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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/    /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την παρουσίαση και την

πώληση των προϊόντων καπνού

TO EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1

την γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2

την γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,3

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 150 E της 30.5.2000, σ. 43.
2 ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 24.
3 Γνώµη που διατυπώθηκε στις 12 Απριλίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της              (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 89/622/ΕΟΚ 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 ορισµένων καπνών που λαµβάνονται

από το στόµα 1 τροποποιήθηκε σηµαντικά από την οδηγία 92/41/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2.

Επειδή πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στην εν λόγω οδηγία καθώς και στην

οδηγία 90/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε τη

µέγιστη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα 3, οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να

αναδιατυπωθούν για λόγους σαφήνειας.

(2) Εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των νοµοθετικών, κανονιστικών

και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την παρουσίαση και

την πώληση των προϊόντων καπνού, οι οποίες εµποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς.

(3) Τα προσκόµµατα αυτά θα πρέπει να εκλείψουν και, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρξει

προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των

προϊόντων καπνού, αφήνοντας όµως τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιβάλουν, υπό

ορισµένους όρους, τις απαιτήσεις που θεωρούν απαραίτητες για  την εξασφάλιση της

προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(4) Σύµφωνα µε το άρθρο 95, παράγραφος 3 της Συνθήκης, θα πρέπει να ληφθεί ως βάση ένα

υψηλό επίπεδο προστασίας σχετικά µε την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του

περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη

οποιασδήποτε νέας εξέλιξης που βασίζεται σε επιστηµονικά στοιχεία. Λόγω των ιδιαίτερα

επιβλαβών συνεπειών του καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει να αποτελέσει κατά

προτεραιότητα αντικείµενο προσοχής στο πλαίσιο αυτό.

                                                
1 EE L 359 της 8.12.1989, σ. 1.
2 ΕΕ L 158 της 11.6.1992, σ. 30.
3 ΕΕ L 137 της 30.5.1990, σ. 36.
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(5) Η οδηγία 90/239/EOK καθιέρωσε τη µέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα σε πίσσα των

τσιγάρων που διατίθενται στην αγορά στα κράτη µέλη από τις 31 ∆εκεµβρίου 1992. Η

καρκινογόνος φύση της πίσσας καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω µείωση των επιπέδων

πίσσας στα τσιγάρα.

(6) Η οδηγία 89/622/EOK καθιέρωσε την αναγραφή µιας γενικής προειδοποίησης στις µονάδες

συσκευασίες όλων των προϊόντων καπνού καθώς και πρόσθετων προειδοποιήσεων

αποκλειστικά για τα τσιγάρα, από δε το 1992 επεκτάθηκε η υποχρέωση αναγραφής

πρόσθετων προειδοποιήσεων και στα άλλα προϊόντα καπνού.

(7) Οι διαφορές που υπάρχουν στους κανόνες σχετικά µε το µονοξείδιο του άνθρακα ενδέχεται

να δηµιουργήσουν προσκόµµατα στο εµπόριο και να εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς. Εξ άλλου, έχει αποδειχθεί ότι τα τσιγάρα παράγουν ποσότητες

µονοξειδίου του άνθρακα που είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και ικανές να

συµβάλουν στην πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων ασθενειών.

(8) Υπάρχουν διαφορές µεταξύ των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των

κρατών µελών σχετικά µε τη µέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα νικοτίνης στα τσιγάρα. Οι

διαφορές αυτές ενδέχεται να δηµιουργήσουν προσκόµµατα στο εµπόριο και να εµποδίσουν

την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη µέλη και οι επιστηµονικές αρχές

έχουν θίξει συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τη δηµόσια υγεία σε έναν τοµέα που ήδη

αποτέλεσε αντικείµενο προγενέστερων µέτρων εναρµόνισης, η δε Επιτροπή εξέτασε τα

θέµατα αυτά.

(9) Τα προσκόµµατα αυτά θα πρέπει συνεπώς να εκλείψουν και για τον σκοπό αυτό η θέση σε

ελεύθερη κυκλοφορία, η διάθεση στην αγορά και η παραγωγή τσιγάρων θα πρέπει να

υποβληθούν σε κοινούς κανόνες, όχι µόνο όσον αφορά την πίσσα αλλά και όσον αφορά τα

µέγιστα επίπεδα νικοτίνης και µονοξειδίου του άνθρακα.

10) Ο καθορισµός των διεθνών προδιαγραφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα καπνού αποτελεί

ένα από τα προς διαπραγµάτευση θέµατα στο πλαίσιο της κατάρτισης Σύµβασης-Πλαισίου

της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού.
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(11 ) Για τη µέτρηση της περιεκτικότητας των τσιγάρων σε πίσσα, νικοτίνη και µονοξείδιο του

άνθρακα θα πρέπει να γίνει παραποµπή στα πρότυπα ISO 4387, ISO 10315 και ISO 8454 τα

οποία είναι τα µόνα διεθνώς αναγνωρισµένα, δεδοµένου ότι η περαιτέρω έρευνα και τεχνική

πρόοδος, που πρέπει να προωθηθούν, θα πρέπει να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και

χρησιµοποίηση ακριβέστερων και πλέον αξιόπιστων µεθόδων µέτρησης της περιεκτικότητας

των τσιγάρων σε τέτοιες ουσίες καθώς και στην ανάπτυξη µεθόδων µέτρησης για τα άλλα

προϊόντα καπνού.

(12) Με την οδηγία 90/239/EOK παραχωρήθηκε στην Ελλάδα, λόγω ιδιαίτερων

κοινωνικοοικονοµικών δυσκολιών, παρέκκλιση όσον αφορά την προθεσµία για την εφαρµογή

των µέγιστων περιεκτικοτήτων σε πίσσα. Η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί κατά

την προβλεφθείσα περίοδο.

(13) Η παρουσίαση των προειδοποιητικών µηνυµάτων και των περιεκτικοτήτων εξακολουθεί να

διαφέρει ανάµεσα στα κράτη µέλη. Κατά συνέπεια οι καταναλωτές σε ένα κράτος µέλος

πιθανόν να ενηµερώνονται καλύτερα ως προς τους κινδύνους των προϊόντων καπνού από ό,τι

σε κάποιο άλλο. Οι διαφορές αυτές είναι απαράδεκτες και ενδέχεται να δηµιουργήσουν

προσκόµµατα στο εµπόριο και να εµποδίσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον

αφορά τα προϊόντα καπνού και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξαλειφθούν. Είναι ανάγκη, για

τον σκοπό αυτό, να ενισχυθεί και να διασαφηνιστεί η ισχύουσα νοµοθεσία, εξασφαλίζοντας

ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

(14) Θα πρέπει να προβλεφθεί η σήµανση των παρτίδων των προϊόντων καπνού, κατά τρόπον

ώστε να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα των προϊόντων, µε σκοπό τον έλεγχο της τήρησης

της παρούσας οδηγίας.

(15 ) Υπάρχουν διαφορές ως προς την κατάσταση που επικρατεί στο κάθε κράτος µέλος σχετικά µε

τα συστατικά και τα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού. Σε

ορισµένα κράτη µέλη δεν υπάρχει νοµοθεσία ούτε ισχύουν εθελοντικές συµφωνίες όσον

αφορά τις ουσίες αυτές. Αρκετά κράτη µέλη, στα οποία υπάρχουν τέτοιες νοµοθετικές

ρυθµίσεις ή εθελοντικές συµφωνίες, δεν λαµβάνουν καµία πληροφορία από τους

καπνοβιοµηχάνους σχετικά µε τις ποσότητες αυτών των συστατικών και των προσθέτων στην

κάθε µάρκα συγκεκριµένων προϊόντων καπνού. Θα πρέπει να ξεκινήσει µια προσέγγιση των

εφαρµοζόµενων µέτρων στον τοµέα αυτό ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνειας.
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(16 ) Η έλλειψη πληροφοριών µαζί µε την έλλειψη τοξικολογικών δεδοµένων δεν επιτρέπει στις

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να αξιολογήσουν αποτελεσµατικά την τοξικότητα και

τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η υγεία του καταναλωτή από τα προϊόντα καπνού.

Αυτό είναι ασυµβίβαστο µε την υποχρέωση της Κοινότητας να εξασφαλίζει ένα υψηλό

επίπεδο προστασίας της υγείας.

(17 ) Έχει αποδειχθεί πως τα προϊόντα καπνού περιέχουν και εκπέµπουν, όταν καίγονται, πολλές

επιβλαβείς ουσίες καθώς και γνωστές καρκινογόνες ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη

υγεία. Κατά τα τελευταία έτη αποδείχθηκε επίσης ότι το παθητικό κάπνισµα συνεπάγεται

κινδύνους, ιδίως για τα έµβρυα και τα νεογνά, και ότι µπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει

αναπνευστικά νοσήµατα στα πρόσωπα που εισπνέουν τον καπνό. Επιπλέον, το 80% των

ατόµων που αρχίζουν το κάπνισµα στην Κοινότητα είναι κάτω των 18 ετών. Θα πρέπει να

εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των παρεχόµενων πληροφοριών για τα εν

λόγω προϊόντα, µε ταυτόχρονη µέριµνα ότι τα δικαιώµατα εµπορικής και πνευµατικής

ιδιοκτησίας των καπνοβιοµηχάνων λαµβάνονται δεόντως υπόψη.

(18 ) Θα πρέπει να απαγορευθεί η χρησιµοποίηση πάνω στις συσκευασίες προϊόντων καπνού

ορισµένων χαρακτηρισµών του προϊόντος οι οποίοι ενδέχεται να παραπλανήσουν τον

καταναλωτή.

(19 ) Η οδηγία 89/622/EOK απαγόρευσε την πώληση στα κράτη µέλη ορισµένων τύπων καπνού

που λαµβάνονται από το στόµα. Το άρθρο 151 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας,

Φινλανδίας και Σουηδίας παρέχει στο Βασίλειο της Σουηδίας παρέκκλιση από τις διατάξεις

της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά το θέµα αυτό.

(20 ) Η τεχνική και επιστηµονική πρόοδος στον τοµέα των προϊόντων καπνού επιβάλλουν την

τακτική επαναξιολόγηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της εφαρµογής της στα

κράτη µέλη. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για την εκπόνηση

τακτικών εκθέσεων από την Επιτροπή, βασισµένων σε επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισµένα δεδοµένα θα πρέπει να εξετάζονται ειδικότερα.



9448/1/00 REV 1 LAM/xd 6
DG I   EL

(21 ) Όσον αφορά τον καθορισµό των µέγιστων περιεκτικοτήτων, θα πρέπει να εξεταστούν,

αφενός, η σκοπιµότητα µεταγενέστερης µείωσης των καθορισθεισών περιεκτικοτήτων και

ιδίως η σχέση µεταξύ των περιεκτικοτήτων αυτών, και, αφετέρου, η θέσπιση σχετικών

προτύπων για τα προϊόντα εκτός των τσιγάρων, ειδικότερα για τον καπνό για στρίψιµο.

(22 ) Όσον αφορά τα λοιπά συστατικά, µεταξύ των οποίων και τα πρόσθετα, θα πρέπει να

εξετασθεί, στα πλαίσια µεταγενέστερης εναρµόνισης, η δυνατότητα κατάρτισης κοινού

καταλόγου.

(23) Το µέγεθος της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού και η αυξανόµενη τάση των

καπνοβιοµηχάνων να συγκεντρώνουν την παραγωγή τους για το σύνολο της Κοινότητας σε

έναν µικρό µόνο αριθµό παραγωγικών εγκαταστάσεων στα κράτη µέλη οδηγούν στο

συµπέρασµα ότι τα νοµοθετικά µέτρα για την επίτευξη της οµαλής λειτουργίας της

εσωτερικής αγοράς των προϊόντων καπνού πρέπει να λαµβάνονται σε κοινοτικό και όχι σε

εθνικό επίπεδο.

(24) Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισµός

προθεσµιών που θα επιτρέπουν, αφενός, την ολοκλήρωση µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα

της διαδικασίας µεταστροφής που άρχισε ήδη µε την οδηγία 90/239/EOK και, αφετέρου, την

προσαρµογή των καταναλωτών και των καπνοβιοµηχάνων σε προϊόντα µε χαµηλότερη

περιεκτικότητα πίσσας, νικοτίνης και µονοξειδίου του άνθρακα.

(25) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας πράξης θα πρέπει να θεσπίζονται

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(26) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις προθεσµίες εντός των οποίων τα κράτη

µέλη οφείλουν να µεταφέρουν στην εθνική νοµοθεσία και να εφαρµόσουν τις οδηγίες που

αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε τη µέγιστη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, σε

νικοτίνη και σε µονοξείδιο του άνθρακα, τις προειδοποιήσεις οι οποίες αφορούν την υγεία και

άλλες ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις µονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού,

καθώς και ορισµένα µέτρα τα οποία αφορούν τα συστατικά και την περιγραφή των προϊόντων

καπνού.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(1) «προϊόντα καπνού» : τα προϊόντα που προορίζονται για κάπνισµα, εισπνοή, µύζηση ή

µάσηµα, εφόσον αποτελούνται, έστω εν µέρει, από καπνό γενετικώς τροποποιηµένο ή µη,

(2) «πίσσα» : το συµπύκνωµα άνυδρου, σε φυσική κατάσταση καπνού, άνευ νικοτίνης,
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(3) «νικοτίνη» : τα νικοτινικά αλκαλοειδή,

(4) «καπνός που λαµβάνεται από το στόµα» : όλα τα προϊόντα τα οποία προορίζονται για λήψη

από το στόµα, εξαιρουµένων εκείνων που προορίζονται για κάπνισµα ή µάσηµα, και τα οποία

αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από καπνό, µε τη µορφή σκόνης ή λεπτών σωµατιδίων

ή κάθε συνδυασµός αυτών των µορφών - ιδίως αυτά που συσκευάζονται σε φακελάκια µιας

δόσης ή σε πορώδη φακελάκια - ή σε µορφή που παραπέµπει σε τρόφιµα.

(5) «συστατικό» : οποιαδήποτε ουσία ή οποιοδήποτε στοιχείο, εκτός από τα φύλλα και άλλα

φυσικά ή µη µεταποιηµένα µέρη του φυτού του καπνού, που χρησιµοποιούνται κατά την

παραγωγή ή την παρασκευή ενός προϊόντος καπνού και εξακολουθούν να υπάρχουν στο

τελικό προϊόν, έστω και µε αλλαγµένη µορφή.

Άρθρο 3

Τσιγάρα : µέγιστη περιεκτικότητα σε πίσσα, σε νικοτίνη και σε µονοξείδιο του άνθρακα

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα τσιγάρα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, διατίθενται

στο εµπόριο ή παράγονται  στα κράτη µέλη δεν µπορούν να έχουν περιεκτικότητα που να

υπερβαίνει :

- τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά την πίσσα,

- το 1 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά τη νικοτίνη,

- τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά το µονοξείδιο του άνθρακα.

2. Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία, ως προσωρινή παρέκκλιση, η ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή

της µέγιστης περιεκτικότητας σε πίσσα των τσιγάρων που παράγονται και διατίθενται στο

εµπόριο στην επικράτειά της, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, είναι η  1η Ιανουαρίου

2007.
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Άρθρο 4

Μέθοδοι µέτρησης

1. Οι περιεκτικότητες των τσιγάρων σε πίσσα, νικοτίνη και µονοξείδιο του άνθρακα, µετρούνται

βάσει των προτύπων ISO 4387 για την πίσσα, ISO 10315 για τη νικοτίνη και ISO 8454 για το

µονοξείδιο του άνθρακα.

Η ακρίβεια των ενδείξεων στα πακέτα όσον αφορά την πίσσα και τη νικοτίνη ελέγχεται σύµφωνα

µε το πρότυπο ISO 8243.

2. Οι δοκιµές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγµατοποιούνται ή ελέγχονται σε

εργαστήρια δοκιµών, εγκεκριµένα και ελεγχόµενα από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την 31 ∆εκεµβρίου 2001 και µε την

ευκαιρία κάθε τροποποίησης, κατάλογο των εγκεκριµένων εργαστηρίων, καθορίζοντας τα κριτήρια

που χρησιµοποιούνται για την έγκριση και τις µεθόδους εποπτείας που εφαρµόζονται.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να απαιτούν από τους καπνοβιοµηχάνους ή τους εισαγωγείς

καπνού να πραγµατοποιούν κάθε άλλη δοκιµή επιβαλλόµενη από τις αρµόδιες εθνικές αρχές

προκειµένου να υπολογιστεί η περιεκτικότητα άλλων ουσιών που παράγονται από τα προϊόντα

καπνού τους ανά µάρκα και τύπο και να εκτιµηθούν οι συνέπειες αυτών των ουσιών για την υγεία,

λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων και τον κίνδυνο εθισµού που συνεπάγονται. Τα κράτη µέλη

µπορούν επίσης να απαιτούν, οι δοκιµές αυτές να πραγµατοποιούνται ή να ελέγχονται στα

εγκεκριµένα εργαστήρια δοκιµών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.
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4. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παραγράφου 3 κοινοποιούνται κατ' έτος στις αρµόδιες εθνικές αρχές.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διάδοση, µε κάθε κατάλληλο µέσo, των πληροφοριών που

υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, προκειµένου να ενηµερώνονται οι καταναλωτές,

λαµβάνοντας υπόψη, όπου χρειάζεται, τις πληροφορίες που αποτελούν επαγγελµατικό απόρρητο.

5. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν κατ' έτος στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες

που υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, η οποία τα λαµβάνει υπόψη κατά την εκπόνηση

της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Άρθρο 5

Σήµανση

1. Οι περιεκτικότητες των τσιγάρων σε πίσσα, σε νικοτίνη και σε µονοξείδιο του άνθρακα, οι

οποίες µετρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 4, τυπώνονται σε µια από τις πλάγιες όψεις του πακέτου

τσιγάρων, στην επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο το προϊόν διατίθεται

στο εµπόριο, έτσι ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 10% της αντίστοιχης επιφάνειας.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 12% για τα κράτη µέλη µε δύο επίσηµες γλώσσες και σε 15% για

τα κράτη µέλη µε τρεις επίσηµες γλώσσες.

2. Κάθε µονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού, εκτός από τα προϊόντα καπνού που

προορίζονται για λήψη από το στόµα και άλλα προϊόντα καπνού που δεν προορίζονται για καύση,

φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις :
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(α) µια γενική προειδοποίηση :

«Το κάπνισµα σκοτώνει»

ή

«Το κάπνισµα µπορεί να σκοτώσει».

Η προειδοποίηση αυτή τυπώνεται στην πιο ορατή επιφάνεια της µονάδας συσκευασίας και σε

κάθε εξωτερική συσκευασία, εκτός του διαφανούς περιτυλίγµατος, που χρησιµοποιείται στη

λιανική πώληση του προϊόντος.

(β) µια συµπληρωµατική προειδοποίηση η οποία λαµβάνεται από τον κατάλογο του

παραρτήµατος Ι.

Οι προαναφερόµενες συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις εναλλάσσονται κατά τρόπο που να

εξασφαλίζει την τακτική εµφάνισή τους.

Η προειδοποίηση αυτή τυπώνεται στην άλλη περισσότερο ορατή επιφάνεια της µονάδας

συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική συσκευασία, εκτός του διαφανούς περιτυλίγµατος, που

χρησιµοποιείται στη λιανική πώληση του προϊόντος.

Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν τη θέση των προειδοποιήσεων στις επιφάνειες αυτές

ανάλογα µε τις γλωσσικές απαιτήσεις.
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3. Τα προϊόντα καπνού που λαµβάνονται από το στόµα, των οποίων επιτρέπεται η διάθεση στο

εµπόριο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 8, και τα προϊόντα καπνού που δεν προορίζονται για

καύση φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση :

«Αυτό το προϊόν καπνού µπορεί να βλάψει την υγεία σας και προκαλεί εξάρτηση».

Η προειδοποίηση αυτή τυπώνεται στην περισσότερο ορατή επιφάνεια της µονάδας συσκευασίας

και σε κάθε εξωτερική συσκευασία, εκτός του διαφανούς περιτυλίγµατος, η οποία  χρησιµοποιείται

στη λιανική πώληση του προϊόντος.

Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν τη θέση της προειδοποίησης στην επιφάνεια αυτή ανάλογα

µε τις γλωσσικές απαιτήσεις.

4. Οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, καλύπτουν τουλάχιστον το

25% της εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της µονάδας συσκευασίας στην οποία

τυπώνονται. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 27% για τα κράτη µέλη µε δύο επίσηµες γλώσσες και

σε 30% για τα κράτη µέλη µε τρεις επίσηµες γλώσσες.

Ωστόσο, όσον αφορά τις µονάδες συσκευασίας που προορίζονται για προϊόντα εκτός των

τσιγάρων, των οποίων η πιο ορατή επιφάνεια υπερβαίνει τα 100 cm2, οι προειδοποιήσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 2 καλύπτουν τουλάχιστον 25 cm2 σε κάθε επιφάνεια. Το µέγεθος

αυτό αυξάνεται σε 27 cm2 για τα κράτη µέλη µε δύο επίσηµες γλώσσες και σε 30 cm2για τα κράτη

µέλη µε τρεις επίσηµες γλώσσες.
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5. Το κείµενο των προειδοποιήσεων και οι ενδείξεις της περιεκτικότητας που απαιτούνται από

το παρόν άρθρο :

(α) τυπώνονται µε έντονα µαύρα στοιχεία τύπου Helvetica σε άσπρο φόντο. Ανάλογα µε τις

γλωσσικές απαιτήσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν το µέγεθος των στοιχείων, υπό

τον όρο ότι το µέγεθος των στοιχείων που καθορίζεται στη νοµοθεσία τους είναι τέτοιο ώστε

να καλύπτεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας η οποία διατίθεται στο

απαιτούµενο κείµενο,

(β) γράφονται µε µικρά γράµµατα, εκτός από το αρχικό γράµµα του µηνύµατος καθώς και όταν

απαιτείται σύµφωνα µε τους κανόνες της γραµµατικής,

(γ) τοποθετούνται στο κέντρο της επιφάνειας όπου πρέπει να τυπωθεί το κείµενο και παράλληλα

προς το επάνω άκρο του πακέτου,

(δ) για τα προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3, περιβάλλονται από

µαύρο περίγραµµα ελάχιστου πάχους 3mm και µέγιστου 4mm, το οποίο δεν ενοχλεί από

καµία άποψη την ανάγνωση της προειδοποίησης ή των πληροφοριών που παρέχονται,

(ε) τυπώνονται στην επίσηµη ή τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο το προϊόν

διατίθεται στο εµπόριο.

6. Τα κείµενα που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να τυπώνονται επάνω στην ταινία

φόρου της µονάδας συσκευασίας. Τα κείµενα αυτά τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να µην

αποσπώνται, είναι ανεξίτηλα και δεν πρέπει να κρύβονται, να καλύπτονται ή να διακόπτονται µε

κανένα τρόπο από άλλες ενδείξεις ή εικόνες, ούτε από το άνοιγµα του πακέτου.

7. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2 και 3 συνοδεύονται από την ένδειξη, εκτός του πλαισίου που προβλέπεται για τις

προειδοποιήσεις, της αρχής που τις συνέταξε.
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8. Σε κάθε µονάδα συσκευασίας αναγράφεται ο αριθµός της παρτίδας του προϊόντος του

καπνού, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε παρτίδα σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8243, µε κατάλληλη

µορφή που επιτρέπει τον προσδιορισµό της προέλευσης του προϊόντος.

Άρθρο 6

Άλλες πληροφορίες για το προϊόν

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από όλους τους καπνοβιοµηχάνους και εισαγωγείς προϊόντων

καπνού να τους υποβάλουν κατάλογο όλων των συστατικών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή

των προϊόντων καπνού τους ανά µάρκα και τύπο, καθώς και των ποσοτήτων των συστατικών

αυτών. Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση που εκθέτει τους λόγους για τους οποίους

συµπεριλαµβάνονται τα εν λόγω συστατικά στα προϊόντα καπνού, καθώς και τα τοξικολογικά

στοιχεία όσον αφορά αυτά τα συστατικά πριν και µετά την καύση και τις επιπτώσεις τους στην

υγεία, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων, τον κίνδυνο εθισµού που συνεπάγονται.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρέχονται σε ετήσια βάση, και για πρώτη

φορά το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2002.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διάδοση, µε κάθε κατάλληλο µέσο, των πληροφοριών που

παρέχονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µε σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών,

λαµβάνοντας υπόψη, όπου χρειάζεται, τις πληροφορίες που αποτελούν επαγγελµατικό απόρρητο.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν κατ' έτος στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες

που υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, η οποία τις λαµβάνει υπόψη κατά την εκπόνηση

της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11.
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Άρθρο 7

Περιγραφή του προϊόντος

Η χρήση των όρων «low tar» (χαµηλή ποσότητα πίσσας), «light» (ελαφρά), «ultra light»

(εξαιρετικά ελαφρά), «mild» (ελαφρά) ή οποιωνδήποτε άλλων παρόµοιων όρων, καθώς και, µε την

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1, οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά µε τις

περιεκτικότητες, που έχουν στόχο ή άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα τη δηµιουργία της εντύπωσης ότι

ένα συγκεκριµένο προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από άλλα, απαγορεύεται.

Άρθρο 8

Καπνός που λαµβάνεται από το στόµα

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, Φινλανδίας και

Σουηδίας.

Άρθρο 9

Μέτρα προσαρµογής

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2

προσαρµόζει στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο :

(α) τις µεθόδους µέτρησης που προβλέπονται στο άρθρο 4 και τους σχετικούς ορισµούς,

(β) τις προειδοποιήσεις σχετικά µε την υγεία οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στις µονάδες

συσκευασίας των προϊόντων καπνού και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, καθώς και τη

συχνότητα εναλλαγής τους.
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Άρθρο 10

∆ιαδικασία της κανονιστικής επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 11

Έκθεση

Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και στη συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση

σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Για την κατάρτιση της έκθεσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή επικουρείται από

επιστηµονικούς και τεχνικούς εµπειρογνώµονες προκειµένου να διαθέτει όλες τις αναγκαίες

πληροφορίες.
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Κατά την υποβολή της πρώτης έκθεσης, η Επιτροπή υποδεικνύει, ιδίως, τα στοιχεία τα οποία θα

πρέπει να επανεξεταστούν ή να αναπτυχθούν περαιτέρω, λαµβανοµένων υπόψη των εξελίξεων

όσον αφορά τις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις, µεταξύ άλλων δε της αναπτύξεως διεθνώς

εγκεκριµένων κανόνων και προδιαγραφών σχετικά µε τα προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε

µια µεταγενέστερη µείωση των µέγιστων περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3

παράγραφος 1, στην ενδεχόµενη σχέση µεταξύ αυτών των περιεκτικοτήτων, στην θέσπιση

προδιαγραφών σχετικά µε τα άλλα προϊόντα εκτός των τσιγάρων, ιδίως τον καπνό για στρίψιµο,

καθώς και στην δυνατότητα κατάρτισης κοινού καταλόγου των συστατικών που αναφέρονται στο

άρθρο 6, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τον κίνδυνο εθισµού που συνεπάγονται.  Στην

έκθεση εξετάζεται επίσης η σχέση µεταξύ των απαιτήσεων σήµανσης που προβλέπονται στο

άρθρο 5 και της συµπεριφοράς των καταναλωτών.  Η έκθεση συνοδεύεται από κάθε πρόταση

τροποποίησης της παρούσας οδηγίας που θα κρίνει αναγκαία η Επιτροπή.

Άρθρο 12

Εισαγωγή, πώληση και κατανάλωση προϊόντων καπνού

1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν, για λόγους σχετικούς µε τον περιορισµό της περιεκτικότητας

των τσιγάρων σε πίσσα, σε νικοτίνη ή σε µονοξείδιο του άνθρακα, µε τις προειδοποιήσεις που

αφορούν την υγεία και άλλες ενδείξεις ή µε άλλες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, να

απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εισαγωγή, την πώληση ή την κατανάλωση προϊόντων καπνού τα

οποία είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, µε εξαίρεση τα ληφθέντα µέτρα µε σκοπό την

επαλήθευση των στοιχείων που παρέχονται στα πλαίσια του άρθρου 4.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν,

τηρώντας τη Συνθήκη, περισσότερο αυστηρούς κανόνες σχετικά µε την παραγωγή, την εισαγωγή,

την πώληση και την κατανάλωση προϊόντων καπνού τους οποίους κρίνουν αναγκαίους για την

προστασία της δηµόσιας υγείας, εφόσον οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες που θεσπίζει η

παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 13

Εφαρµογή

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη θέτουν σε

ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε

την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή

σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας µπορούν να

εξακολουθήσουν να διατίθενται στο εµπόριο κατά την διάρκεια ενός έτους µετά την ηµεροµηνία

που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Οι οδηγίες 89/622/EOK και 90/239/EOK καταργούνται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των

κρατών µελών σχετικά µε τις προθεσµίες για την µεταφορά στην εθνική τους νοµοθεσία και την

εφαρµογή των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.
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Οι παραποµπές στις οδηγίες που καταργούνται νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία

σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχιών του παραρτήµατος ΙΙΙ.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 16

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος συµπληρωµατικών προειδοποιήσεων

(που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β))

1. Οι καπνιστές πεθαίνουν πρόωρα.

2. Το κάπνισµα προκαλεί καρδιαγγειακές παθήσεις και εµφράγµατα.

3. Το κάπνισµα προκαλεί καρκίνο.

4. Έγκυοι : το κάπνισµα βλάπτει την υγεία του παιδιού σας.

5. Προστατέψτε τα παιδιά : µην τα αναγκάζετε να αναπνέουν τον καπνό σας.

6. Ο γιατρός σας µπορεί να σας βοηθήσει να κόψετε το κάπνισµα.

7. Το κάπνισµα προκαλεί εξάρτηση.

8. Το σταµάτηµα του καπνίσµατος µειώνει τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών.

9. Βοήθεια για να σταµατήσετε το κάπνισµα : [αριθµός τηλεφώνου/ταχυδροµική

διεύθυνση/διεύθυνση internet/ο γιατρός σας].

10. Το κάπνισµα προκαλεί ανικανότητα.

11. Το κάπνισµα προκαλεί γήρανση του δέρµατος.

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προθεσµίες για τη µεταφορά και την εφαρµογή των οδηγιών που καταργούνται

(που αναφέρονται στο άρθρο 14)

Οδηγία Προθεσµίες Προθεσµίες
για τη µεταφορά για την εφαρµογή

89/622/ΕΟΚ (ΕΕ L 359 της 8.12.1989, σ. 1) 1 Ιουλίου 1990 31 ∆εκεµβρίου 1991

31 ∆εκεµβρίου 1992

31 ∆εκεµβρίου 1993

90/239/ΕΟΚ (ΕΕ L 137 της 30.5.1990, σ. 36) 18 Noεµβρίου 1991 31 ∆εκεµβρίου 19921

31 ∆εκεµβρίου 1997 1

31 ∆εκεµβρίου 1992 2

31 ∆εκεµβρίου 19982

31 ∆εκεµβρίου 2000 2

31 ∆εκεµβρίου 2006 2

92/41/ΕΟΚ (EE L 158 της 11.6.1992, σ. 30) 1 Ιουλίου 1992 1 Ιουλίου 1992

1 Ιανουαρίου 1994

31 ∆εκεµβρίου 1994

___________________

                                                
1 Για όλα τα κράτη µέλη εκτός από την Ελλάδα.
2 Η εξαίρεση ισχύει µόνον για την Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

Παρούσα Οδηγία Οδηγία
89/622/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 92/41/ΕΟΚ

Οδηγία
90/239/ΕΟΚ

Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1
Άρθρο 2, παρ. 1 έως 3 Άρθρο 2

παρ. 1, 2 και 3
Άρθρο 2 παρ. 1

Άρθρο 2, σηµείο 4 Άρθρο 2 παρ.4
Άρθρο 2, σηµείο 5
Άρθρο 3, παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 2
Άρθρο 3, παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 3
Άρθρο 4, παρ. 1
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρα 3 και 4

Άρθρο 4 παρ. 1
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 4 παρ. 2 έως 5
Άρθρο 5, παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 3
Άρθρο 5, παρ. 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 4. παρ. 1
Άρθρο 5, παρ. 2, πρώτο εδάφιο
στοιχείο α)

Παράρτηµα Ι

Άρθρο 5, παρ. 2, πρώτο εδάφιο
στοιχείο β)

Άρθρο 4 παρ. 2α σηµείο α)

Άρθρο 5, παρ. 2
δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 5, παρ. 3
Άρθρο 5, παρ. 4
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4, παρ. 4

Άρθρο 5, παρ. 4
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παρ. 4

Άρθρο 5, παρ. 5
Άρθρο 5, παρ. 6 Άρθρο 4  παρ. 5
Άρθρο 5, παρ. 7
Άρθρο 5, παρ. 8
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8 Άρθρο 8 σηµείο α)
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12, παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ.1
Άρθρο 12, παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2
Άρθρο 13 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1
Άρθρο 13 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2
Άρθρο 13 παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 3
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16 Άρθρο 10 Άρθρο 9
Παράρτηµα Ι Παράρτηµα Ι
Παράρτηµα ΙΙ
Παράρτηµα ΙΙΙ

==============
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 7 Ιανουαρίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση των

προϊόντων καπνού, βασιζόµενη στο άρθρο 95 της Συνθήκης. 1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε σχετικώς γνώµη στις 14 Ιουνίου 2000 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέφερε τη γνώµη της για την πρόταση στις

29 Μαρτίου 2000 3, η δε Επιτροπή των Περιφερειών στις 12 Απριλίου 2000 4.

3. Μετά τις γνώµες αυτές, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση

στις 28 Ιουνίου 2000 5.

4. Στις 31 Ιουλίου 2000 το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η οδηγία, η οποία βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης, αποτελεί ανάτηξη δύο οδηγιών που

αφορούν την περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα 6 και την επισήµανση των προϊόντων

καπνού, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης ορισµένων καπνών µάσησης 7. Στόχος της

είναι η συµπλήρωση και ενηµέρωση των διατάξεων των δύο αυτών οδηγιών υπό το φως της

κτηθείσας πείρας και των επιστηµονικών εξελίξεων, και µε βάση έναν υψηλό βαθµό

προστασίας της δηµοσίας υγείας.

                                                
1 ΕΕ C 150 της 30.5.2000, σελ. 43.
2 Έγγρ. 9341/00 CODEC 434 SAN 55.
3 ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σελ. 24.
4 Έγγρ. CdR 32/2000.
5 Έγγρ. 10131/00 SAN 78 CODEC 526.
6 Οδηγία 90/239/ΕΟΚ, ΕΕ L 137 της 30.05.90.
7 Οδηγία 89/622/ΕΟΚ, τροποποιηθείσα από την οδηγία 92/41/ΕΟΚ (ΕΕ L 359 της 8.12.89 και

ΕΕ L 158 της 11.6.92).
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Συµβούλιο υιοθέτησε, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν µέρει, ενίοτε δε µόνον κατά την ουσία,
15 τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιέλαβε στην πρότασή της η
Επιτροπή.

∆έχθηκε επιπλέον 2 άλλες τροπολογίες (40 και 41), τις οποίες είχε αρχικώς απορρίψει η
Επιτροπή και οι οποίες αφορούν το άρθρο 7. Στο άρθρο αυτό εξάλλου προσετέθη µνεία της
πληροφόρησης σχετικά µε την περιεκτικότητα, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

− Τροπολογίες 75, 11 και 15
Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν είναι σκόπιµο να γίνεται µνεία της τιµής των προϊόντων
καπνού, δεδοµένης της όλης διάρθρωσης της οδηγίας και της έλλειψης σχετικών
διατάξεων των άρθρων της.

− Τροπολογία 3
Το Συµβούλιο δεν θεωρεί επί του παρόντος ουσιώδες να αναφέρεται ως πρωτεύον
αντικείµενο µελέτης, στο πλαίσιο της πρώτης έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 11,
η αξιολόγηση των προϊόντων καπνού που δήθεν βλάπτουν λιγότερο την υγεία.

− Τροπολογίες 5, 22 (µέρος δεύτερο) και 108
Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η προσοχή πρέπει επί του παρόντος να εστιασθεί αφενός στη
βελτίωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των µεθόδων µέτρησης της περιεκτικότητας σε
πίσσα, νικοτίνη και µονοξείδιο του άνθρακος, και αφετέρου στη µελέτη της
δυνατότητας σύνταξης κοινού καταλόγου των λοιπών συστατικών, δεδοµένου ότι το
θέµα της µέτρησης των συστατικών αυτών ανήκει σε µεταγενέστερο στάδιο.

− Τροποποίηση 6
Το Συµβούλιο έκρινε υπερβολικά δύσκολη και δαπανηρή µια τέτοια αποτίµηση.

− Τροπολογία 12
Μολονότι το Συµβούλιο δεν θεώρησε σκόπιµο να υπογραµµίσει αυτή την πτυχή του
θέµατος µέσα σε ξεχωριστή αιτιολογική παράγραφο, σηµειώνει ωστόσο πόσο
σηµαντικό είναι να αξιολογηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις της χρήσης προϊόντων
καπνού, δεδοµένης της απαίτησης να εξασφαλισθεί υψηλός βαθµός προστασίας της
υγείας (βλέπε π.χ. αιτιολογικές παραγράφους 4 και 16).

                                                
1 Για τις αιτιολογικές παραγράφους, τα άρθρα και τα παραρτήµατα χρησιµοποιείται η

αρίθµηση της κοινής θέσης.
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− Τροπολογία 13
Το Συµβούλιο θεώρησε σκοπιµότερο να αναφερθεί στην προστασία των δικαιωµάτων
εµπορικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας και δη σε σχέση µε την ενηµέρωση των
καταναλωτών (βλ. αιτιολογική παράγραφο 17 και άρθρα 4 παρ. 4 και 6 παρ. 2).
∆ιέγραψε εποµένως την ιδιαίτερη αιτιολογική παράγραφο στην οποία αναφέρεται η
τροπολογία του Κοινοβουλίου.

− Τροπολογία 16
Το Συµβούλιο θεώρησε το κείµενο αυτής της αιτιολογικής παραγράφου υπερβολικά
γενικό σε σχέση µε το διατακτικό της οδηγία, λαµβανοµένου επίσης υπόψη ότι η δράση
η σχετική µε τους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία, µεταξύ των οποίων το
κάπνισµα, αποτελεί ένα από τα πεδία δράσης του νέου προγράµµατος που παρουσίασε
η Επιτροπή.

− Τροπολογία 18
Το Συµβούλιο θεωρεί ότι ο ορισµός που τροποποίησε (βλ. άρθρο 2 σηµείο 5) και δη µε
την προσθήκη της γενικής έκφρασης "οποιαδήποτε ουσία" καθιστά περιττή την
προτεινόµενη τροπολογία.

− Τροπολογίες 19 και 98
Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η δυνατότητα µιας έστω και προσωρινής εξαίρεσης της
εφαρµογής των νέων διατάξεων προκειµένου για τσιγάρα που εξάγονται εκτός
Κοινότητας δεν δικαιολογείται, δεδοµένων ιδίως των προβληµάτων ελέγχου που
γεννώνται από µια τέτοια εξαίρεση.

− Τροπολογία 107
Το Συµβούλιο έκρινε ως µη ενδεδειγµένη τη λεπτοµερή διατύπωση αυτής της
τροπολογίας (πρβ. επίσης σχολιασµό της τροπολογίας 12).

− Τροπολογία 24
Το Συµβούλιο έκρινε ότι, δεδοµένου του σηµαντικού περιθωρίου σφάλµατος των
αποτελεσµάτων των δοκιµών, και µέχρις ότου βελτιωθεί η ακρίβειά τους, η
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων σε ετήσια βάση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο, θα έχει µεγάλο κόστος και µικρή αξιοπιστία.

− Τροπολογίες 25 και 39
Με τη διατύπωση αυτή, η οποία έχει ληφθεί από το άρθρο 4 παράγραφος 4 εδάφιο
δεύτερο καθώς και στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το Συµβούλιο θέλησε να υπογραµµίσει
τη σπουδαιότητα που αποδίδει στην ενηµέρωση του καταναλωτή, δίνοντας έµφαση στο
σχετικό προβάδισµα.

− Τροπολογίες 26 και 116
Το Συµβούλιο θεωρεί υπερβολική την αύξηση των διαστάσεων που ζητεί το
Κοινοβούλιο, τόσο για τη δήλωση της περιεκτικότητας όσο και για τις προειδοποιήσεις
που αναγράφονται στα πακέτα, δεδοµένου ότι τα ποσοστά που προβλέπονται σήµερα
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 (10%, 12% και 15% αντιστοίχως) και στο άρθρο 5
παράγραφος 4 (25%, 27% και 30%) - και τα οποία αντιστοιχούν στην αρχική πρόταση
της Επιτροπής - είναι κατά πολύ ανώτερα εκείνων που προβλέπει η ισχύουσα
νοµοθεσία (4%, 6% και 8%).

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε εξ άλλου την πρόταση της Επιτροπής µε σκοπό να
τυπώνονται στις συσκευασίες µόνο οι µέγιστες επιτρεπόµενες περιεκτικότητες που
προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1, κρίνοντας ότι προέχει να ενηµερώνεται ο
καταναλωτής για την πραγµατική περιεκτικότητα των τσιγάρων.



9448/1/00 REV 1 ADD 1 ΠΧΚ/αγ 5
DG I   EL

Ωστόσο το Συµβούλιο προβλέπει ρητώς να εξεταστεί η σχέση µεταξύ επισήµανσης και
συµπεριφοράς των καταναλωτών στα πλαίσια της πρώτης έκθεσης περί της οποίας το
άρθρο 11.

− Τροπολογία 29
Το Συµβούλιο δεν κρίνει απαραίτητο να προβλέψει τις διευκρινίσεις που ζητεί η
τροπολογία.

− Τροπολογία 44
Λαµβάνοντας συν τοις άλλοις υπόψη τις διαβεβαιώσεις της Επιτροπής όσον αφορά
αφ� ενός µεν τη σύσταση πολυεπιστηµονικής και ανεξάρτητης οµάδας
εµπειρογνωµόνων και αφ�ετέρου την προτεραιότητα που δίδεται στην χάραξη κοινής
προσέγγισης για τα συστατικά, το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να κάνει, για την
κατάρτιση της πρώτης έκθεσης, υποδείξεις γενικότερου χαρακτήρα έναντι εκείνων που
περιέχει η τροπολογία.

Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πέραν των αλλαγών για τις οποίες γίνεται λόγος στο σηµείο Β ανωτέρω, εισήγχθησαν οι
ακόλουθοι νεωτερισµοί :

Προοίµιο
Το Συµβούλιο τροποποίησε το προοίµιο ώστε αν εξασφαλίζεται καλύτερη αντιστοιχία µε το
κείµενο του διατακτικού, συγχωνεύοντας ορισµένες αιτιολογικές παραγράφους και
απαλείφοντας άλλες, δίχως εν τούτοις να µεταβληθεί ουσιωδώς το περιεχόµενό του.

Άρθρο 5 (σήµανση)
Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε ωσαύτως προκειµένου να συνταχθεί µε καλύτερο τρόπο.
Επί πλέον το Συµβούλιο επανεισήγαγε µια διάταξη (βλ. παράγραφο 7) ειληµµένη από την
οδηγία 89/622/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει την δυνατότητα να αναφέρεται η αρχή που συνέταξε
την προειδοποίηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ένδειξη αυτή θα πρέπει να αναγράφεται
εκτός του πλαισίου της προειδοποίησης ώστε να µην µειώνεται η εντύπωση από αυτήν.

Παράρτηµα Ι (συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις)
Το Συµβούλιο εισήγαγε δύο συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις (αριθ. 10 και 11).

________________________
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1999/0244 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή,

την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού

(αναµόρφωση)
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1999/0244 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή,

την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού

(αναµόρφωση)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
1. Γενικό πλαίσιο

- Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(COM(1999)594 τελικό - 1999/0244 COD) 07.01.2000

- Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
29.03.2000

- Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 12.04.2000

- Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη
ανάγνωση: 14.06.2000

- Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 28.06.2000

- Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 31.07.2000

2. Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση είναι µια διαδικασία "αναµόρφωσης" που έχει στόχο να ανασυντάξει και
να εκσυγχρονίσει τις διατάξεις τριών οδηγιών για την Εσωτερική Αγορά (οδηγία
89/622/EΟΚ του Συµβουλίου1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/41/EΟΚ του
Συµβουλίου2, και την οδηγία 90/239/EΟΚ του Συµβουλίου3) σχετικά µε την
περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, την επισήµανση των προϊόντων καπνού και
τον καπνό µάσησης. Η νέα πρόταση βασίζεται επίσης στο άρθρο 95 της συνθήκης
ως µέτρο εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς.

                                                
1 Ε.Ε. L 359, 8.12.1989 σ. 1.
2 Ε.Ε. L 158, 11.6.1992 σ. 30.
3 Ε.Ε. L 137, 30.5.1990 σ. 36.
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Προτείνει τα εξής:

- να µειωθεί η περιεκτικότητα σε πίσσα από τα σηµερινά 12mg ανά τσιγάρο σε
10mg. Υπάρχει µια πρόταση να χορηγηθεί στην Ελλάδα παρέκκλιση έως το
∆εκέµβριο του 2006 λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Έλληνες καπνοκαλλιεργητές
καλλιεργούν ποικιλίες καπνού µε υψηλά επίπεδα πίσσας και ότι µια παρόµοια
παρέκκλιση υπάρχει ήδη στην οδηγία του 1990.

- να καθοριστεί ως ανώτατη τιµή για τη νικοτίνη το 1mg ανά τσιγάρο. Ορισµένα
κράτη µέλη έχουν ήδη µια εθνική ανώτατη τιµή, αλλά τώρα είναι σαφώς
δύσκολο να εφαρµοστεί καθώς οι εσωτερικοί συνοριακοί έλεγχοι έχουν
καταργηθεί.

- να καθοριστεί ως ανώτατη τιµή για το µονοξείδιο του άνθρακα τα 10mg ανά
τσιγάρο. Το επίπεδο του µονοξειδίου του άνθρακα σχετίζεται στενά µε την
καύση του καπνού και µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε το φίλτρο, το χαρτί και
τον εξαερισµό που χρησιµοποιείται καθώς και το µείγµα του καπνού που
χρησιµοποιείται.

- να ισχύσουν τα όρια αυτά για όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται στην
Κοινότητα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που
παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν προορίζονται για την
Εσωτερική Αγορά και τα οποία επανεισάγονται θα τηρούν τις προδιαγραφές
του προϊόντος. Επίσης µε τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν προβλήµατα όσον
αφορά τον έλεγχο που προκύπτουν από την ταυτόχρονη παραγωγή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ή περισσότερων σειρών προϊόντων που προορίζονται
για εξωτερική ή εγχώρια κατανάλωση.

- να επιτραπεί στα κράτη µέλη να εξακολουθήσουν να ζητούν
συµπληρωµατικές δοκιµές για τα προϊόντα καπνού όπως µπορούν να κάνουν
σήµερα, αλλά να επιβληθεί η απαίτηση τα εργαστήρια όπου διεξάγονται οι
δοκιµές να είναι εγκεκριµένα και τα αποτελέσµατα των δοκιµών να
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε µε τον καιρό να
µπορέσει να αποφασιστεί εάν οι εξετάσεις αυτές πρέπει να απαιτούνται σε
κοινοτικό επίπεδο.

- να τοποθετηθούν µεγαλύτερες προειδοποιήσεις στις συσκευασίες των
τσιγάρων. Η Επιτροπή προτείνει το 25% στην εµπρόσθια και οπίσθια πλευρά
και το 10% στα πλάγια των πακέτων τσιγάρων για την ένδειξη της
περιεκτικότητας. Το περιεχόµενο των προειδοποιήσεων αναθεωρήθηκε
επίσης.

- να υποχρεούνται οι παραγωγοί και εισαγωγείς να δηλώνουν τις πρόσθετες
ουσίες µαζί µε τοξικολογικά στοιχεία.

- να απαγορευθούν οι παραπλανητικές περιγραφές όπως "ελαφρά, χαµηλή
περιεκτικότητα σε πίσσα" εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από τα κράτη
µέλη.

- να εκπονούνται τακτικά κοινοτικές εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της
οδηγίας και να συνοδεύονται, εάν χρειάζεται, από προτάσεις.
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3. Παρατηρήσεις για την κοινή θέση

3.1. Η κοινή θέση είναι λιγότερο φιλόδοξη από τις διατάξεις που επεδίωκε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην τροποποιηµένη
πρόταση της Επιτροπής ιδίως όσον αφορά το µέγεθος της επισήµανσης.
Ωστόσο, αποτελεί σηµαντική βελτίωση σε επίπεδο εναρµόνισης των κανόνων
της Εσωτερικής Αγοράς σε σύγκριση µε τη σηµερινή θέση, ενώ λαµβάνει
υπόψη ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας. Θα µπορούσε να
αναφερθεί επίσης ότι η κοινή θέση είναι ισχυρότερη από ορισµένες απόψεις
από το κείµενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράδειγµα όσον αφορά
προϊόντα που παρασκευάζονται στην Ένωση (άρθρο 3) όπου η κοινή θέση δεν
προβλέπει µεταβατική περίοδο για προϊόντα που δεν προορίζονται για
εσωτερική κατανάλωση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να
συµφωνήσει µε την κοινή θέση ενόψει της αντίδρασης αρκετών κρατών µελών
σε µια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Πρέπει να σηµειωθεί από την άποψη αυτή ότι
ένα κράτος µέλος δεν υποστήριξε την κοινή θέση και ότι τρία κράτη µέλη
απείχαν.

3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

- Ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση:

- Οι τροπολογίες 2, 4, 7, 8, 14, 27, 28+115+87 (εν µέρει), 30 (εν
µέρει), 33, 35, 38, 43, 113, 119 (εν µέρει) και 120.

- Ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά δεν περιελήφθησαν
στην κοινή θέση:

- Οι τροπολογίες: 75, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 98, 107, 22,
108, 24, 25, 26, 29, 116, 39 και 44.

- Ζητήµατα όπου η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής διαφέρει από
την κοινή θέση του Συµβουλίου.

- Επισήµανση: Όσον αφορά το µέγεθος της προειδοποιητικής
ετικέτας, η τροποποιηµένη πρόταση προβλέπει 30% για τη µέγιστη
περιεκτικότητα στο πλάι της συσκευασίας, 30% για το γενικό
προειδοποιητικό µήνυµα και 40% για τη συµπληρωµατική
προειδοποίηση. Το Συµβούλιο έκρινε στην κοινή του θέση ότι το
10% της επιφάνειας πρέπει να αποδίδεται στην ένδειξη της
ανώτατης περιεκτικότητας στο πλάι της συσκευασίας και το 25%
σε κάθε ένα από τα γενικά και τα συµπληρωµατικά
προειδοποιητικά µηνύµατα. Επιπλέον, το Συµβούλιο δεν δέχτηκε
να τυπώνεται στις συσκευασίες µόνο η ανώτατη επιτρεπτή
περιεκτικότητα, αντί για την πραγµατική περιεκτικότητα των
τσιγάρων, όπως στην τροποποιηµένη πρόταση. Είναι σαφές ότι οι
προειδοποιήσεις µε µεγαλύτερο µέγεθος θα µπορούσαν να έχουν
ακόµα πιο σηµαντική επίδραση στους καταναλωτές. Ωστόσο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι η αποδοχή της κοινής θέσης θα
οδηγούσε παρ�όλα αυτά σε βελτίωση της εναρµόνισης της
Εσωτερικής Αγοράς, ενώ θα εξασφάλιζε υψηλό επίπεδο
προστασίας της δηµόσιας υγείας µέσω της µεγαλύτερης
ορατότητας των προειδοποιήσεων.
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- Άρθρο 3: Η τροποποιηµένη πρόταση προέβλεπε στο άρθρο 3,
παράγραφος 4, µια τριετή µεταβατική περίοδο για την εφαρµογή
ανώτατων επιπέδων πίσσας, νικοτίνης και µονοξειδίου του
άνθρακα σε άλλα τσιγάρα, εκτός από αυτά που τίθενται σε
ελεύθερη κυκλοφορία ή διατίθενται στην αγορά στα κράτη µέλη.
Ωστόσο, η κοινή θέση επιδιώκει να επιβάλει αυτά τα επίπεδα σε
όλα τα τσιγάρα που παρασκευάζονται στα κράτη µέλη από την 1η
Ιανουαρίου 2004, χωρίς µεταβατική περίοδο. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έκρινε ότι η βιοµηχανία είχε αποδείξει την αναγκαιότητα
µιας µεταβατικής περιόδου, άποψη την οποία δεν συµµερίζεται το
Συµβούλιο. Παρ�όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφώνησε µε
την προσέγγιση του Συµβουλίου, καθώς εξασφαλίζει υψηλότερο
επίπεδο εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς και περιορίζει τη
δυνατότητα παράκαµψης των διατάξεων της οδηγίας.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγαν η κοινή θέση του Συµβουλίου και η θέση της
Επιτροπής:

- Προοίµιο: το Συµβούλιο τροποποίησε το προοίµιο προκειµένου να
εξασφαλίσει καλύτερη αντιστοιχία µε το κείµενο της οδηγίας,
συγχωνεύοντας ορισµένες αιτιολογικές σκέψεις και διαγράφοντας άλλες,
χωρίς να µεταβάλλει σηµαντικά το περιεχόµενο.

- Άρθρο 5 (επισήµανση): Το άρθρο τροποποιήθηκε για να βελτιωθεί η
δοµή του. Το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης µια συµπληρωµατική
διάταξη (την παράγραφο 7) που ελήφθη από την οδηγία 89/622/ΕΟΚ,
που προβλέπει τη δυνατότητα αναφοράς της αρχής που είναι υπεύθυνη
για το προειδοποιητικό µήνυµα. Ωστόσο η αναφορά αυτή πρέπει να
τοποθετείται έξω από πλαίσιο της προειδοποίησης έτσι ώστε να µην
ελαττώνεται η επίδρασή του.

- Άρθρο 13: Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε έτσι ώστε τα προϊόντα που
δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της οδηγίας να µπορούν να
εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά επί ένα έτος µετά την
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13. Η
χρονική περίοδος µειώθηκε κατά το ήµισυ, αλλά τώρα υπολογίζεται από
την τελευταία προθεσµία για τη µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία, αντί
για την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ η οδηγία. Αυτό παρέχει
µεγαλύτερη νοµική βεβαιότητα και παράλληλα παρέχει στους
οικονοµικούς παράγοντες αρκετό χρόνο για να διαθέσουν στην αγορά τα
υπάρχοντα αποθέµατα των προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε την
οδηγία.

- Παράρτηµα Ι (συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις): Το Συµβούλιο
προσέθεσε δύο συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις (αρ. 10 και 11).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µπορούσε να δεχθεί αυτές τις δύο διατάξεις
δεδοµένου ότι οι αλλαγές στο προοίµιο και στο άρθρο 5 βελτιώνουν την
παρουσίαση και τη δεξιοτεχνία των διατάξεων αυτών. Η αναφορά του
συγγραφέα / της πηγής των προειδοποιήσεων αποτελεί στοιχείο των οδηγιών
που υπάρχουν ήδη. Η απαίτηση να αναφέρεται ο συγγραφέας / η πηγή έξω από
το χώρο για τις προειδοποιήσεις εξασφαλίζει ότι ο αντίκτυπος του µηνύµατος
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δεν θα µειωθεί. Οι συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις στο παράρτηµα I
θεωρείται ότι λαµβάνουν υπόψη συγκεκριµένα στοιχεία, όπως το να στρέφουν
τους καπνιστές σε ορισµένες κατευθύνσεις για συµβουλές σχετικά µε το
σταµάτηµα του καπνίσµατος. Από την άποψη αυτή, είναι λυπηρό που δεν
αναφέρονται τα φαρµακεία στο κείµενο της προειδοποίησης αρ. 11 στο
παράρτηµα I, αφού εκεί διατίθενται οι θεραπείες υποκατάστασης της νικοτίνης
στα κράτη µέλη, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να απαιτείται ιατρική συνταγή.

3.4. Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν για την έγκριση της κοινής θέσης:

- Οι αντιπροσωπείες τριών κρατών µελών αµφισβήτησαν τη χρήση του
άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ ως νοµική βάση και την εφαρµογή του
άρθρου 3 της προτεινόµενης οδηγίας σε προϊόντα που παράγονται στην
Κοινότητα και δεν προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφώνησε µε την προσέγγιση αυτή καθώς οι τρεις
οδηγίες που αναµορφώνονται βασίζονται όλες στο άρθρο 95 της συνθήκης.
Επιπλέον η εφαρµογή του άρθρου 3 σε όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται
στην Κοινότητα είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις της
οδηγίας δεν παρακάµπτονται µε τη λαθραία εισαγωγή προϊόντων ή µε
παράλληλες εισαγωγές/επανεισαγωγές.

4. Συµπεράσµατα και γενικές παρατηρήσεις

- Η κοινή θέση ενσωµατώνει σε µεγάλο βαθµό τα κύρια στοιχεία της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής, αλλά δεν λαµβάνει πλήρως υπόψη τις τροποποιήσεις
που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
στην τροποποιηµένη της πρόταση. Ωστόσο, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα
ότι η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή πρόταση επειδή αποτελεί βελτίωση της
εναρµόνισης των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς που οδηγεί στην εξάλειψη
των υπαρκτών και των δυνητικών εµποδίων, ενώ εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο
προστασίας της δηµόσιας υγείας.

5. ∆ηλώσεις της Επιτροπής

- Η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση σχετικά µε το άρθρο 11 της τροποποιηµένης
πρότασης οδηγίας για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (σύσταση οµάδας καπνού
στη συµβουλευτική επιτροπή για την πρόληψη του καρκίνου) που συνάπτεται
στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης. Η δήλωση αυτή έγινε ως
αποτέλεσµα της αίτησης για διασαφήνιση των µεθόδων που χρησιµοποιεί η
Επιτροπή κατά τη σύνταξη της έκθεσης που προβλέπεται από το άρθρο 11 της
οδηγίας.
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∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τα πρακτικά του Συµβουλίου όσον αφορά το άρθρο
11 της τροποποιηµένης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την παρουσίαση και την
πώληση των προϊόντων καπνού (αναµόρφωση).

« Η Επιτροπή αναγνωρίζει τα πολύπλοκα θέµατα που πραγµατεύεται η πρόταση
οδηγίας, ιδίως δε την ανάγκη να λαµβάνονται πλήρως υπόψη τα διαθέσιµα
επιστηµονικά, τεχνικά και άλλα στοιχεία κατά την κατάρτιση των εκθέσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 11 και των προτάσεων από τις οποίες θα συνοδεύονται
ενδεχοµένως. Προς το σκοπό αυτό, για την πρώτη έκθεση βάσει του άρθρου 11 και
εν συνεχεία για τις επόµενες, προτίθεται να συστήσει µια πολυκλαδική οµάδα για
τον καπνό στο πλαίσιο της συµβουλευτικής επιτροπής της "Πρόληψη του καρκίνου".

Η οµάδα αυτή θα απευθύνεται σε αναγνωρισµένους επιστηµονικούς
εµπειρογνώµονες, ανεξάρτητους από την καπνοβιοµηχανία, ασχολούµενους ιδίως
στις διοικήσεις των κρατών µελών, σε µη κυβερνητικές οργανώσεις και στην
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. Θα διαβουλεύεται ενδεχοµένως µε εκπροσώπους της
καπνοβιοµηχανίας.

Η Επιτροπή θα ήθελε η οµάδας για τον καπνό να διεξαγάγει την πρώτη συνεδρίασή
της πριν από το τέλος του 2000.

Το θέµα της διαµόρφωσης κοινής προσέγγισης σχετικά µε τα συστατικά, που
ρυθµίζονται στο άρθρο 7 της πρότασης θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα στην
πρώτη έκθεση της Επιτροπής. »


