
PA\932171EL.doc PE508.180v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενεργείας

2012/0366(COD)

4.4.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών 
προϊόντων
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Robert Goebbels



PE508.180v01-00 2/15 PA\932171EL.doc

EL

PA_Legam



PA\932171EL.doc 3/15 PE508.180v01-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το κάπνισμα έχει βλαβερές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Ο
καπνός φέρεται να αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για τη δημιουργία καρκίνου. Η
νικοτίνη έχει καρδιαγγειακή τοξικότητα. Σύμφωνα με την ΠΟΥ, κάθε χρόνο διαπιστώνονται
5 εκατομμύρια θάνατοι στον κόσμο λόγω καπνίσματος. Η Επιτροπή κάνει λόγο για 700.000 
πρώιμους θανάτους κατ’ έτος στην Ένωση. Το 1999, η Επιτροπή είχε εκτιμήσει τα θύματα
του καπνίσματος σε 500.000 ετησίως.

Πάνω από δέκα έτη ύστερα από την τελευταία κοινοτική πλαισίωση της πώλησης προϊόντων 
καπνού, η κατανάλωση δεν μειώθηκε δραστικά. Σύμφωνα με σημείωμα της βιβλιοθήκης του 
ΕΚ, 576 δισεκατομμύρια τσιγάρα καταναλώθηκαν το 2012 στην ΕΕ, κάτι που σημαίνει ότι η 
κατανάλωση μειώθηκε κατά 100 δισεκατομμύρια μέσα σε μια πενταετία. Παρά την σχεδόν
γενικευμένη απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, η κατανάλωση καπνού 
αυξάνεται κυρίως στους νέους και τις γυναίκες. Ενώ κάτω από το 30% των Ευρωπαίων
παραμένουν εθισμένοι στο κάπνισμα, σχεδόν το 50% της ηλικιακής ομάδας 18 έως 35 ετών 
καπνίζει. Ακόμη χειρότερα, το 37% των εφήβων από 11 έως 15 ετών καταναλώνει προϊόντα 
καπνού. Να είναι άραγε η έλξη που ασκεί το απαγορευμένο;

Οι επιταγές της δημόσιας υγείας οδηγούν τις εθνικές και διεθνείς αρχές στην ενδυνάμωση του
αγώνα κατά του καπνίσματος. Ωστόσο, η απαγόρευση της κατανάλωσης καπνού δεν
σχεδιάζεται πουθενά, διότι θα δημιουργούσε αμέσως μια παράνομη αγορά μεγάλης
εμβέλειας, η οποία θα αποτελούσε μάννα εξ ουρανού για το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο 
έχει ήδη επιδοθεί μαζικά στο λαθρεμπόριο και την απομίμηση.

Η αγορά των προϊόντων καπνού αποτελεί έναν μη αμελητέο οικονομικό τομέα, με περίπου 
50.000 θέσεις εργασίας στην παραγωγή και πάνω από 200.000 στη διανομή. Παρόλο που η
ευρωπαϊκή γεωργία καλύπτει μόνο το 5% των αναγκών σε ακατέργαστο καπνό, 90.000
περίπου γεωργοί έχουν μια πηγή εισοδήματος από αυτόν τον τομέα. Η αναφερθείσα έρευνα
του ΕΚ εκτιμά τη συνολική αξία της ευρωπαϊκής αγοράς καπνού το 2012 σε περίπου 136,5 
δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
και τέλη της τάξεως των 79 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα κράτη μέλη, τα οποία είναι τρόπον 
τινά αυτά που ωφελούνται κυρίως από το κάπνισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ζήτημα της αντίθεσης μεταξύ ατομικής ελευθερίας και 
κοινωνικής ευθύνης. Η Επιτροπή φαίνεται να αναγνωρίζει στους ενήλικες το δικαίωμα να
καπνίζουν πούρα, πουράκια και καπνό για πίπα, που υπάγονται σε ένα λιγότερο δρακόντειο 
καθεστώς απ’ ό,τι τα τσιγάρα και ο καπνός για στρίψιμο, προϊόντα που κρίνονται πιο 
ελκυστικά για τους νέους. Από τον 16ο αιώνα και τον Παράκελσο γνωρίζουμε ότι «όλα τα 
πράγματα είναι δηλητήριο» και ότι «μόνο η δόση κάνει ένα πράγμα να μην είναι δηλητήριο». 
Ενώ όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί, η κυρίαρχη φιλοσοφία είναι αυτή του ελάσσονος 
κινδύνου. Έτσι πολλαπλασιάζονται οι προειδοποιήσεις κατά της κατανάλωσης αλκοόλ, των 
σακχαρούχων και αλατισμένων εδεσμάτων, της κατανάλωσης κρέατος, των βιομηχανικών 
προϊόντων και της κακής διατροφής. Ταυτόχρονα, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σε όλη την
ΕΕ, όπου η ύστατη κοινωνική φιλοδοξία φαίνεται να είναι ο θάνατος εν πλήρει υγεία!

Ωστόσο, η απαραίτητη προστασία των μη καπνιστών, και ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι 
από αυτούς που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, προϋποθέτει την έντονη δράση των αρχών κατά του 
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παθητικού καπνίσματος, καθώς και μια πολιτική που να προσφέρει αποτελεσματικά μέσα 
αποτοξίνωσης στους καπνιστές. Προτεραιότητα παραμένει η πρόληψη του καπνίσματος, 
ιδίως στους εφήβους.

Η πρόταση της Επιτροπής προσπαθεί να καταπολεμήσει την ελκυστικότητα του καπνού με
την αύξηση και επέκταση των προειδοποιήσεων για την υγεία στις συσκευασίες, καθώς και 
με την τυποποίηση των συσκευασιών αυτών. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν κατορθώνει να
εξηγήσει πώς η τυποποίηση των προϊόντων καπνού θα μπορούσε να επιφέρει πτώση της 
κατανάλωσης, ιδίως στους πιο νέους. Άραγε, η υπερβολική αυτή τυποποίηση δεν θα ήταν
προς όφελος των τεσσάρων μεγάλων ομίλων που μοιράζονται το 90% της ευρωπαϊκής 
αγοράς;

Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει 16 άρθρα που παραχωρούν στην Επιτροπή την εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες συχνά αφορούν ουσιώδη στοιχεία αυτής της 
νομοθεσίας. Τούτο φαίνεται υπερβολικό. Η Επιτροπή προτείνει να δημοσιευτεί, το αργότερο
σε πέντε χρόνια, μια έκθεση για την εφαρμογή της νέας οδηγίας, συνοδευόμενη από κάθε 
πρόταση τροποποίησης που κρίνεται απαραίτητη. Η έκθεση αυτή, καθώς και οι προτάσεις
τροποποίησης, θα μπορούσε να επισπευσθεί χρονικά, αποφεύγοντας έτσι μια συνεχή 
αναδιαμόρ4φωση της οδηγίας μέσα από πληθώρα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που συχνά 
βρίσκονται στα όρια του ευρωπαϊκού δικαίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πιθανότητα ύπαρξης 
διαφορετικών ρυθμίσεων ενισχύεται 
περαιτέρω από ανησυχίες σχετικά με τα 
προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων 
των μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, 
που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικά από το άρωμα/γεύση του 
καπνού, πράγμα που μπορεί να 
διευκολύνει την έναρξη της κατανάλωσης 
καπνού ή να επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών. Για παράδειγμα, σε πολλές 
χώρες, οι πωλήσεις προϊόντων με 
άρωμα/γεύση μινθόλης αυξήθηκαν 
σταδιακά, παρά το γεγονός ότι τα 
συνολικά ποσοστά καπνίσματος 

διαγράφεται
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μειώθηκαν. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι 
τα προϊόντα καπνού με άρωμα/γεύση 
μινθόλης μπορούν να διευκολύνουν την 
εισπνοή καθώς και την έναρξη του 
καπνίσματος από τους νέους. Τα μέτρα 
που προβλέπουν αδικαιολόγητες διαφορές 
αντιμετώπισης μεταξύ των 
αρωματισμένων τσιγάρων (π.χ. τσιγάρα 
μινθόλης και τσιγάρα γαρύφαλλου) θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας είναι η καταπολέμηση του καπνίσματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
προσπαθεί να επιβάλει, τα τσιγάρα να έχουν τη «γεύση του καπνού». Για ποιον λόγο θα πρέπει
να επιβληθεί αυτός ο περιορισμός σε ενήλικους καταναλωτές, που είναι πλήρως ενημερωμένοι 
για τους κινδύνους που διατρέχουν εξακολουθώντας να καπνίζουν;

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για ποιον λόγο να επιβληθεί αυτός ο περιορισμός σε ενήλικους και προειδοποιημένους για τις 
επιλογές τους καταναλωτές;

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και να 
υποβάλει έκθεση 5 έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 

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

οδηγίας, προκειμένου να εκτιμηθεί αν η 
οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί.

Or. fr

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων καπνού που 
έχουν χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις 
εάν είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο 
ότι το συγκεκριμένο πρόσθετο ενισχύει τη 
βλαβερότητα του προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση της Επιτροπή να απαγορεύσει ορισμένα προϊόντα λόγω του αρώματός τους θίγει τις
επιλογές των ενήλικων και προειδοποιημένων καταναλωτών. Δεν μπορεί να απαγορευθεί ένα 
συγκεκριμένο άρωμα, παρά μόνον εάν η βλαβερότητά του είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένη.

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θέλει να ιδιοποιηθεί εξουσίες που πρέπει να συνεχίσουν να ανήκουν στους συν-
νομοθέτες.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας, επιφάνεια το ήμισυ της 
οποίας αφιερώνεται σε πληροφορίες 
σχετικές με την αποτοξίνωση από το 
κάπνισμα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση του καπνίσματος, δεν αρκεί να προειδοποιούνται οι
καπνιστές για τους κινδύνους που διατρέχουν, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να τους παρέχονται
οι τρόποι και τα μέσα για να απελευθερωθούν από το κάπνισμα.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι το σχήμα της συσκευασίας αυτό που δημιουργεί την εξάρτηση. Με την υπερβολική
«εναρμόνιση» των διαστάσεων και του σχήματος των συσκευασιών των προϊόντων καπνού, η 
Επιτροπή θα καταλήξει να δημιουργήσει μια τυποποιημένη «αγορά» που απομακρύνει τους 
μικρούς παραγωγούς, η οποία θα ωφελεί τελικώς τους 4 μεγάλους ομίλους που μοιράζονται ήδη 
το 90% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Τροπολογία 10
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, 

(α) τυπώνονται με έντονα μαύρα στοιχεία
σε άσπρο φόντο. Για να ανταποκριθούν 
στις γλωσσικές απαιτήσεις, τα κράτη μέλη 
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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·

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. fr

Αιτιολόγηση

Στην επιθυμία της να επιβάλει μια ενοποίηση των προειδοποιήσεων που αφορά έως και την
επιλογή της γραμματοσειράς, η Επιτροπή εμφανώς υπερβάλλει.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) περιβάλλονται από μαύρο περίγραμμα 
εντός της επιφάνειας που προορίζεται για 
το κείμενο της προειδοποίησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προς τι αυτή η πληθώρα λεπτομερειών;

Τροπολογία 12
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% 

διαγράφεται
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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. fr

Τροπολογία 13
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. fr

Τροπολογία 14
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. fr

Τροπολογία 15
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. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν παρέχει καμία αιτιολόγηση γι’ αυτή την πλήρη τυποποίηση των
μονάδων συσκευασίας. κάθε παραγωγός πρέπει να διατηρήσει την ελευθερία παρουσίασης του 
προϊόντος του, αφιερώνοντας όμως το 75% της επιφάνειας της συσκευασίας στην αναγραφή 
των προειδοποιήσεων και των πληροφοριών που απαιτούνται από την οδηγία.

Τροπολογία 16
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 

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 9, στο άρθρο 6 παράγραφος 
10, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 
9 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 
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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].

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. fr

Τροπολογία 17
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, στο άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. fr
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Τροπολογία 18
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 περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. «σύντομη αιτιολόγηση».

Τροπολογία 19
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 

Το αργότερο εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο
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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.

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. fr

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Πριν από τη δημοσίευση αυτής της 
έκθεσης, συνοδευόμενης από ενδεχόμενες 
προτάσεις τροποποίησης της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει 
χρήση των εξουσιών που της έχουν δοθεί 
από την οδηγία αυτή, παρά μόνον στην 
περίπτωση προσαρμογής της οδηγίας σε 
νέα επιστημονικά στοιχεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν υπερβολικά συχνές νομοθετικές αλλαγές, που θα αναγκάζουν τα κράτη να
προσαρμόζουν διαρκώς της νομοθεσία τους, καλείται η Επιτροπή να μην κάνει χρήση των
εξουσιών που της έχουν δοθεί παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, στηριζόμενης από 
εμφανείς επιστημονικές αποδείξεις.


