα φέρει τη γενική λεκτική 
προειδοποίηση «Το κάπνισμα σκοτώνει / 
Το κάπνισμα σκοτώνει– Κόψτε το 
τσιγάρο τώρα». Επιπλέον της γενικής 
λεκτικής προειδοποίησης, κάθε μονάδα 
συσκευασίας και κάθε εξωτερική 
συσκευασία των προϊόντων αυτών φέρει 
λεκτική προειδοποίηση, απ’ αυτές που 
παρατίθενται στο παράρτημα I. Η γενική
λεκτική προειδοποίηση περιλαμβάνει 
αναφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Or. es

Τροπολογία 282
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καπνός για κάπνισμα πλην των τσιγάρων 
και του καπνού για στριφτά τσιγάρα 
εξαιρείται από την υποχρέωση να φέρει το 

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

ενημερωτικό μήνυμα που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 και τις 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9. Επιπλέον της 
γενικής προειδοποίησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1, κάθε μονάδα 
συσκευασίας και κάθε εξωτερική 
συσκευασία των προϊόντων αυτών φέρει 
λεκτική προειδοποίηση, απ' αυτές που 
παρατίθενται στο παράρτημα I. Η γενική 
προειδοποίηση που ορίζεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 περιλαμβάνει αναφορά στις 
υπηρεσίες υποστήριξης για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β).

Or. el

Τροπολογία 283
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η γενική λεκτική προειδοποίηση 
τυπώνεται στην πιο ορατή επιφάνεια της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας πέραν του διαφανούς 
περιτυλίγματος που χρησιμοποιείται κατά 
τη λιανική πώληση του προϊόντος. Οι 
λεκτικές προειδοποιήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι 
εναλλάσσονται κατά τρόπο που να 
εγγυάται την τακτική εμφάνισή τους. 
Αυτές οι προειδοποιήσεις τυπώνονται στην 
άλλη περισσότερο ορατή επιφάνεια της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας πέραν του διαφανούς 
περιτυλίγματος που χρησιμοποιείται κατά 
τη λιανική πώληση του προϊόντος.

Or. es
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Τροπολογία 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται ή 
τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορεί να αφαιρεθεί στην πιο ορατή 
επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Οι λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι εναλλάσσονται κατά τρόπο 
που να εγγυάται την τακτική εμφάνισή 
τους. Αυτές οι προειδοποιήσεις 
τυπώνονται ή τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν στην 
άλλη περισσότερο ορατή επιφάνεια της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας.

Or. en

Τροπολογία 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται ή 
τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορεί να αφαιρεθεί στην πιο ορατή 
επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Οι λεκτικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι εναλλάσσονται κατά τρόπο 
που να εγγυάται την τακτική εμφάνισή 
τους. Αυτές οι προειδοποιήσεις 
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μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας.

τυπώνονται ή τοποθετούνται στην άλλη 
περισσότερο ορατή επιφάνεια της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το βάρος της εκτύπωσης στις συσκευασίες με 
μικρό όγκο παραγωγής φαίνεται να είναι δυσανάλογο. Πρέπει να επιτρέπεται η τοποθέτηση 
αυτοκόλλητου σύμφωνα και με την τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις μπορούν να 
τοποθετούνται με αυτοκόλλητα, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αυτοκόλλητα 
δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν.

Or. en

Τροπολογία 287
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η λεκτική προειδοποίηση για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 καλύπτει 
το 30% της εξωτερικής επιφάνειας της 
αντίστοιχης πλευράς της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας, πέραν του διαφανούς 
περιτυλίγματος που χρησιμοποιείται κατά 
τη λιανική πώληση του προϊόντος. Το 
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τρεις επίσημες γλώσσες. ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32% για τα 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με τρεις 
επίσημες γλώσσες.

Or. es

Τροπολογία 288
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των μονάδων 
συσκευασίας των οποίων η περισσότερο 
ορατή επιφάνεια υπερβαίνει τα 75 cm2, οι 
προειδοποιήσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3 καλύπτουν 
τουλάχιστον τα 22,5 cm2 της κάθε 
επιφάνειας. Η επιφάνεια αυτή αυξάνεται 
στα 24 cm2 για τα κράτη μέλη με δύο 
επίσημες γλώσσες και στα 26,25 cm2 για 
τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.

Or. es

Τροπολογία 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ωστόσο, όσον αφορά τις μονάδες 
συσκευασίας που προορίζονται για 
προϊόντα εκτός των τσιγάρων, η πιο 
ορατή επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει 
τα 75 cm2, οι προειδοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
καλύπτουν τουλάχιστον 22,5 cm2 σε κάθε 
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επιφάνεια. Ο χώρος αυτός αυξάνεται στα 
24 cm2 για τα κράτη μέλη με δύο 
επίσημες γλώσσες και στα 26,25 cm2 για 
τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.

Or. en

Τροπολογία 290
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η γενική προειδοποίηση και η λεκτική 
προειδοποίηση για τις οποίες γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1:

4. Η γενική λεκτική προειδοποίηση και η 
λεκτική προειδοποίηση για τις οποίες 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1:

Or. es

Τροπολογία 291
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για συσκευασίες, των οποίων η 
επιφάνεια της εμπρόσθιας και της 
οπίσθιας πλευράς είναι μεγαλύτερη από 
75 cm2, οι προειδοποιήσεις για την υγεία 
πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 
22,5 cm2 της αντίστοιχης επιφάνειας. Σε 
κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες, η 
εν λόγω επιφάνεια αυξάνεται σε 24 cm2, 
και σε κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες σε 26,25 cm2.

Or. de
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Τροπολογία 292
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 293
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές, και ιδίως οι μικροί κατασκευαστές, εισάγουν πολλά προϊόντα από τρίτες 
χώρες, πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει 
να τοποθετούνται στοχευμένες επισημάνσεις που θα αναφέρουν διεύθυνση και κωδικό χώρας με 
χρήση αυτοκόλλητων.

Τροπολογία 294
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το βάρος της εκτύπωσης στις συσκευασίες με 
μικρό όγκο παραγωγής φαίνεται να είναι δυσανάλογο. Πρέπει να επιτρέπεται η τοποθέτηση 
αυτοκόλλητου σύμφωνα και με την τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τοποθετούνται στο κέντρο της περιοχής
στην οποία πρέπει να τυπωθούν ή να 
τοποθετηθούν κατά τρόπον ώστε να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν και παράλληλα 
προς το επάνω άκρο της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 297
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη ούτε έχει θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ούτε συμβάλλει στην 
προστασία της δημόσιας υγείας, πρέπει, δε, να οριστεί με σαφήνεια και ακρίβεια.

Τροπολογία 298
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 299
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, για την ανάκληση της 

διαγράφεται



AM\936769EL.doc 13/123 PE510.829v01-00

EL

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

Or. de

Τροπολογία 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 5 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 303
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς μια τέτοια θεμελιώδης αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός τόσο σύντομου χρονικού διαστήματος, το εν λόγω ζήτημα δεν μπορεί να 
τεθεί στους συννομοθέτες. Η ανάθεση του εν λόγω ζητήματος στην Επιτροπή, θα της αφήσει 
μεγάλη διακριτική ευχέρεια.

Τροπολογία 305
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 306
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τυπώνεται στην περισσότερο ορατή 
επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας, 
καθώς και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία που χρησιμοποιείται σε 
σχέση με το εν λόγω προϊόν. Εξαιρούνται 
οι πρόσθετες, εξ ολοκλήρου διαφανείς 
συσκευασίες·

Or. de

Τροπολογία 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το βάρος της εκτύπωσης στις συσκευασίες με 
μικρό όγκο παραγωγής φαίνεται να είναι δυσανάλογο. Πρέπει να επιτρέπεται η τοποθέτηση 
αυτοκόλλητου σύμφωνα και με την τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 308
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) καλύπτει το 15% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 18% για τα κράτη μέλη με δύο επίσημες 
γλώσσες και σε 20% για τα κράτη μέλη με 
τρεις επίσημες γλώσσες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι 
προειδοποιήσεις δεν έχουν καμία επίδραση στην απόφασή τους σχετικά με την κατανάλωση 
προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 309
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 310
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 311
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το σημείο πρέπει να επαφίεται στους συννομοθέτες.

Τροπολογία 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 314
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επισήμανση της μονάδας 
συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας καθώς και το ίδιο το προϊόν 
καπνού δεν περιλαμβάνουν κανένα 
στοιχείο ή χαρακτηριστικό το οποίο:

διαγράφεται

α) προωθεί τα προϊόντα καπνού με μέσα 
που είναι ψευδή, παραπλανητικά, 
απατηλά ή ικανά να δημιουργήσουν 
εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά του, τις επιδράσεις στην 
υγεία, τους κινδύνους και τις εκπομπές·
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β) υποδηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές 
από άλλα ή έχει αναζωογονητικές, 
ενεργητικές, θεραπευτικές, φυσικές, 
βιολογικές ή άλλες θετικές για την υγεία 
και την κοινωνική συμπεριφορά 
επιδράσεις·
γ) αναφέρεται σε άρωμα, γεύση, 
αρωματικές ύλες ή άλλα πρόσθετα ή 
επισημαίνει την απουσία τους·
δ) μοιάζει με προϊόν διατροφής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω ρύθμιση ούτε έχει θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ούτε συμβάλλει στην 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 315
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) υποδηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές 
από άλλα, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά 
ότι οι βλαβερές συνέπειες είναι πολύ 
λιγότερες εν συγκρίσει με τα προϊόντα 
καπνού που διατίθενται ήδη στο εμπόριο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τη χρήση προϊόντων καπνού παράγονται διάφορες επιβλαβείς ουσίες μέσω της 
διαδικασίας καύσης. Θα ήταν εντελώς παράλογο να αποκλειστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή η 
ανάπτυξη προϊόντων καπνού με λιγότερες επιβλαβείς ουσίες, και θα στερούσε επιπλέον από 
τους κατασκευαστές το κίνητρο να συνεχίσουν τη διερεύνηση των επιπτώσεων της 
κατανάλωσης καπνού προκειμένου να αναπτύξουν νέα προϊόντα.
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Τροπολογία 316
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) υποδηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού έχει θεραπευτικές ή άλλες 
θετικές για την υγεία επιδράσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα καπνού έχουν διάφορες επιπτώσεις. Η επιλογή των υπεύθυνων καταναλωτών όσον 
αφορά τα προϊόντα καπνού βασίζεται λιγότερο στην περιγραφή του προϊόντος και περισσότερο 
στην απτή υποκειμενική αίσθηση που προκύπτει από την κατανάλωση αυτών των προϊόντων. 
Οι κατηγορίες «ενεργητικός» και «αναζωογονητικός» έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα, ενώ οι 
κατηγορίες «βιολογικός» και «φυσικός» είναι αποδεκτές διότι η κατανάλωση προϊόντων 
καπνού προκαλεί αναμφισβήτητα βιοχημικές αντιδράσεις.

Τροπολογία 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 319
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τσιγάρα παραμένουν νόμιμο προϊόν και συνήθως διαφέρουν ως προς τη γεύση τους, την 
οποία οι παραγωγοί πρέπει να είναι σε θέση να επισημαίνουν. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις 
παραπλάνησης ως προς τις επιπτώσεις των προϊόντων στην υγεία, οι οποίες όμως 
αντικατοπτρίζονται στα στοιχεία α) και β).

Τροπολογία 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση θα μπορούσε να αποτρέψει τη χρήση χαρακτηρισμών τύπου «American 
blend» (ο οποίος παρέχει στους καπνιστές πληροφορίες σχετικά με τη γεύση του προϊόντος και 
το μίγμα καπνού που χρησιμοποιείται). Δεν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που να 
δικαιολογούν την τόσο ευρεία διατύπωση της εν λόγω διάταξης.

Τροπολογία 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διάταξη της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) δεν ισχύει για τα πούρα και 
τον καπνό πίπας·

Or. en

Τροπολογία 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να 
περιλαμβάνουν (μη εξαντλητική 
απαρίθμηση) κείμενα, σύμβολα, ονόματα, 
εμπορικά σήματα, απεικονίσεις ή άλλα 
σήματα, παραπλανητικά χρώματα, 

διαγράφεται
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ενθέματα ή άλλα πρόσθετα υλικά, όπως 
αυτοκόλλητες ετικέτες, αυτοκόλλητα, 
επικολλημένα διαφημιστικά δείγματα, 
ξυστά διαφημιστικά και περιβλήματα, ή 
να αφορούν το σχήμα του ίδιου του 
προϊόντος καπνού. Τσιγάρα με διάμετρο 
μικρότερη από 7,5 mm θεωρούνται 
παραπλανητικά.

Or. en

Τροπολογία 323
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σύμβολα, 
ονόματα, εμπορικά σήματα, απεικονίσεις ή 
άλλα σήματα, παραπλανητικά χρώματα, 
ενθέματα ή άλλα πρόσθετα υλικά, τα 
οποία δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα 
συγκεκριμένο προϊόν καπνού είναι 
λιγότερο επιβλαβές από άλλα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον σχεδιασμό της συσκευασίας δεν πρέπει να διακυβεύονται τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των ευρωπαίων κατασκευαστών, εφόσον δεν είναι παραπλανητικά.

Τροπολογία 324
Francesco De Angelis
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται βάσιμοι λόγοι για την απαγόρευση «παραπλανητικών χρωμάτων» και η έννοια 
αυτού του όρου είναι εξαιρετικά υποκειμενική. Η απαγόρευση τσιγάρων με μικρότερη διάμετρο 
και η αναφορά στο σχήμα του προϊόντος δεν αρμόζουν στο παρόν άρθρο. Η απαγόρευση αυτών 
των προϊόντων θα ευνοήσει το παράνομο εμπόριο, θα περιορίσει τις επιλογές των 
καταναλωτών, θα έχει επιπτώσεις στην καινοτομία και θα καταπνίξει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 325
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «παραπλανητικά χρώματα» δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σαφήνειας και 
επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να απαγορεύει διαφορετικά χρώματα κατά τη μεταφορά της 
οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο. Αυτό ενδέχεται να μειώσει σημαντικά την ασφάλεια δικαίου και 
είναι αντίθετο με τον στόχο της Επιτροπής για εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 326
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 327
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 328
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 329
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\936769EL.doc 29/123 PE510.829v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο το λεγόμενο λεπτό τσιγάρο («slim») είναι παραπλανητικό. Είναι 
ένα κοινό προϊόν, το οποίο δεν συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο για την υγεία.

Τροπολογία 331
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 332
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαγορευμένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
(μη εξαντλητική απαρίθμηση) κείμενα, 
σύμβολα, ονόματα, εμπορικά σήματα, 
απεικονίσεις ή άλλα σήματα, 
παραπλανητικά χρώματα, ενθέματα ή άλλα 

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

πρόσθετα υλικά, όπως αυτοκόλλητες 
ετικέτες, αυτοκόλλητα, επικολλημένα 
διαφημιστικά δείγματα, ξυστά 
διαφημιστικά και περιβλήματα, ή να 
αφορούν το σχήμα του ίδιου του προϊόντος 
καπνού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω νομικό τεκμήριο δεν βασίζεται σε κάποια μελέτη και, επομένως, πρέπει να 
απορριφθεί.

Τροπολογία 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για τα 
εμπορικά σήματα που υπήρχαν στις 19 
Δεκεμβρίου 2012.

Or. en

Τροπολογία 335
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι περιορισμοί για τις συσκευασίες θα επηρεάσουν σε δυσανάλογο βαθμό τους 
μικρομεσαίους κατασκευαστές καπνού για κάπνισμα. Οι εν λόγω κατασκευαστές 
δραστηριοποιούνται ιδίως σε μικρές αγορές μέσω διαφοροποίησης των προϊόντων, όπως π.χ. 
στην πώληση καπνού σε δοχεία, και με τα εν λόγω μέτρα θα χάσουν τη λεγόμενη «μοναδική 
πρόταση πώλησής» τους. Αν και κατανοώ τις προσπάθειες ενθάρρυνσης των καπνιστών να 
απεξαρτηθούν από το κάπνισμα για λόγους υγείας, φαίνεται ότι η συσκευασία δεν επηρεάζει την 
έναρξη του καπνίσματος (Ευρωβαρόμετρο 2012 – αριθ. 385).

Τροπολογία 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Δεν καθίσταται σαφές ποιο πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της εν λόγω διάταξης και, ως εκ 
τούτου, η παρέμβαση στην ελεύθερη διάθεση από πλευράς παραγωγών ενός νόμιμου προϊόντος 
φαίνεται να είναι δυσανάλογη.

Τροπολογία 337
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 338
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 

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

Or. es

Τροπολογία 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
περιέχουν καπνό βάρους τουλάχιστον 40 
gr.

Or. en

Τροπολογία 340
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου ή κυλινδρικό σχήμα ή
σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού ορθογώνιου 
σάκου με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα. 
Το καπάκι της σακούλας καλύπτει 
τουλάχιστον το 70% του εμπρόσθιου 
μέρους της μονάδας συσκευασίας. Οι 
μονάδες συσκευασίας τσιγάρων περιέχουν 
τουλάχιστον 20 τσιγάρα. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
περιέχουν καπνό βάρους τουλάχιστον 20
gr.
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Τροπολογία 342
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων 
έχουν σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου. Οι μονάδες 
συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα 
έχουν σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού 
ορθογώνιου σάκου με καπάκι που 
καλύπτει το άνοιγμα. Το καπάκι της 
σακούλας καλύπτει τουλάχιστον το 70% 
του εμπρόσθιου μέρους της μονάδας 
συσκευασίας. Οι μονάδες συσκευασίας 
τσιγάρων περιέχουν τουλάχιστον 19
τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού 
για στριφτά τσιγάρα περιέχουν καπνό 
βάρους τουλάχιστον 40 gr.

Or. en

Τροπολογία 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 344
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 345
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 346
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θα ενισχύσει την πρόταση του εισηγητή για τυποποιημένες συσκευασίες, 
επεκτείνοντάς την και στις συσκευασίες όλων των προϊόντων καπνού για κάπνισμα. Είναι 
επίσης σημαντικό ότι το τυποποιημένο χρώμα είναι σκούρο και μη ελκυστικό, καθώς έχει 
αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικότερο από τα φωτεινότερα χρώματα.

Τροπολογία 347
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 348
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 349
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 350
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 351
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 352
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. nl

Τροπολογία 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 354
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προειδοποιήσεων για την υγεία πριν από το 
πρώτο άνοιγμα, κατά το άνοιγμα και μετά 
το εκ νέου κλείσιμο της μονάδας 
συσκευασίας.

Or. en

Τροπολογία 355
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 

διαγράφεται
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τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 357
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 358
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 

διαγράφεται
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τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 359
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 360
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 
για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 

διαγράφεται
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τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 361
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, για να καταστήσει είτε το 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
είτε το κυλινδρικό σχήμα υποχρεωτικό 

διαγράφεται
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για τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων 
καπνού διαφορετικών από τα τσιγάρα και 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, αν 
υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
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Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αποκλειστικός αναγνωριστικός 
κωδικός επιτρέπει τον προσδιορισμό:

2. Ο αναγνωριστικός κωδικός που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιτρέπει 
τον προσδιορισμό:

Or. en

Τροπολογία 365
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών 
από τη μονάδα κατασκευής έως τον πρώτο 
πελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού (T&T) επιβαρύνει σημαντικά τους παραγωγούς. 
Η εφαρμογή της απαίτησης να προστίθενται στις πληροφορίες ακόμα και τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης θα αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη για τους μικρούς παραγωγούς καθώς 
εξαρτώνται από τους διαμεσολαβητές. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός της αγοράς στην 
οποία πρόκειται να διατεθεί το προϊόν είναι σημαντικός για τη μείωση του παράνομου 
εμπορίου, ενώ ο ακριβής προσδιορισμός του καταστήματος λιανικής πώλησης δεν φαίνεται 
σχετικός. Επιπλέον, η αρχική διατύπωση θα υπερέβαινε όσων έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού.

Τροπολογία 366
Jürgen Creutzmann

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

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

ια) του τιμολογίου, του αριθμού 
παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών 
όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως τον πρώτο πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού (T&T) επιβαρύνει σημαντικά τους παραγωγούς. 
Η εφαρμογή της απαίτησης να προστίθενται στις πληροφορίες ακόμα και τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης θα αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη για τους μικρούς παραγωγούς καθώς 
εξαρτώνται από τους διαμεσολαβητές. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός της αγοράς στην 
οποία πρόκειται να διατεθεί το προϊόν είναι σημαντικός για τη μείωση του παράνομου 
εμπορίου, ενώ ο ακριβής προσδιορισμός του καταστήματος λιανικής πώλησης δεν φαίνεται 
σχετικός. Επιπλέον, η αρχική διατύπωση θα υπερέβαινε όσων έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού.

Τροπολογία 367
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού (T&T) επιβαρύνει σημαντικά τους παραγωγούς. 
Η εφαρμογή της απαίτησης να προστίθενται στις πληροφορίες ακόμα και τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης θα αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη για τους μικρούς παραγωγούς καθώς 
εξαρτώνται από τους διαμεσολαβητές. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός της αγοράς στην 
οποία πρόκειται να διατεθεί το προϊόν είναι σημαντικός για τη μείωση του παράνομου 
εμπορίου, ενώ ο ακριβής προσδιορισμός του καταστήματος λιανικής πώλησης δεν φαίνεται 
σχετικός. Επιπλέον, η αρχική διατύπωση θα υπερέβαινε όσων έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού.

Τροπολογία 368
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού (T&T) επιβαρύνει σημαντικά τους παραγωγούς. 
Η εφαρμογή της απαίτησης να προστίθενται στις πληροφορίες ακόμα και τα καταστήματα 
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λιανικής πώλησης θα αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη για τους μικρούς παραγωγούς καθώς 
εξαρτώνται από τους διαμεσολαβητές. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός της αγοράς στην 
οποία πρόκειται να διατεθεί το προϊόν είναι σημαντικός για τη μείωση του παράνομου 
εμπορίου, ενώ ο ακριβής προσδιορισμός του καταστήματος λιανικής πώλησης δεν φαίνεται 
σχετικός. Επιπλέον, η αρχική διατύπωση θα υπερέβαινε όσων έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού.

Τροπολογία 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 370
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 371
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. nl

Τροπολογία 372
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Τροπολογία 373
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 8 
για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά 
τσιγάρα αρχίζει 3 έτη και για όλα τα άλλα 
προϊόντα καπνού 7 έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού που πρόκειται να εφαρμοστεί είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκο και μέχρι στιγμής δεν έχει δοκιμαστεί σε παρόμοια κλίμακα. Ως εκ τούτου, είναι 
βάσιμη η παρέκταση της προθεσμίας εφαρμογής προς όφελος κυρίως των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ωστόσο, η 
απαγόρευση αυτή δεν επηρεάζει 
παραδοσιακά προϊόντα καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα, τα οποία 
μπορεί να επιτρέπονται σε μεμονωμένα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 378
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για τη ρύθμιση της σύνθεσης 
του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα 
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βαρύνει 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

Αιτιολόγηση

Λόγω της γενικής απαγόρευσης της πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) στην 
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 380
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος II – κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Πωλήσεις προϊόντων καπνού

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τις τροπολογίες των ίδιων συντακτών σχετικά με τις 
πωλήσεις μέσω διαδικτύου και τις επιφάνειες προβολής στα σημεία πώλησης.

Τροπολογία 381
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 382
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως

Πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω 
διαδικτύου

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορεύονται όλες οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου, όχι μόνο οι διασυνοριακές 
πωλήσεις. Η αποτελεσματική επαλήθευση της ηλικίας είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 
διαδικτυακά.

Τροπολογία 383
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση να εγγραφούν στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
πώληση προϊόντων καπνού μέσω 
διαδικτύου στην επικράτειά τους.



PE510.829v01-00 60/123 AM\936769EL.doc

EL

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

(Να αντικατασταθεί ολόκληρο το άρθρο)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να επιβληθούν ηλικιακοί περιορισμοί στις πωλήσεις καπνού μέσω διαδικτύου.
Οι πωλήσεις καπνού μέσω διαδικτύου συχνά δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, 
για παράδειγμα σε σχέση με τις προειδοποιήσεις για την υγεία. Εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη 
απαγορεύσει την πώληση καπνού μέσω διαδικτύου και μια απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ είναι 
ίσως η πιο εύκολη οδός προόδου.

Τροπολογία 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας παροχής προϊόντων 

διαγράφεται
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καπνού για διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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καταστήματος λιανικής πώλησης 
δημοσιεύεται στο σχετικό κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 392
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Διασυνοριακή πώληση προϊόντων καπνού
Η μέγιστη ποσότητα των προϊόντων που 
εισάγονται από άλλο κράτος μέλος μπορεί 
να καθορίζεται για όλα τα προϊόντα 
καπνού που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία. Η εν λόγω ποσότητα καθορίζεται 
από τα κράτη μελή σύμφωνα με την 
καταλληλότερη, κατά την άποψή τους, 
μέθοδο υπολογισμού (π.χ. ανά άτομο, ανά 
μέσο μεταφοράς, συνολικά για διάφορα 
προϊόντα καπνού).

Or. fr

Τροπολογία 393
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Προβολή προϊόντων καπνού σε σημεία 

πώλησης
1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
προβολή προϊόντων καπνού σε σημεία 
πώλησης και τα μηχανήματα πώλησης 
προϊόντων καπνού εντός της επικράτειάς 
τους.
2. Τα προϊόντα καπνού δεν είναι ορατά 
από τον καταναλωτή, παρά μόνο κατά τη 
διάρκεια της αγοράς ή της πώλησής τους, 
ή της απογραφής, της ανανέωσης των 
αποθεμάτων, της κατάρτισης του 
προσωπικού ή της συντήρησης της 
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μονάδας αποθήκευσης.
3. Η προβολή των προϊόντων καπνού για 
τους λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μπορεί να διαρκέσει μόνο 
για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την 
ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών.
4. Οι τιμές των προϊόντων καπνού 
παρουσιάζονται σε τυποποιημένο 
μορφότυπο. Απαγορεύεται η προβολή 
πακέτων προσφοράς ή ειδικών 
εκπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση προβολής σε σημεία πώλησης και μηχανημάτων πώλησης ισχύει ήδη σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ. Το 2010, η Νορβηγία οδηγήθηκε στο δικαστήριο 
από μια εταιρεία καπνού με την κατηγορία δημιουργίας προσκομμάτων στο εμπόριο. Παρόλο 
που το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ της Νορβηγία, η εν λόγω υπόθεση καταδεικνύει την 
ανάγκη ανάληψης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις κατευθυντήριες γραμμές της ΣΠΕΚ για 
την εφαρμογή του άρθρου 13 αναφέρεται ότι η προβολή προϊόντων καπνού σε σημεία πώλησης 
θεωρείται μέθοδος διαφήμισης και προώθησης. Συνιστά την καθολική απαγόρευση οιασδήποτε 
προβολής προϊόντων καπνού στα σημεία πώλησης.

Τροπολογία 394
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 

καπνού εξ αποστάσεως
Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις 
διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού εξ αποστάσεως.

Or. en
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Τροπολογία 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού Άδεια εμπορίας και κοινοποίηση νέων 
προϊόντων καπνού και λιγότερο 
επιβλαβών προϊόντων

Or. en

Τροπολογία 396
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα 
σύστημα έγκρισης για τη διάθεση στην 
αγορά προϊόντων καπνού με χαμηλότερο 
κίνδυνο με εύλογο κόστος. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τους κατασκευαστές και 
τους εισαγωγείς προϊόντων καπνού να 
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μελών. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική μορφή έξι μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
περιγραφή του εν λόγω προϊόντος, καθώς 
και από τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 όσον αφορά τα συστατικά 
και τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών κάθε νέο προϊόν καπνού και 
όλα τα προϊόντα καπνού με χαμηλότερο 
κίνδυνο που προτίθενται να διαθέσουν στις 
αγορές των οικείων κρατών μελών μέσω 
μιας αίτησης. Η εν λόγω αίτηση
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή έξι 
μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση 
στην αγορά και πρέπει να συνοδεύεται από 
λεπτομερή περιγραφή του εν λόγω 
προϊόντος, όλων των προτεινόμενων 
επισημάνσεων, των προϋποθέσεων 
χρήσης, των διαδικασιών σύστασης, 
παρασκευής και ελέγχου του προϊόντος,
καθώς και από τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από το άρθρο 5 όσον αφορά 
τα συστατικά και τις εκπομπές. Οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς που
αιτούνται άδειας διάθεσης στην αγορά 
προϊόντων καπνού με χαμηλότερο κίνδυνο 
παρέχουν επίσης στις αρμόδιες αρχές:

Or. en

Τροπολογία 398
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε 
νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να 
διαθέσουν στις αγορές των οικείων κρατών 
μελών και επί του οποίου προτίθενται να 
στηρίξουν αξίωση, βάσει ουσιαστικών 
επιστημονικών στοιχείων, ότι είναι 
λιγότερο επιβλαβές ή συνεπάγεται 
μειωμένο κίνδυνο σε σχέση με τα 
συμβατικά προϊόντα καπνού. Η 
κοινοποίηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική 
μορφή έξι μήνες πριν από την 
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εισαγωγείς που κοινοποιούν ένα νέο 
προϊόν καπνού παρέχουν επίσης στις 
αρμόδιες αρχές:

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

Or. pt

Τροπολογία 399
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με τις προτιμήσεις
διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων·

β) τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες 
αγοράς σχετικά με την αντίληψη και τη 
χρήση του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης, 
από τους καταναλωτές, καθώς και τις 
προτιμήσεις διαφόρων ομάδων 
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καταναλωτών, ιδίως των νέων·

Or. en

Τροπολογία 401
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλες διαθέσιμες σχετικές 
πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και 
ανάλυση κινδύνου/οφέλους του 
προϊόντος, διευκρινίζοντας τις 
αναμενόμενες συνέπειες στην παύση της 
κατανάλωσης καπνού, τις αναμενόμενες 
συνέπειες στην έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού και τις άλλες προβλεπόμενες 
επιδράσεις στους καταναλωτές.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 402
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα 
ή επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Τα 
κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της 

2. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της 
Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
προδιαγραφές συσκευασίας και 
επισήμανσης για όλα τα νέα προϊόντα 
καπνού που έχουν εγκριθεί ως προϊόντα 
μειωμένου κινδύνου, οι οποίες θα 
μπορούν να διαφέρουν από τις απαιτήσεις 
της οδηγίας και τις οποίες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή.
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Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
θεσπίσουν σύστημα αδειοδότησης και να 
χρεώνουν αναλογικό τέλος.

Or. es

Τροπολογία 403
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 
επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ).

Το νέο σύστημα χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας των κρατών μελών πρέπει
να προβλέπει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. επιστημονική αξιολόγηση των 
κινδύνων
2. τεκμηριωμένα πρότυπα για την 
απόδειξη των κινδύνων για την υγεία
3. μείωση των επιβλαβών συστατικών 
του καπνού
4. τις διατάξεις της παραγράφου 1 
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στοιχεία α) έως γ)
5. την εποπτεία της αγοράς μετά τη θέση 
σε κυκλοφορία
Στα συστήματα χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας των κρατών μελών πρέπει 
να συμπεριληφθούν ομοίως απαιτήσεις 
σχετικά με την επισήμανση, τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις, την περιγραφή 
προϊόντος, τη συσκευασία, τη μέτρηση, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου 
μέτρησης της πίσσας, της νικοτίνης και 
του μονοξειδίου του άνθρακα, και τους 
κανόνες για τα πρόσθετα που ισχύουν για 
τα προϊόντα καπνού μειωμένου κινδύνου.
Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από 
τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς να 
πραγματοποιούν πρόσθετες δοκιμές ή να 
υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου και την ενημερώνουν 
σχετικά με τη μέθοδο αδειοδότησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκολύνει την εμπορία των προϊόντων καπνού που ενέχουν μειωμένο 
κίνδυνο σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα καπνού, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με τα 
πλεονεκτήματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν λάβει άδεια από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία 404
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με κάθε νέα ή 

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

επικαιροποιημένη πληροφορία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
έως γ). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους 
εισαγωγείς να πραγματοποιούν πρόσθετες 
δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση της Επιτροπής όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίσουν σύστημα 
αδειοδότησης και να χρεώνουν αναλογικό 
τέλος. Όσον αφορά τα λιγότερο επιβλαβή 
προϊόντα, τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να εγκρίνουν ειδικούς κανόνες 
επισήμανσης και συσκευασίας που 
διαφέρουν από τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Κοινοποιούν τους εν 
λόγω κανόνες στην Επιτροπή. 

Or. pt

Τροπολογία 405
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα προϊόντα καπνού μειωμένου 
κινδύνου που διατίθενται στην αγορά 
τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Επειδή οι ιδιότητες 
των προϊόντων καπνού μειωμένου 
κινδύνου, οι οποίες τα καθιστούν λιγότερο 
επικίνδυνα, είναι διαφορετικές, πρέπει να 
προσαρμοστούν ανάλογα οι μέθοδοι 
μέτρησης δυνάμει του άρθρου 4, η 
ρύθμιση των συστατικών δυνάμει του 
άρθρου 6 και η επισήμανση και 
συσκευασία δυνάμει των άρθρων 
7,8,9,10,12 και 13. Οι εφαρμοστέες 
διατάξεις εξαρτώνται από το αν τα 
προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού του 
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σημείου 29 του άρθρου 2 ή στον ορισμό 
του καπνού για κάπνισμα του σημείου 33 
του άρθρου 2.

Or. de

Τροπολογία 406
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα νέα προϊόντα καπνού που διατίθενται 
στην αγορά τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι 
εφαρμοστέες διατάξεις εξαρτώνται από το 
αν τα προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των 
μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού του 
σημείου 29 του άρθρου 2 ή στον ορισμό 
του καπνού για κάπνισμα του σημείου 33 
του άρθρου 2. Η επισήμανση νέων 
προϊόντων καπνού που έχει αποδειχθεί 
επιστημονικά ότι είναι λιγότερο επιβλαβή 
από τα συμβατικά προϊόντα καπνού 
μπορεί, κατά παρέκκλιση από τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 1 
στοιχείο β), να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τις μειωμένες επιβλαβείς 
επιπτώσεις τους.

Or. cs

Τροπολογία 407
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα νέα προϊόντα καπνού που διατίθενται 
στην αγορά τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι 
εφαρμοστέες διατάξεις εξαρτώνται από το 

3. Τα νέα προϊόντα καπνού που διατίθενται 
στην αγορά τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, εκτός εάν 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα 
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αν τα προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των 
μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού του 
σημείου 29 του άρθρου 2 ή στον ορισμό 
του καπνού για κάπνισμα του σημείου 33 
του άρθρου 2.

προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Οι εφαρμοστέες 
διατάξεις εξαρτώνται από το αν τα 
προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των μη 
καπνιζόμενων προϊόντων καπνού του 
σημείου 29 του άρθρου 2 ή στον ορισμό 
του καπνού για κάπνισμα του σημείου 33 
του άρθρου 2.

Or. es

Τροπολογία 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος III, τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΗ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 409
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Νικοτινούχα προϊόντα
1. Τα ακόλουθα νικοτινούχα προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ:
α) προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης 
ανώτερο των 2 mg ανά μονάδα, ή
β) προϊόντα με συγκέντρωση νικοτίνης 
ανώτερη των 4 mg ανά ml ή
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γ) προϊόντα που η προβλεπόμενη χρήση 
τους οδηγεί σε μέση μέγιστη 
συγκέντρωση πλάσματος αιχμής 
μεγαλύτερη των 4 ng νικοτίνης ανά ml.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
επικαιροποιεί τις ποσότητες νικοτίνης 
που καθορίζονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται σε νικοτινούχα προϊόντα 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ.
3. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία νικοτινούχων 
προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη σε 
επίπεδο χαμηλότερο από τα ανώτατα 
όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνει την ακόλουθη 
προειδοποίηση για την υγεία:
Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και 
μπορεί να βλάψει την υγεία σας
4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:
α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
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θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που δεν είναι προϊόντα καπνού δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Μια απλή αναφορά στην οδηγία 2001/83/ΕΚ δεν επαρκεί, καθώς η εν λόγω 
οδηγία δεν τυγχάνει απευθείας εφαρμογής. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα παρόμοια 
προϊόντα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό λιγότερο επικίνδυνα συγκριτικά με τα κλασικά τσιγάρα 
και επομένως πρέπει να διατίθενται ελεύθερα. Ένας νέος κανονισμός δυνάμει της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ μπορεί να υιοθετηθεί μελλοντικά μόνο στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εν λόγω 
οδηγίας και έπειτα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κινδύνων που ενέχουν αυτά τα προϊόντα 
για την υγεία.

Τροπολογία 410
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Νικοτινούχα προϊόντα
1. Τα ακόλουθα νικοτινούχα προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ:
α) προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης 
ανώτερο των 2 mg ανά μονάδα, ή
β) προϊόντα με συγκέντρωση νικοτίνης 
ανώτερη των 4 mg ανά ml ή
γ) προϊόντα που η προβλεπόμενη χρήση 
τους οδηγεί σε μέση μέγιστη 
συγκέντρωση πλάσματος αιχμής 
μεγαλύτερη των 4 ng νικοτίνης ανά ml.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
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το άρθρο 22, προκειμένου να 
επικαιροποιεί τις ποσότητες νικοτίνης 
που καθορίζονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται σε νικοτινούχα προϊόντα 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ.
3. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία νικοτινούχων 
προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη σε
επίπεδο χαμηλότερο από τα ανώτατα 
όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνει την ακόλουθη 
προειδοποίηση για την υγεία:
Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και 
μπορεί να βλάψει την υγεία σας
4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:
α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.
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Or. en

Τροπολογία 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Νικοτινούχα προϊόντα
1. Τα ακόλουθα νικοτινούχα προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
αν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ:
α) προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης 
ανώτερο των 2 mg ανά μονάδα, ή
β) προϊόντα με συγκέντρωση νικοτίνης 
ανώτερη των 4 mg ανά ml ή
γ) προϊόντα που η προβλεπόμενη χρήση 
τους οδηγεί σε μέση μέγιστη 
συγκέντρωση πλάσματος αιχμής 
μεγαλύτερη των 4 ng νικοτίνης ανά ml.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
επικαιροποιεί τις ποσότητες νικοτίνης 
που καθορίζονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται σε νικοτινούχα προϊόντα 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ.
3. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία νικοτινούχων 
προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη σε 
επίπεδο χαμηλότερο από τα ανώτατα 
όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνει την ακόλουθη 
προειδοποίηση για την υγεία:
Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και 
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μπορεί να βλάψει την υγεία σας
4. Η προειδοποίηση για την υγεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πληροί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4. Επιπλέον:
α) τυπώνεται στις δύο μεγαλύτερες 
επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας·
β) καλύπτει το 30% της εξωτερικής 
επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της 
μονάδας συσκευασίας και κάθε 
εξωτερικής συσκευασίας. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε 32% για τα κράτη 
μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και σε 
35% για τα κράτη μέλη με τρεις επίσημες 
γλώσσες.
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 22, προκειμένου να 
προσαρμόζει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, και 
να καθορίζει και να προσαρμόζει τη 
θέση, τον μορφότυπο, τη διάταξη, τον 
σχεδιασμό και την εκ περιτροπής 
εναλλαγή των προειδοποιήσεων για την 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 412
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα νικοτινούχα προϊόντα, και ιδίως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν καίνε καπνό και 
δεν εκλύουν ούτε πίσσα ούτε μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς δεν περιέχουν καμία από τις 60 
καρκινογόνες ουσίες του καπνού, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο τοξικά από τα τσιγάρα. 
Παρόλο που περιέχουν νικοτίνη, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα φαίνεται ότι αποτελούν ένα μέσο για 
την απεξάρτηση από το κάπνισμα. Δεδομένου ότι πολλές μελέτες σχετικά τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις βρίσκονται υπό εκπόνηση, είναι πολύ νωρίς να προβούμε στη 
θέσπιση νομοθεσίας.

Τροπολογία 413
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νικοτινούχα προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν αξιώνουν τη βελτίωση της υγείας 
του ανθρώπου και δεν πρέπει να ταξινομούνται ως φάρμακα. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός 
περιορίζει τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά, ενώ περισσότερο επιβλαβή προϊόντα καπνού 
εξακολουθούν να διατίθενται ελεύθερα.

Τροπολογία 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



PE510.829v01-00 82/123 AM\936769EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 415
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα νικοτινούχα προϊόντα μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά μόνο αν έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ:
(Εάν εγκριθεί, οι παράγραφοι 2 έως 5 του 
παρόντος άρθρου πρέπει να θεωρηθεί ότι 
διαγράφονται.)

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 
φαρμακευτική νομοθεσία. Έτσι διασφαλίζονται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποδοτικότητα 
όλων των νικοτινούχων προϊόντων, καθώς επίσης και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα.

Τροπολογία 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 417
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 418
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθη τροποποίηση της πρότασης από τους ίδιους συντάκτες ώστε να υπαχθούν όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα στη φαρμακευτική νομοθεσία.
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Τροπολογία 419
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθη τροποποίηση της πρότασης από τους ίδιους συντάκτες ώστε να υπαχθούν όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα στη φαρμακευτική νομοθεσία.

Τροπολογία 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 421
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 422
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) προϊόντα με συγκέντρωση νικοτίνης 
ανώτερη των 24 mg ανά ml ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τη μετάβαση από το κανονικό τσιγάρο στο επονομαζόμενο ηλεκτρονικό τσιγάρο, οι 
καπνιστές χρειάζονται αρχικά 24 mg ανά ml. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής θα οδηγούσε 
σε εκ νέου αύξηση του αριθμού των καπνιστών.

Τροπολογία 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 424
Konrad Szymański

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

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 425
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθη τροποποίηση της πρότασης από τους ίδιους συντάκτες ώστε να υπαχθούν όλα τα 
νικοτινούχα προϊόντα στη φαρμακευτική νομοθεσία.

Τροπολογία 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν 
νικοτίνη σε δημόσιους χώρους.
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Or. pl

Τροπολογία 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 428
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 431
Laurence J.A.J. Stassen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. pl

Τροπολογία 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. pl

Τροπολογία 434
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 436
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 437
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 438
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η Επιτροπή διεξάγει μια μελέτη 
σχετικά με τα νικοτινούχα προϊόντα 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους και τα κράτη μέλη μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2017. Η εν λόγω 
μελέτη θα περιλαμβάνει μια ενδελεχή 
αξιολόγηση ασφαλείας, μια αξιολόγηση 
κινδύνου και μια ανάλυση κόστους-
οφέλους και θα παρουσιάζει διάφορες 
πιθανές νομοθετικές επιλογές.
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Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν αποτελούν φαρμακευτικό προϊόν, καθώς δεν υπάρχει ισχυρισμός 
ότι βελτιώνουν την ανθρώπινη υγεία ούτε ότι προλαμβάνουν ασθένειες. Επιπλέον, παρότι 
ατμοποιούν τη νικοτίνη, δεν είναι ούτε προϊόντα καπνού. Κατά συνέπεια, δεν έχουν θέση στη 
νομοθεσία περί φαρμακευτικών προϊόντων ή περί προϊόντων καπνού. Η παρούσα τροπολογία 
ζητεί τη διεξαγωγή μιας μελέτης για την παρουσίαση κατάλληλων νομοθετικών επιλογών για τα 
εν λόγω νέα προϊόντα.

Τροπολογία 439
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Νικοτινούχα προϊόντα

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

Or. en

Τροπολογία 440
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η προειδοποίηση για την υγεία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Καλύπτει τουλάχιστον το 15% της 
εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης 
πλευράς της μονάδας συσκευασίας και 
κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 18% για τα 
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κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 35% για τα κράτη μέλη με τρεις 
επίσημες γλώσσες.

κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες και 
σε 20% για τα κράτη μέλη με τρεις 
επίσημες γλώσσες.

Or. de

Τροπολογία 441
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν να εκδίδονται μόνο σε εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά 
εξουσιοδότηση στην παρούσα οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μοιάζει αναποτελεσματικό να απαριθμείται στις επόμενες παραγράφους κάθε επιμέρους 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 442
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων για την οποία 
γίνεται λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 
4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 
6 παράγραφος 9, στο άρθρο 6 

διαγράφεται
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παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. nl

Τροπολογία 443
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο δύο ετών από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, πρέπει να περιοριστεί η διάρκεια της 



PE510.829v01-00 96/123 AM\936769EL.doc

EL

εξουσιοδότησης. Τα δύο έτη φαίνεται να αποτελούν κατάλληλο χρονικό διάστημα, επειδή το 
Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί σε ορισμένο βαθμό έλεγχο στην Επιτροπή 
εντός μίας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τροπολογία 444
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 445
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, 



AM\936769EL.doc 97/123 PE510.829v01-00

EL

3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 
6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
10 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 447
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 448
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για την οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 13 παράγραφος 

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

3, στο άρθρο 13 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. fr

Τροπολογία 449
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 450
Roger Helmer

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 451
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
εξουσιοδότηση το αργότερο έξι μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 452
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
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βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. de

Τροπολογία 453
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 454
Alajos Mészáros
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 

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

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

Or. en

Τροπολογία 456
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4, στο άρθρο 14 
παράγραφος 9, στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 

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

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 457
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 458
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 459
Paul Rübig
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 460
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αρχίζει να 
ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 



PE510.829v01-00 108/123 AM\936769EL.doc

EL

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

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

Or. de

Τροπολογία 461
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 
παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 3, 
το άρθρο 6 παράγραφος 9, το άρθρο 6 
παράγραφος 10, το άρθρο 8 παράγραφος 
4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 
13 παράγραφος 4, το άρθρο 14 
παράγραφος 9, το άρθρο 18 παράγραφος 2 
και το άρθρο 18 παράγραφος 5 αρχίζει να 
ισχύει μόνο αν, εντός περιόδου δύο μηνών 

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

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

Or. es

Τροπολογία 462
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 463
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 465
Roger Helmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3,
το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 4 

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

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

Or. en

Τροπολογία 466
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 467
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 468
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο εντός πέντε ετών από την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
25 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
25 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 469
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 

διαγράφεται
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τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από διευκρίνιση των 
λόγων που δικαιολογούν τη διατήρηση ή 
τη θέσπισή τους. Η Επιτροπή, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
της κοινοποίησης, εγκρίνει ή απορρίπτει 
τις διατάξεις, αφού εξακριβώσει, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας που επιτυγχάνεται 
με την παρούσα οδηγία, αν είναι 
δικαιολογημένες ή όχι, αν είναι αναγκαίες 
και ανάλογες προς τον σκοπό τους και τις 
απαιτήσεις και αρχές της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς, και αν αποτελούν ή 
όχι μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών. Αν δεν ληφθεί 
απόφαση από την Επιτροπή εντός της 
συγκεκριμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
οι εθνικές διατάξεις έχουν εγκριθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας δικαίου, εάν επιτρέπονταν υπερβολικά 
πολλές παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη. Επίσης, η πτυχή της δημόσιας υγείας διαδραματίζει ρόλο 
μόνον όταν αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Η δημόσια υγεία 
δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευή, τον σχεδιασμό και τη διανομή προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 470
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 

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

όσον αφορά την κατασκευή, εισαγωγή, 
πώληση και κατανάλωση προϊόντων 
καπνού, τους οποίους κρίνουν αναγκαίους 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
στον βαθμό που οι εν λόγω κανόνες δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 471
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη, εθνικές διατάξεις που 
αφορούν πτυχές οι οποίες δεν ρυθμίζονται 
από την παρούσα οδηγία. Αυτές οι 

διαγράφεται
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εθνικές διατάξεις πρέπει να 
δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και να είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον στόχο 
τους. Δεν πρέπει να αποτελούν μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό του 
εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και 
δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 
πλήρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 472
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τελευταία φράση είναι παρωχημένη, διότι η εφαρμογή της οδηγίας πρέπει να γίνεται ούτως ή 
άλλως σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Συνθήκης.
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Τροπολογία 473
Ewald Stadler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες, 
στον βαθμό που οι εν λόγω κανόνες είναι 
απαραίτητοι για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, δεν υπερβαίνουν κατά 
πολύ τα πρότυπα της παρούσας οδηγίας 
και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
αυτής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υπερβολικές παρεκκλίσεις θα αποτελούσαν κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας δικαίου και 
θα έβλαπταν, αντί να ωφελήσουν, τον στόχο της οδηγίας.

Τροπολογία 474
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Συνεργασία με τα κράτη μέλη και παροχή

στήριξης σε αυτά
Συμπληρωματικά προς την παρούσα 
οδηγία η ΕΕ παρέχει στήριξη στα εθνικά 
συστήματα υγείας των κρατών μελών με 
στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου, 
καθολικού και δωρεάν χαρακτήρα των εν 
λόγω συστημάτων, ενώ τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
συμβουλευτικές συνεδρίες για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα και στην 
αντίστοιχη θεραπεία στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων που εφαρμόζουν.
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Or. pt

Τροπολογία 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 476
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 477
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr



PE510.829v01-00 120/123 AM\936769EL.doc

EL

Τροπολογία 478
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί αρκετός χρόνος για να εγκριθούν τα νικοτινούχα προϊόντα ως 
φαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα εν 
λόγω προϊόντα θα έχουν αποσυρθεί πλήρως από την αγορά.

Τροπολογία 479
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) νικοτινούχα προϊόντα·

Or. pl

Τροπολογία 481
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί αρκετός χρόνος για να εγκριθούν τα νικοτινούχα προϊόντα ως 
φαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα εν 
λόγω προϊόντα θα έχουν αποσυρθεί πλήρως από την αγορά.

Τροπολογία 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 483
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία δεν τίθεται σε ισχύ.

Or. nl

Τροπολογία 484
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα - Ι 

Πρόσθετα που έχουν εγκριθεί για χρήση 
σε προϊόντα καπνού
Χημική ονομασία του προσθέτου –
λειτουργία – μέγιστο επιτρεπόμενο 
επίπεδο

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θετικός κατάλογος των προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα καπνού 
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πρέπει να προστεθεί στην οδηγία ως νέο Παράρτημα.


