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Τροπολογία  1 

Petri Sarvamaa 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Σςμθωνία για ηον καπνό (ζςμθωνία PMI) 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 9α. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα 

ην γεγνλόο όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο 

Επξωπαϊθήο Υπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Απάηεο (OLAF) ρξεκαηνδνηείηαη ελ 

κέξεη από εηήζηεο πιεξωκέο από ηε 

βηνκεραλία θαπλνύ, όπωο αλαθέξεηαη 

ζηηο ζπκθωλίεο γηα ηνλ θαπλό, δεδνκέλνπ 

όηη απηό ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ· 
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Τροπολογία  2 

Petri Sarvamaa 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Σςμθωνία για ηον καπνό (ζςμθωνία PMI) 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 12 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

12. καλεί ηην Επιηποπή να θέζει ζε 

εθαπμογή, ζε επίπεδο ΕΕ και μέσπι ηην 

ημεπομηνία λήξηρ ηηρ ζςμθωνίαρ PMI, 

όλα ηα αναγκαία μέηπα για ηην 

παπακολούθηζη και ηον ενηοπιζμό ηων 

πποϊόνηων καπνού PMI, και να πποζθύγει 

ζηη δικαιοζύνη για ηςσόν παπάνομερ 

καηαζσέζειρ πποϊόνηων ηος εν λόγω 

καηαζκεςαζηή μέσπιρ όηος όλερ οι 

διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ για ηα πποϊόνηα 

καπνού είναι πλήπωρ εκηελεζηέρ· 

12. καλεί ηην Επιηποπή να θέζει ζε 

εθαπμογή, ζε επίπεδο ΕΕ και μέσπι ηην 

ημεπομηνία λήξηρ ηηρ ζςμθωνίαρ PMI, 

όλα ηα αναγκαία μέηπα για ηην 

παπακολούθηζη και ηον ενηοπιζμό ηων 

πποϊόνηων καπνού PMI, και να πποζθύγει 

ζηη δικαιοζύνη για ηςσόν παπάνομερ 

καηαζσέζειρ πποϊόνηων ηος εν λόγω 

καηαζκεςαζηή μέσπιρ όηος όλερ οι 

διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ για ηα πποϊόνηα 

καπνού είναι πλήπωρ εκηελεζηέρ, νύηωο 

ώζηε λα κελ ππάξρεη ξπζκηζηηθό θελό 

κεηαμύ ηεο ιήμεο ηεο ζπκθωλίαο ΡΜΙ 

θαη ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηεο νδεγίαο γηα 

ηα πξνϊόληα θαπλνύ θαη ηεο ΠΕΚ· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Petri Sarvamaa 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Σςμθωνία για ηον καπνό (ζςμθωνία PMI) 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 12 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 12α. θαιεί ηελ PMI λα ζπλερίζεη λα 

εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί 

παξαθνινύζεζεο θαη εληνπηζκνύ θαζώο 

θαη δένπζαο επηκέιεηαο («γλωξίζηε ηνλ 

πειάηε ζαο») πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνύζα ζπκθωλία, αλεμάξηεηα από ην 

αλ απηή παξαηαζεί ή όρη· 

Or. en 

 

 


