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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κατανάλωση καπνού ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία. Εν προκειμένω, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι καπνιστές ξεκινούν το κάπνισμα πριν από την ηλικία των 18 ετών. Ως εκ 
τούτου, ιδίως οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με την τοξικότητα και 
την εθιστικότητα των προϊόντων καπνού. Για όσους ήδη καταναλώνουν προϊόντα καπνού, 
είναι απαραίτητη η προώθηση και η ανάπτυξη λιγότερο επιβλαβών προϊόντων και προϊόντων 
για την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προσπάθειες για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού θα πρέπει 
να συνεχιστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις της 
πρότασης της Επιτροπής εγείρουν σημαντικούς προβληματισμούς νομικής φύσεως. Οι εν 
λόγω προβληματισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τη νομική βάση που έχει επιλεγεί από την 
Επιτροπή, τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ιδιοκτησίας, και την αρχή της 
αναλογικότητας.

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω 
διάταξη προβλέπει μέτρα προσέγγισης που στοχεύουν στη βελτίωση των όρων για την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα μέτρα «πρέπει πράγματι να έχουν 
αυτόν τον σκοπό, συμβάλλοντας στην εξάλειψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων ή στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή ακόμη στην εξάλειψη των στρεβλώσεων 
του ανταγωνισμού».1 Ωστόσο, ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή δεν 
αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων της εσωτερικής αγοράς, αλλά έχουν ως μοναδικό στόχο 
την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για παράδειγμα, δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς με ποιον τρόπο η προτεινόμενη (de facto) 
απαγόρευση των τσιγάρων μινθόλης και των λεπτών τσιγάρων θα μπορούσε να βελτιώσει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι αλήθεια ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και 
οι απαγορεύσεις μπορεί να θεωρηθούν μέτρα εναρμόνισης, αλλά αυτό ισχύει μόνο όταν 
«υφίστανται εμπόδια στο εμπόριο, ή όταν είναι πιθανόν να εμφανιστούν τέτοια εμπόδια στο 
μέλλον»2. Ωστόσο, επί του παρόντος, κανένα κράτος μέλος δεν έχει απαγορεύσει τα λεπτά 
τσιγάρα ή τα τσιγάρα μινθόλης, ούτε και προτίθεται να το πράξει. Συνεπώς, η απαγόρευση 
δεν θα άρει τους φραγμούς στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών ούτε και θα εμποδίσει 
την εμφάνισή τους.3

Όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, πραγματικός 
στόχος αυτών των μέτρων είναι η επίτευξη υψηλότερου βαθμού προστασίας της υγείας. 
                                               
1 Υπόθεση C-491/01, British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco, παράγραφος 60.
2 Υπόθεση C-210/03, Swedish Match, παράγραφοι 30, 33.
3 Επίσης, δεν υφίσταται υποχρέωση απαγόρευσης της μινθόλης μόνο και μόνο επειδή έχουν απαγορευθεί άλλα
αρώματα/γεύσεις. Η πρόταση της Επιτροπής παραπέμπει σε απόφαση δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου 
του ΠΟΕ (Δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ, AB-2012-1, Ηνωμένες Πολιτείες – Μέτρα που 
επηρεάζουν την παραγωγή και την πώληση τσιγάρων γαρύφαλλου (DS406)). Ωστόσο, η απόφαση αυτή όριζε 
απλώς ότι τα τσιγάρα μινθόλης και γαρύφαλλου αποτελούσαν, στο πλαίσιο των ειδικών περιστάσεων της 
υπόθεσης, «συναφή προϊόντα» και δεν μπορούσαν να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης. Το δευτεροβάθμιο 
δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ δεν έκρινε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ της μινθόλης και 
άλλων χαρακτηριστικών αρωμάτων/γεύσεων, όπως φρούτα και καραμέλα.



PE510.591v02-00 4/50 AD\940608EL.doc

EL

Εκφράζεται ο φόβος ότι τα τσιγάρα μινθόλης και τα λεπτά τσιγάρα ενδέχεται να είναι 
ιδιαίτερα ελκυστικά για τους νέους1. Μολονότι η προστασία της υγείας έχει πρωταρχική 
σημασία, η λήψη σχετικών μέτρων εναπόκειται στα κράτη μέλη και όχι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το άρθρο 168 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ αποκλείει ρητά κάθε εναρμόνιση που αφορά 
μέτρα «που έχουν ως άμεσο στόχο τους την προστασία της δημόσιας υγείας από το κάπνισμα». 
Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, μόνον εάν πληρούνται οι απαιτήσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ2. Σε διαφορετική περίπτωση, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να καταστρατηγήσει τη σαφή διάκριση των αρμοδιοτήτων που 
απορρέει από το άρθρο 168 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ.

Ορισμένες από τις διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής εγείρουν επίσης σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και η επιχειρηματική 
ελευθερία. Τα εν λόγω δικαιώματα περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») και μπορούν να υπαχθούν σε περιορισμούς, σύμφωνα 
με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη, μόνον εάν αυτοί είναι αναγκαίοι, ανταποκρίνονται 
πραγματικά σε στόχους γενικού συμφέροντος και είναι αναλογικοί. 

Ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα, ιδίως όσον αφορά τη συσκευασία, δεν πληρούν αυτές 
τις προϋποθέσεις. Παράδειγμα αποτελεί η προτεινόμενη αύξηση του μεγέθους των 
προειδοποιήσεων για την υγεία, ώστε να καλύπτει το 75% τόσο της εμπρόσθιας όσο και της 
οπίσθιας επιφάνειας των συσκευασιών (άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Αυτό θα 
περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον διαθέσιμο χώρο για τα εμπορικά σήματα και την 
περιγραφή του προϊόντος. Στην πράξη, διατίθεται λιγότερο από το 25% της εμπρόσθιας και 
οπίσθιας επιφάνειας για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον παραγωγό, δεδομένου ότι η 
εθνική νομοθεσία απαιτεί επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως τα φορολογικά επισήματα και 
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα εμπορικά σήματα, καλύπτονται ρητά από 
το δικαίωμα ιδιοκτησίας που περιέχεται στο άρθρο 17 του Χάρτη. Το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι προειδοποιήσεις που υπάρχουν στις μονάδες συσκευασίας 
επιτρέπονται «σε βαθμό που να αφήνει επαρκή χώρο ώστε οι καπνοβιομήχανοι να μπορούν να 
θέτουν και άλλα στοιχεία, ιδίως σχετικά με το σήμα τους»3. Ωστόσο, η μείωση του διαθέσιμου 
χώρου στην εμπρόσθια και την οπίσθια επιφάνεια σε ποσοστό μικρότερο του 25% θα 
καθιστούσε δύσκολη τη διάκριση μεταξύ προϊόντων από διαφορετικούς παραγωγούς, 
αφαιρώντας έτσι από τα εμπορικά σήματα μία από τις βασικές λειτουργίες τους. Επίσης, κατά 
τον τρόπο αυτόν ούτε οι άλλες λειτουργίες των εμπορικών σημάτων θα μπορούσαν να 

                                               
1 Βλέπε π.χ. αιτιολογική σκέψη 15: «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.» και αιτιολογική 
σκέψη 23: «Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι οι καπνιστές λεπτών τσιγάρων είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό την 
τάση να πιστεύουν ότι η μάρκα που κάπνιζαν μπορεί να ήταν λιγότερο βλαβερή. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.»
2 Βλέπε υπόθεση C-491/01, British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco, παράγραφος 62.
3 Υπόθεση C-491/01, British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco, παράγραφος 132.



AD\940608EL.doc 5/50 PE510.591v02-00

EL

εκπληρωθούν, όπως η διαφημιστική. Κάτι τέτοιο θα ήταν επίσης αντίθετο με το εθνικό 
συνταγματικό δίκαιο1 καθώς και με διεθνείς συνθήκες, όπως η συμφωνία TRIPS2.

Δεδομένου του αντίκτυπου στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκαλεί μεγάλη 
έκπληξη το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε καν το ενδεχόμενο λήψης λιγότερο 
περιοριστικών μέτρων, όπως μικρότερες προειδοποιήσεις για την υγεία. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των θεμιτών στόχων για την 
υγεία, προτείνεται οι προειδοποιήσεις για την υγεία να καλύπτουν το 50 % της εμπρόσθιας 
και οπίσθιας επιφάνειας. Αυτό θα είναι σύμφωνο και με τη σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο 
του καπνού (ΣΠΕΚ), η εφαρμογή της οποίας αποτελεί έναν από τους στόχους που 
περιέχονται στην πρόταση της Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της 
ΣΠΕΚ, οι προειδοποιήσεις για την υγεία που περιγράφουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις της 
χρήσης καπνού θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο των κύριων επιφανειών 
προβολής στοιχείων, αλλά όχι μικρότερο από 30% των εν λόγω επιφανειών.

Άλλα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή και αφορούν το μέγεθος και την εμφάνιση 
των μονάδων συσκευασίας, καθώς και την περιγραφή του προϊόντος εγείρουν παρεμφερείς 
προβληματισμούς που συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συγκεκριμένα, στερούν από 
τους κατασκευαστές τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, περιορίζουν τις επιλογές 
των καταναλωτών και δεν συμβάλλουν στην αρτιότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Μέσω της απαγόρευσης κάθε επισήμανσης που υποδηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν 
καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από άλλα, η πρόταση δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα. 
Η ανάπτυξη και προώθηση λιγότερο επιβλαβών μέσων χρήσης των προϊόντων καπνού έχουν 
ουσιώδη σημασία προκειμένου να λάβουν οι χρήστες προϊόντων καπνού στήριξη κατά την 
προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν από το κάπνισμα και τη χρήση συναφών προϊόντων. Οι 
κατασκευαστές πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιούν ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι 
λιγότερο επιβλαβές από άλλα, εάν αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά και δεν είναι 
παραπλανητικό. Δεν πρόκειται για το μοναδικό μέτρο από όσα προτείνονται που θα 
δυσχεράνει την πρόσβαση σε προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Το άρθρο 18 της πρότασης 
απαγορεύει τα νικοτινούχα προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν ένα 
ορισμένο επίπεδο νικοτίνης, εκτός εάν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ (οδηγία για τα φάρμακα). Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν τα εν λόγω προϊόντα 
(που είναι πολύ λιγότερο επιβλαβή από τα προϊόντα καπνού) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

                                               
1 Βλέπε, για παράδειγμα, την απόφαση του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, BVerGE 
95, 173, σκέψη 70. 
2 Βλέπε π.χ. άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 20 της συμφωνίας TRIPS. Αντίθετα με όσα υποστηρίζονται σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αυστραλίας της 15ης Αυγούστου 2012 
σχετικά με τη συμβατότητα των κανόνων για την τυποποιημένη (τη λεγόμενη «απλή») συσκευασία με το 
Σύνταγμα της Αυστραλίας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι η τυποποιημένη συσκευασία ή παρόμοια 
μέτρα είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σύμφωνα με την παράγραφο 51 του Συντάγματος της 
Αυστραλίας, ένας νόμος παραβιάζει το Σύνταγμα εάν στερεί από ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία την ιδιοκτησία 
του/της και παρέχει στην κυβέρνηση της Αυστραλίας οφέλη που απορρέουν από την εν λόγω ιδιοκτησία. Η 
απαίτηση για τυποποιημένη συσκευασία τηρήθηκε διότι η Αυστραλία δεν «απέκτησε» ιδιοκτησία. Ωστόσο, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η τυποποιημένη συσκευασία όντως «στερεί» από τους κατασκευαστές προϊόντων καπνού 
την ιδιοκτησία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Χάρτη και, συνεπώς, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, 
παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας δεν υφίσταται μόνο σε περίπτωση «απόκτησης» ιδιοκτησίας – και μόνο 
η στέρησή της αρκεί. Ως εκ τούτου, αν μη τι άλλο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αυστραλίας 
είναι αντίθετη προς το παραδεκτό παρόμοιων μέτρων βάσει του δικαίου της ΕΕ.



PE510.591v02-00 6/50 AD\940608EL.doc

EL

της οδηγίας για τα φάρμακα1. Για τα προϊόντα που δεν υπάγονται στην εν λόγω οδηγία, αυτό 
θα συνιστούσε ουσιαστικά απαγόρευση. Η απαγόρευση προϊόντων που είναι λιγότερο 
επιβλαβή από τα προϊόντα καπνού και μπορούν να αποτελέσουν μέσο για την απεξάρτηση 
από το κάπνισμα δεν είναι σε καμία περίπτωση σύμφωνη με τους στόχους της πρότασης που 
αφορούν τη δημόσια υγεία2.

Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής περιέχει μεγάλο αριθμό διατάξεων που προβλέπουν την 
εκχώρηση εξουσιών στην Επιτροπή. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, η 
εκχώρηση εξουσιών είναι εφικτή μόνο σε σχέση με μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής 
πρότασης. Ορισμένες από τις προτεινόμενες διατάξεις που προβλέπουν κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δεν πληρούν αυτή την απαίτηση. Για παράδειγμα, το άρθρο 3 παράγραφος 2 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 2 σημείο 19 θα εκχωρούσε στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να 
ορίσει σε μηδενική τη μέγιστη περιεκτικότητα σε νικοτίνη για τα τσιγάρα που διατίθενται 
στην αγορά, απαγορεύοντας ουσιαστικά τα τσιγάρα διά παντός.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων, η αυξανόμενη τάση των 
κατασκευαστών προϊόντων καπνού να 
συγκεντρώνουν την παραγωγή, για το 
σύνολο της Ένωσης, σε μικρό μόνο 

διαγράφεται

                                               
1 Βασιζόμενα στην αυστηρή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετά εθνικά δικαστήρια 
έχουν ήδη κρίνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν μπορούν να θεωρηθούν φάρμακα δυνάμει της οδηγίας για τα 
φάρμακα, βλέπε π.χ. Διοικητικό Εφετείο Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, 24 Απριλίου 2012, 16 L 2043/11. 
2 Επίσης, το άρθρο 18 δεν διαθέτει έγκυρη νομική βάση, καθώς δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στη 
βελτίωση των όρων για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με την Επιτροπή, 
η συγκεκριμένη διάταξη θα επιτρέψει την ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία των νικοτινούχων προϊόντων, τα 
οποία θα επωφεληθούν της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης που προβλέπεται στην οδηγία για τα φάρμακα 
(Εκτίμηση αντίκτυπου, σελ. 8). Ωστόσο, αυτό ισχύει ήδη και χωρίς το άρθρο 18, καθώς κάθε νικοτινούχο 
προϊόν που θεωρείται φάρμακο εμπίπτει ήδη στην οδηγία για τα φάρμακα. Η μοναδική συνέπεια του άρθρου 18 
είναι ότι απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά νικοτινούχων προϊόντων που δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με 
την οδηγία για τα φάρμακα.
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αριθμό εγκαταστάσεων παραγωγής εντός 
των κρατών μελών και ο επακόλουθος 
σημαντικός όγκος διασυνοριακού 
εμπορίου προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων απαιτούν την έκδοση 
νομοθετικής πράξης σε ενωσιακό και όχι 
σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
τα συστατικά επηρεάζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
νομοθεσία ή έχουν συνάψει δεσμευτικές 
συμφωνίες με τη βιομηχανία που 

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

επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα 
συστατικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
συστατικά ρυθμίζονται σε κάποια κράτη 
μέλη, αλλά όχι σε άλλα. Τα κράτη μέλη 
ακολουθούν επίσης διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρόσθετα που 
ενσωματώνονται στο φίλτρο των τσιγάρων 
καθώς και τα πρόσθετα που δίνουν χρώμα 
στον εκλυόμενο καπνό του τσιγάρου.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 και από παραδοσιακά 
αρώματα/γεύσεις, όπως η μινθόλη,
πράγμα που μπορεί να διευκολύνει την 
έναρξη της κατανάλωσης καπνού ή να 
επηρεάσει τις συνήθειες των 
καταναλωτών.
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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.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού 
που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις δεν απαγορεύει 
συλλήβδην τη χρήση μεμονωμένων 
προσθέτων, αλλά υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές να μειώσουν το πρόσθετο 
ή τον συνδυασμό των προσθέτων σε τέτοιο 
βαθμό ώστε τα πρόσθετα να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Η χρήση των προσθέτων 
που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
των προϊόντων καπνού επιτρέπεται. 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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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η προβολή των προειδοποιήσεων για 
την υγεία και η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διάσταση των 
προειδοποιήσεων καθώς και για ορισμένες 
πτυχές της εμφάνισης της συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανοίγματος. Η συσκευασία και τα 
προϊόντα ενδέχεται να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, ιδίως τους νέους, 
υποδηλώνοντας ότι τα προϊόντα είναι 
λιγότερο επιβλαβή. Για παράδειγμα, αυτό 
συμβαίνει με ορισμένα κείμενα ή 
χαρακτηριστικά, όπως «low tar» (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πίσσα), «light» 
(ελαφρά), «ultra light» (εξαιρετικά 
ελαφρά), «mild» (ελαφρά), «natural» 
(φυσικό προϊόν) και «organic» (βιολογικό 
προϊόν).

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
διαλειτουργικό σύστημα παρακολούθησης 
και εντοπισμού και ένα κοινό 
χαρακτηριστικό ασφαλείας. Σε πρώτη 
φάση, στο σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπισμού και στα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας θα πρέπει να υπόκεινται μόνο 
τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά 
τσιγάρα. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει 
στους παραγωγούς άλλων προϊόντων 
καπνού να επωφεληθούν από την πείρα 
που θα αποκτηθεί στο μεταξύ.

(27) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
διαλειτουργικό σύστημα παρακολούθησης 
και εντοπισμού. Σε πρώτη φάση, στο 
σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού 
θα πρέπει να υπόκεινται μόνο τα τσιγάρα 
και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα. Αυτό 
αναμένεται να επιτρέψει στους 
παραγωγούς άλλων προϊόντων καπνού να 
επωφεληθούν από την πείρα που θα 
αποκτηθεί στο μεταξύ.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η οδηγία 89/622/EOK του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση 
των προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση της εμπορίας ορισμένων 
τύπων καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα απαγόρευσε την πώληση στα κράτη 
μέλη ορισμένων τύπων καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα. Η οδηγία 
2001/37/EΚ επιβεβαίωσε την απαγόρευση 
αυτή. Το άρθρο 151 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στη 
Σουηδία παρέκκλιση από την απαγόρευση 

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

αυτή. Η διατήρηση της απαγόρευσης των 
προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από 
το στόμα, δεν πρέπει να αφορά ιστορικά 
παραδοσιακά προϊόντα καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα και τα οποία 
μπορεί να επιτρέπονται από μεμονωμένα 
κράτη μέλη. Για τα άλλα μη καπνιζόμενα 
προϊόντα καπνού που δεν παράγονται για 
τη μαζική αγορά, η αυστηρή ρύθμιση της 
επισήμανσης και των συστατικών 
θεωρείται επαρκής για να ανασχεθεί η 
διάδοσή τους στην αγορά πέραν της 
παραδοσιακής χρήσης τους.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δεσμευτούν για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου της ΣΠΕΚ 
για την εξάλειψη του παράνομου 
εμπορίου προϊόντων καπνού. Πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
πρόληψη της παράνομης διακίνησης 
προϊόντων καπνού που κατασκευάζονται 
σε τρίτες χώρες και τη βελτίωση του 
σχετικού ελέγχου.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στην αγορά της Ένωσης πωλούνται 
νικοτινούχα προϊόντα. Οι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας 
και ασφάλειας που συνδέονται με τα 
προϊόντα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

διαγράφεται
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στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικών διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων, μεταξύ άλλων 
και μέσω του διαδικτύου.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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άλλα προϊόντα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, αν πληρούνται οι όροι 
τους οποίους προβλέπει η οδηγία 
2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
νικοτινούχα προϊόντα δεν πωλούνται σε 
άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 
απαιτούμενο όριο ηλικίας ώστε να 
αγοράζουν προϊόντα καπνού.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Για να καταστεί η παρούσα οδηγία 
πλήρως λειτουργική και να συμβαδίζει με 
τις τεχνικές, επιστημονικές και διεθνείς 
εξελίξεις όσον αφορά την κατασκευή, την 

(38) Για να καταστεί η παρούσα οδηγία 
πλήρως λειτουργική και να συμβαδίζει με 
τις τεχνικές, επιστημονικές και διεθνείς 
εξελίξεις όσον αφορά την κατασκευή, την 



PE510.591v02-00 16/50 AD\940608EL.doc

EL

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

κατανάλωση και τη ρύθμιση των 
προϊόντων καπνού, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένων και 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Κράτος μέλος που κρίνει αναγκαίο να 
διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές 

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

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE510.591v02-00 18/50 AD\940608EL.doc

EL

προϊόντων καπνού, με την προϋπόθεση 
ότι οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με 
τη Συνθήκη και με τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
και δεν επηρεάζουν την πλήρη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Για τις τεχνικές 
προδιαγραφές απαιτείται προηγούμενη 
κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών.

συσκευασία, ισχύει η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος 
8 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) «σύστημα επαλήθευσης ηλικίας»: 
υπολογιστικό σύστημα που επιβεβαιώνει 
με αναμφισβήτητο τρόπο την ηλικία του 
καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή 
σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις· μπορεί 
επίσης να σημαίνει ένα σύστημα φυσικής 
επαλήθευσης με μορφή ανάλογη των 
εθνικών απαιτήσεων, το οποίο 
επιβεβαιώνει με αναμφισβήτητο τρόπο 
την ηλικία του καταναλωτή σε άλλες 
καταστάσεις εκτός από την άμεση αγορά, 
όπως για παράδειγμα κατά τη χρήση 
μηχανημάτων πώλησης·

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της μινθόλης δεν μπορεί να βασισθεί στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
καθώς ούτε αίρει τους φραγμούς στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ούτε εμποδίζει την 
εμφάνισή τους. Βασικός της στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Κατά συνέπεια, 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 168 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ και δεν διαθέτει έγκυρη 
νομική βάση.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) η μέγιστη περιεκτικότητα ή εκπομπή 
μιας ουσίας σε ένα προϊόν καπνού, 
μετρούμενη σε γραμμάρια 
(συμπεριλαμβανομένης της τιμής 0)· 
«καπνός που λαμβάνεται από τη μύτη»:

διαγράφεται

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 
πώλησης· σε περιπτώσεις διασυνοριακών 
εξ αποστάσεως πωλήσεων, το προϊόν 
θεωρείται ότι εισάγεται στην αγορά στο 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο 
καταναλωτής· «καπνός πίπας»: (36α) 
«λιγότερο επιβλαβές προϊόν καπνού»:

(25) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση 
προϊόντων σε καταναλωτές που βρίσκονται 
στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 
πώλησης ή της χρησιμοποίησης 
μηχανημάτων πώλησης· σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων, 
το προϊόν θεωρείται ότι εισάγεται στην 
αγορά στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται ο καταναλωτής· «καπνός πίπας»: 
(36α) «λιγότερο επιβλαβές προϊόν 
καπνού»:

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) το προϊόν καπνού που έχει 
αποδειχθεί, βάσει επιστημονικών 
στοιχείων, ότι μειώνει τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις του καπνίσματος, ανεξάρτητα 
από το κατά πόσον το εν λόγω προϊόν 
χαρακτηρίζεται ως νέο προϊόν καπνού 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 23. 

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση μέγιστων περιεκτικοτήτων σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα αποτελεί 
ουσιώδες στοιχείο της προτεινόμενης οδηγίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπόκειται στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση μέγιστων περιεκτικοτήτων σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα αποτελεί 
ουσιώδες στοιχείο της προτεινόμενης οδηγίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπόκειται στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 15 προβλέπει πολιτιστική παρέκκλιση για τη Σουηδία όσον αφορά τον καπνό για 
μάσημα. Η ανωτέρω αρχή πρέπει να εφαρμόζεται και στον κανονισμό για τα συστατικά καθώς 
ο σουηδικός παραδοσιακός καπνός συχνά περιέχει αρώματα.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη χρήση 
των προσθέτων που είναι απαραίτητα για 
την κατασκευή των προϊόντων καπνού.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Η απόφαση κατά πόσον ένα προϊόν καπνού εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 
και πρέπει, συνεπώς, να απαγορευτεί δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής αλλά του 
νομοθέτη.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν η πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δείξει 
ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο ή ένας 
συνδυασμός προσθέτων προσδίδει κατά 
κανόνα στο προϊόν χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση, όταν υπερβαίνει ένα 
ορισμένο επίπεδο παρουσίας ή 

διαγράφεται
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συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων ή του συνδυασμού 
των προσθέτων που προσδίδουν 
χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα απόφαση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της πρότασης και θα πρέπει, συνεπώς, να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του νομοθέτη.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση 
αρωματικών ουσιών στα συστατικά των 
προϊόντων καπνού όπως στα φίλτρα, τα 
τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις 
κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση του αρώματος/γεύσης ή την 
ένταση του εκλυόμενου καπνού, όταν έχει 
αποδειχθεί σαφώς από επιστημονικές 
μελέτες ότι το πρόσθετο αυξάνει την 
τοξικότητα ή ευνοεί την εθιστικότητα 
των προϊόντων. Τα φίλτρα και οι 
κάψουλες δεν περιέχουν καπνό.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν τα επιστημονικά στοιχεία και η 
πείρα που θα αποκτηθεί από την 
εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 

διαγράφεται
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δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσθετο 
ή μια ορισμένη ποσότητά του αυξάνουν 
αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, 
την τοξική ή εθιστική επίδραση ενός 
προϊόντος καπνού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
για να καθορίσει τα μέγιστα επίπεδα των 
εν λόγω προσθέτων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα απόφαση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της πρότασης και θα πρέπει, συνεπώς, να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του νομοθέτη.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα πακέτα των τσιγάρων η γενική 
προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα 
τυπώνονται στις πλαϊνές πλευρές της 
μονάδας συσκευασίας. Αυτές οι 

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

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

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ελάχιστου μεγέθους των προειδοποιήσεων για την υγεία οδηγεί ουσιαστικά σε 
καθορισμό ελάχιστου μεγέθους των συσκευασιών. Αυτό μειώνει τις επιλογές των καταναλωτών 
και ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα πιθανά οφέλη του καθορισμού ελάχιστου μεγέθους των συσκευασιών είναι αβέβαια, το μέτρο 
δεν είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν στην απόφαση. Μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη θα είχε αποτελέσματα που δεν είναι δυνατό να αναθεωρηθούν από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως νομοθέτες κατά την έκδοσή της από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή μπορεί να νομοθετεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μόνο σε τεχνικά ζητήματα των 
οποίων τα αντίξοα αποτελέσματα κατά την έκδοσή τους δεν είναι δύσκολο να αντιστραφούν. Ως 
εκ τούτου, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη (μέσω του Συμβουλίου) θα πρέπει να συμμετέχουν 
διαρκώς στη νομοθετική διαδικασία που έχει απτές συνέπειες σε κάθε αγορά.  
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περιλαμβάνουν πληροφορίες για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα, όπως 
αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή 
ιστοτόπους που αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τα διαθέσιμα προγράμματα υποστήριξης 
όσων θέλουν να σταματήσουν το 
κάπνισμα·

(β) περιλαμβάνουν πληροφορίες για την 
απεξάρτηση από το κάπνισμα, όπως 
αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή 
ιστοτόπους που αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τα διαθέσιμα προγράμματα υποστήριξης 
όσων θέλουν να σταματήσουν το 
κάπνισμα· οι πλατφόρμες αυτές που 
στοχεύουν στην ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τα διαθέσιμα 
προγράμματα υποστήριξης όσων θέλουν 
να σταματήσουν το κάπνισμα θα πρέπει 
να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη 
διάδοση γνώσεων για τις σοβαρές 
συνέπειες του καπνίσματος στα παιδιά 
και τους νέους, εφόσον αυτοί διατρέχουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αποκτήσουν 
εξάρτηση από τον καπνό·

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που αφορούν το μέγεθος των προειδοποιήσεων για την υγεία δεν πρέπει να 
οδηγούν σε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία που καλύπτουν το 50% τόσο της εμπρόσθιας όσο και της 
οπίσθιας επιφάνειας είναι αναλογικές και σύμφωνες με τις διεθνείς υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία TRIPS και τη ΣΠΕΚ.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η παρούσα απαίτηση, καθώς και το μεγάλο μέγεθος της προειδοποίησης για την υγεία, δεν 
συνιστούν αναλογικό περιορισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ελάχιστου μεγέθους των προειδοποιήσεων για την υγεία οδηγεί ουσιαστικά σε 
καθορισμό ελάχιστου μεγέθους των συσκευασιών. Αυτό μειώνει τις επιλογές των καταναλωτών 
και ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα πιθανά οφέλη του καθορισμού ελάχιστου μεγέθους των συσκευασιών είναι αβέβαια, το μέτρο 
δεν είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 40

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

(i) ύψος: τουλάχιστον 64 mm· διαγράφεται

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) πλάτος: τουλάχιστον 55 mm. διαγράφεται

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν στην απόφαση. Μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη θα είχε αποτελέσματα που δεν είναι δυνατό να αναθεωρηθούν από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως νομοθέτες κατά την έκδοσή της από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή μπορεί να νομοθετεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μόνο σε τεχνικά ζητήματα των 
οποίων τα αντίξοα αποτελέσματα κατά την έκδοσή τους δεν είναι δύσκολο να αντιστραφούν. Ως 
εκ τούτου, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη (μέσω του Συμβουλίου) θα πρέπει να συμμετέχουν 
διαρκώς στη νομοθετική διαδικασία που έχει απτές συνέπειες σε κάθε αγορά.  

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα απόφαση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της πρότασης και θα πρέπει, συνεπώς, να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του νομοθέτη.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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, ιδίως 
υποδηλώνοντας ότι ένα συγκεκριμένο 
προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές 
από άλλα, εκτός και αν από ανεξάρτητα 
επιστημονικά δεδομένα τεκμαίρεται πολύ 
περιορισμένος κίνδυνος για την υγεία, ή 
έχει αναζωογονητικές, ενεργητικές, 
θεραπευτικές, φυσικές, βιολογικές ή 
άλλες θετικές για την υγεία επιδράσεις·

Αιτιολόγηση

Η περιγραφή του προϊόντος δεν πρέπει να είναι παραπλανητική.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες δεν θα πρέπει να στερούνται πληροφορίες σχετικά με το προϊόν εφόσον δεν είναι 
παραπλανητικές. Για παράδειγμα, η απαγόρευση στους παραγωγούς να αναφέρονται σε 
αρώματα/γεύσεις εγείρει προβληματισμούς σε σχέση με το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης 
και το δικαίωμα στη λήψη πληροφοριών χωρίς την παρεμβολή δημοσίων αρχών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 46

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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη για τα απαγορευμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά ενδέχεται να δημιουργήσει 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου και θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί. Το άρθρο 12 παράγραφος 1 
παρέχει επαρκή καθοδήγηση, καθώς απαγορεύει ρητά κάθε παραπλανητική περιγραφή 
προϊόντος. Η προτεινόμενη de facto απαγόρευση των τσιγάρων με διάμετρο μικρότερη από 7,5 
mm δεν διαθέτει νομική βάση και δεν αποτέλεσε καν αντικείμενο δέουσας εκτίμησης αντίκτυπου 
από την Επιτροπή. Επιπλέον, το εν λόγω μέτρο ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας των κατασκευαστών.
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Τροπολογία 47

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. Το μήκος της μιας πλευράς του κάτω 
μέρους μονάδας συσκευασίας τσιγάρων 
που διατίθεται στην αγορά είναι 
τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό των 
παράπλευρων πλευρών. Οι μονάδες 
συσκευασίας οποιουδήποτε άλλου καπνού 
για κάπνισμα συσκευάζονται σε ένα 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ή έχουν 
σχήμα σακούλας, δηλ. μικρού ορθογώνιου 
σάκου με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα.

Τροπολογία 48

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

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 22, 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.

Τροπολογία 50

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

Τροπολογία 51

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 

1. Προκειμένου να είναι δυνατή η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και ο 
εντοπισμός, τα κράτη μέλη απαιτούν να 
τοποθετούνται ή να ενσωματώνονται σε 
όλες τις μονάδες συσκευασίας των 
τσιγάρων και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία, αποκλειστικές, ασφαλείς και 
αναγνωριστικές επισημάνσεις που δεν 
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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.

είναι δυνατόν να αφαιρεθούν (οι οποίες 
στο εξής αποκαλούνται αποκλειστικός 
αναγνωριστικός κωδικός), όπως κωδικοί 
ή επισήματα. Για να εξασφαλίζεται η 
ακεραιότητά τους, οι αποκλειστικοί 
αναγνωριστικοί κωδικοί 
τυπώνονται/τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν, είναι 
ανεξίτηλοι και δεν κρύβονται ούτε 
διακόπτονται με κανένα τρόπο, π.χ. από 
φορολογικά επισήματα και ετικέτες 
αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα του 
πακέτου. Για τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα 
που προορίζονται για την αγορά της 
Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του 
παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco 
Products) που επισυνάπτεται στη ΣΠΕΚ της ΠΟΥ.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) του πραγματικού δρομολογίου 
αποστολής από τη μονάδα κατασκευής 
έως το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των χρησιμοποιούμενων αποθηκών·

(θ) της ημερομηνίας αποστολής, του 
προορισμού του δρομολογίου, του 
σημείου αφετηρίας και του παραλήπτη·
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Τροπολογία 54

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 κάθε γνωστού 
επόμενου αγοραστή·

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

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 
του πρώτου πελάτη που δεν συνδέεται με 
τον κατασκευαστή.

Τροπολογία 56

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον 
κατασκευαστή έως τον πρώτο πελάτη 
(αγοραστή), 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 
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συγκεντρωτική μορφή, π.χ. της εξωτερικής 
συσκευασίας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός των 
μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.

ότι η παρακολούθηση και ο εντοπισμός 
των μονάδων συσκευασίας παραμένει 
εφικτός.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος όλα τα γνήσια τσιγάρα στην ΕΕ παρακολουθούνται ήδη από τους μεγάλους 
κατασκευαστές βάσει συμφωνιών με την Επιτροπή και το κάθε κράτος μέλος. Η διαρκής 
παρακολούθηση των τσιγάρων και η γνώση του προβλεπόμενου δρομολογίου αποστολής μετά 
την πρώτη πώληση είναι τεχνικά αδύνατη και γι’ αυτό δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο της 
ΣΠΕΚ του ΠΟΥ. Η περιγραφή του χαρακτηριστικού ασφαλείας θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στην αξιοπιστία και όχι στο μέγεθος, το χρώμα ή σε άλλα χαρακτηριστικά.  Τα ολογραφήματα, 
για παράδειγμα, δεν προσφέρουν ασφάλεια (μπορούν εύκολα να παραχαραχθούν και να 
δημιουργήσουν μια εντύπωση γνησιότητας).

Τροπολογία 57

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 πρώτο πελάτη που δεν συνδέεται 
με αυτόν, τον αναγκαίο εξοπλισμό που 
επιτρέπει την καταχώριση των προϊόντων 
καπνού που αγοράζονται, πωλούνται στον 
πρώτο πελάτη που δεν συνδέεται με τον 
κατασκευαστή, 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.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις 
αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, που φιλοξενεί την 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων για 
τα δεδομένα που αφορούν τον οικείο 
κατασκευαστή και εισαγωγέα. Η 
εγκατάσταση αποθήκευσης δεδομένων 
βρίσκεται και είναι προσβάσιμη στο 
έδαφος της Ένωσης. Η καταλληλότητα του 
τρίτου μέρους, και ιδίως η ανεξαρτησία και 
οι τεχνικές του ικανότητες, καθώς και η 
σύμβαση, εγκρίνονται και 
παρακολουθούνται από εξωτερικό 
ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται και 
αμείβεται από τον κατασκευαστή των 
προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε 
μόνιμη βάση πλήρη διαφάνεια και 
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεδομένων για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή και το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να παράσχουν 
στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, υπό 
τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες εξακολουθούν να 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος όλα τα γνήσια τσιγάρα στην ΕΕ παρακολουθούνται ήδη από τους μεγάλους 
κατασκευαστές βάσει συμφωνιών με την Επιτροπή και το κάθε κράτος μέλος. Η διαρκής 
παρακολούθηση των τσιγάρων και η γνώση του προβλεπόμενου δρομολογίου αποστολής μετά 
την πρώτη πώληση είναι τεχνικά αδύνατη και γι’ αυτό δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο της 
ΣΠΕΚ του ΠΟΥ. Η περιγραφή του χαρακτηριστικού ασφαλείας θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στην αξιοπιστία και όχι στο μέγεθος, το χρώμα ή σε άλλα χαρακτηριστικά.  Τα ολογραφήματα, 
για παράδειγμα, δεν προσφέρουν ασφάλεια (μπορούν εύκολα να παραχαραχθούν και να 
δημιουργήσουν μια εντύπωση γνησιότητας).
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Τροπολογία 59

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 
και αόρατο, 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 αποκλειστικού 
αναγνωριστικού κωδικού, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά πρέπει να φέρουν 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
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.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος όλα τα γνήσια τσιγάρα στην ΕΕ παρακολουθούνται ήδη από τους μεγάλους 
κατασκευαστές βάσει συμφωνιών με την Επιτροπή και το κάθε κράτος μέλος. Η διαρκής 
παρακολούθηση των τσιγάρων και η γνώση του προβλεπόμενου δρομολογίου αποστολής μετά 
την πρώτη πώληση είναι τεχνικά αδύνατη και γι’ αυτό δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο της 
ΣΠΕΚ του ΠΟΥ. Η περιγραφή του χαρακτηριστικού ασφαλείας θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στην αξιοπιστία και όχι στο μέγεθος, το χρώμα ή σε άλλα χαρακτηριστικά.  Τα ολογραφήματα, 
για παράδειγμα, δεν προσφέρουν ασφάλεια (μπορούν εύκολα να παραχαραχθούν και να 
δημιουργήσουν μια εντύπωση γνησιότητας).

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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αγοράς.

Τροπολογία 61

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.

Τροπολογία 62

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 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 πρέπει να 
επηρεάζει ιστορικά παραδοσιακά 
προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το 
στόμα, τα οποία μπορεί να επιτρέπονται 
σε μεμονωμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)



PE510.591v02-00 40/50 AD\940608EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την κυκλοφορία λιγότερο 
επιβλαβών προϊόντων καπνού στην 
αγορά, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα 
να θεσπίσουν σύστημα αδειοδότησης και 
να χρεώνουν αναλογικό τέλος. Ορίζουν 
επίσης κανόνες για την εφαρμογή της 
επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνου και 
το είδος των στοιχείων που πρέπει να 
παρουσιάζονται, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των κλινικών και μη 
κλινικών πληροφοριών και άλλων 
διαθέσιμων μελετών που εξετάζουν το 
πώς αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν 
οι καταναλωτές το προϊόν. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποκλίνουν από τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία σχετικά με τα λιγότερο επιβλαβή 
προϊόντα που έχουν εγκριθεί προκειμένου 
να αναδείξουν τις λιγότερο επιβλαβείς 
επιπτώσεις τους.

Τροπολογία 64

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, εκτός εάν 
υπάρχει έγκριση για το αντίθετο σύμφωνα 
με την 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.
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Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

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 που 
χαρακτηρίζονται ως έχοντα θεραπευτικές 
ή προληπτικές ιδιότητες έναντι 
ασθενειών ανθρώπων με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο πέραν του μηνύματος που 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 3,
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.

1 α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε νικοτινούχα προϊόντα που λαμβάνουν 
έγκριση δυνάμει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
1 β. Νικοτινούχα προϊόντα για τα οποία 
δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά εάν 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
1 γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
νικοτινούχα προϊόντα συμμορφώνονται 
με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
προστασίας των καταναλωτών, 
ασφάλειας, και με άλλες σχετικές 
ισχύουσες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
1 δ. Το αργότερο 12 μήνες από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα 
που έλαβε για την εφαρμογή και επιβολή 
της νομοθεσίας που ορίζεται στο [νέο] 
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Παράρτημα IV για τα νικοτινούχα 
προϊόντα και την αποτελεσματικότητα 
των εν λόγω μέτρων.
1 ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
νικοτινούχα προϊόντα δεν πωλούνται σε 
άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
για την αγορά προϊόντων καπνού.

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.

2. Η Επιτροπή, έως την 1η Απριλίου 2017, 
θα διεξαγάγει μελέτη για τα νικοτινούχα 
προϊόντα, διενεργώντας διαβούλευση με 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τα 
κράτη μέλη. Η εν λόγω μελέτη θα 
εξετάζει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για 
ειδική νομοθεσία σχετικά με τα 
νικοτινούχα προϊόντα.

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:

3. Κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε 
εξωτερική συσκευασία νικοτινούχων 
προϊόντων, τα οποία δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, περιλαμβάνει την ακόλουθη 
προειδοποίηση για την υγεία:

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

Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία 
είναι εθιστική 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 
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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.

Αιτιολόγηση

Αυτό καθιστά υποχρεωτική μια άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων, εάν προβάλλεται ισχυρισμός 
υγείας χρησιμοποιώντας αυστηρά τον ορισμό της οδηγίας για τα φάρμακα: «χαρακτηρίζεται ως 
έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων», φράση που 
παρατίθεται από το πρώτο μέρος του ορισμού του όρου «φάρμακο» που παρέχεται στην οδηγία 
για τα φάρμακα 2001/83/ΕΚ, άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Κάθε 
χρηματική ποινή πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από την παράβαση.

Τροπολογία 67

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

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις διατάξεις για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην 
πρόταση της Επιτροπής δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 68

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 

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, 
στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 14 παράγραφος 9 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 
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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.

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.

Τροπολογία 69

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, το άρθρο 11 παράγραφος 3 
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 ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο εντός δύο 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 τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, που να ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα, στους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, για λόγους 
επιτακτικών αναγκών που αφορούν την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν 
αυστηρότερες διατάξεις για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις δικαιολογούνται από την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από διευκρίνιση των 
λόγων που δικαιολογούν τη διατήρηση ή 
τη θέσπισή τους. Η Επιτροπή, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 

διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 της πρότασης δεν είναι σύμφωνη 
με τη ΣΛΕΕ. Η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί σε εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 114 
παράγραφοι 5 και 6 της ΣΛΕΕ για την οποία ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζεται μόνο για μέτρα που 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 18 μήνες] 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ακριβής ημερομηνία: έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας + 36 μήνες]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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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·

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα
Νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται σε 
νικοτινούχα προϊόντα:
Γενική ασφάλεια:
Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων
Σύστημα RAPEX – ειδοποιήσεις και 
προειδοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων
Συσκευασία και επισήμανση:
Οδηγία περί επικίνδυνων 
ουσιών (67/548/ΕΟΚ)
Οδηγία περί επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων (99/45/ΕΚ)
Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
των ουσιών και των μειγμάτων - ο 
κανονισμός αριθ. 1272/2008 εφαρμόζεται 
από το 2015.
Χημική ασφάλεια:
Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση 
και περιορισμοί των χημικών προϊόντων 
(REACH) κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006
Ηλεκτρική ασφάλεια:
Οδηγία 2006/95/ΕΚ για τη χαμηλή τάση
Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
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Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών
Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές 
στήλες
Μέτρα και σταθμά:
Προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο 
ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία 
– οδηγία 76/211/ΕΟΚ
Οδηγία 2007/45/ΕΚ για τις ονομαστικές 
ποσότητες για προσυσκευασμένα 
προϊόντα
Εμπορική πρακτική
Οδηγία 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως 
πωλήσεις
Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο
Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και συγκριτική 
διαφήμιση
Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν το σύνολο των υφιστάμενων κανονισμών για την 
προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια όσον αφορά τα νικοτινούχα προϊόντα.  Η 
απαίτηση υποβολής έκθεσης σημαίνει ότι υιοθετείται μια περισσότερο συστηματική προσέγγιση 
και η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για μια αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής που πρέπει 
να ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2017.
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Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio 
Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, 
Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel 
Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frédérique Ries, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jacek Włosowicz


