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B8-0313/2016 

Ψήθιζμα ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηην «Τεσνική αξιολόγηζη ηηρ 

εμπειπίαρ πος αποκηήθηκε με ηη ζςμθωνία για ηην καηαπολέμηζη ηος λαθπεμποπίος 

και ηων παπαποιημένων πποϊόνηων και γενική απαλλαγή, ηηρ 9ηρ Ιοςλίος 2004, μεηαξύ 

αθενόρ ηηρ Philip Morris International και ηων ζςνδεδεμένων με αςηήν εηαιπειών, και 

αθεηέπος ηηρ Ένωζηρ και ηων κπαηών μελών ηηρ» και ηην επικείμενη λήξη ηηρ εν λόγω 

ζςμθωνίαρ  

(2016/2555(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ 

παξαπνηεκέλσλ πξντόλησλ θαη γεληθή απαιιαγή, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2004, κεηαμύ αθελόο 

ηεο Philip Morris International (PMI) θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηώλ, θαη 

αθεηέξνπ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2014/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθώλ, 

θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πώιεζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη ζπλαθώλ 

πξντόλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2001/37/ΔΚ
1
, 

– έρνληαο ππόςε ην πξσηόθνιιν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντόλησλ θαπλνύ 

πνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ πέκπηε ζύλνδν ηεο δηάζθεςεο ησλ κεξώλ ηεο ζύκβαζεο 

πιαηζίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ ηεο ΠΟΤ κε ηελ απόθαζε FCTC/COP5 (1) ηεο 

12εο Ννεκβξίνπ 2012, 

– έρνληαο ππόςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο 

Φεβξνπαξίνπ 2016, ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε 

κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ παξαπνηεκέλσλ 

πξντόλησλ θαη γεληθή απαιιαγή, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2004, κεηαμύ αθελόο ηεο Philip 

Morris International θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηώλ, θαη αθεηέξνπ ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο (SWD(2016)0044), 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Κνηλόηεηαο, ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ηεο Philip Morris γηα 

ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ 

θαη ηελ πξόνδν πνπ ζεκεηώλεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην Κνηλνηηθό ύζηεκα Γηακεηαθόκηζεο
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηηο εξσηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε 

ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ παξαπνηεκέλσλ πξντόλησλ θαη γεληθή απαιιαγή, ηεο 9εο 

Ηνπιίνπ 2004, κεηαμύ αθελόο ηεο Philip Morris International θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

απηήλ εηαηξεηώλ, θαη αθεηέξνπ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο (O-000010/2016 

                                                 
1
  ΔΔ L 127 ηεο 29.4.2014, ζ. 1. 

2
 ΔΔ C 227 Δ ηεο 4.9.2008, ζ. 147. 
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– B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-

000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-

0114/2016 θαη O-000019 – B8-0115/2016), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνύ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ιαζξεκπόξην πξντόλησλ θαπλνύ, ηδηαίηεξα ε ιαζξαία 

δηαθίλεζε θαη παξαπνίεζε ηζηγάξσλ, πξνθαιεί απώιεηεο εζόδσλ ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε 

κέιε ηεο (ζε επίπεδν δαζκώλ, ΦΠΑ θαη εηδηθώλ θόξσλ θαηαλάισζεο) πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα 10 δηζεθαηνκκύξηα EUR εηεζίσο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θύξηνο ζηόρνο ηεο ζπκθσλίαο ΡΜΗ είλαη λα κεησζεί ε δηάδνζε 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντόλησλ PMI· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ηε ζπκθσλία ΡΜΗ έρνπλ πξνθύςεη κέρξη ζηηγκήο, γηα ηα 

δεκόζηα έζνδα, νηθνλνκηθά νθέιε ύςνπο πεξίπνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ USD ζε εηήζηεο 

πιεξσκέο θαη 68,2 εθαηνκκπξίσλ EUR ζε πιεξσκέο θαηάζρεζεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπκθσλία PMI πξόθεηηαη λα ιήμεη ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2016· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ιαζξαία δηαθίλεζε πξντόλησλ θαπλνύ απνηειεί ζνβαξό 

έγθιεκα πνπ ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδόηεζε δηεζλώλ νξγαλσκέλσλ εγθιεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, λαξθσηηθώλ θαη όπισλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απάηε ζηνλ ηνκέα ησλ πξντόλησλ θαπλνύ απνηειεί 

πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο θαζώο δεκηνπξγεί αθόκε κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ πγεία 

από ό,ηη ηα γλήζηα ηζηγάξα, δεδνκέλνπ όηη ηα παξαπνηεκέλα ηζηγάξα παξάγνληαη 

παξάλνκα, θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δελ είλαη γλσζηά· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απάηε ζηνλ ηνκέα ησλ πξντόλησλ θαπλνύ ππνλνκεύεη ηηο 

πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, ηξνθνδνηώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηελ 

επηδεκία ηνπ θαπλνύ δηόηη απμάλεη ηελ πξόζβαζε ζε (ζπλήζσο θζελόηεξα) πξντόληα 

θαπλνύ, ηδίσο γηα ηνπο λένπο θαη ηηο νκάδεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο 

θαη παξαπνίεζεο ηζηγάξσλ, ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε (εθηόο από ηε νπεδία όζνλ 

αθνξά ηηο ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο BAT θαη ITL) έρνπλ ππνγξάςεη λνκηθά 

δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Philip Morris International (PMI) (2004), ηελ Japan 

Tobacco International (JTI) (2007), ηελ British American Tobacco (BAT) (2010) θαη 

ηελ Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010)· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κέζσ απηώλ ησλ ζπκθσληώλ, νη εηαηξείεο έρνπλ δεζκεπηεί λα 

πιεξώλνπλ  ζπλνιηθά 2.15 δηο δνιάξηα ΖΠΑ ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε πνπ ηελ έρνπλ 

ππνγξάςεη, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ηζηγάξσλ· 

1. ζεκεηώλεη ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκθσλίαο PMI· 

2. απνδνθηκάδεη ην γεγνλόο όηη ε Δπηηξνπή αλέβαιε ηε δεκνζίεπζε ηεο ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο γηα πεξηζζόηεξν από έμη κήλεο, παξά ην ξεηό αίηεκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 
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3. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ε ηερληθή αμηνιόγεζε παξαδόζεθε από ηελ 

Δπηηξνπή ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2016, θαζηζηώληαο έηζη δύζθνιν γηα ην Κνηλνβνύιην 

λα ηελ αμηνινγήζεη ζσζηά θαη λα δηαηππώζεη κηα θαηάιιειε απάληεζε· 

4. ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο όηη ε ζπκθσλία ΡΜΗ έρεη 

ζεκεηώζεη πιήξε επηηπρία ζηνλ ζηόρν ηεο κείσζεο ηεο δηάδνζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

πξντόλησλ PMI ζηελ παξάλνκε αγνξά θαπλνύ ηεο ΔΔ, όπσο πξνθύπηεη από ηε κείσζε 

θαηά πεξίπνπ 85% ζηνλ όγθν ησλ θαηαζρεζέλησλ γλήζησλ ηζηγάξσλ PMI από ηα θξάηε 

κέιε από ην 2006 έσο ην 2014· επηζεκαίλεη, εληνύηνηο, όηη ζύκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, 

ε κείσζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντόλησλ PMI  δελ νδήγεζε ζε ζπλνιηθή κείσζε ησλ 

παξάλνκσλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ θαη  όηη ην ιαζξεκπόξην παξάλνκσλ 

πξντόλησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηώλ αληηθαζίζηαηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από άιια 

πξντόληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηγάξσλ ρσξίο εκπνξηθό ζήκα («θζελά ιεπθά») 

πνπ ζπλήζσο παξάγνληαη ζε ηξίηεο ρώξεο· 

5. ηνλίδεη ηε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία νη δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο πξάμεηο, εάλ ζπλδπαζηνύλ κε ηελ απζηεξή 

επηβνιή ηνπ λόκνπ, απνηεινύλ ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηε δηαζθάιηζε 

ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντόλησλ θαπλνύ· 

6. ππελζπκίδεη όηη, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νδεγία γηα ηα 

πξντόληα θαπλνύ πξνβιέπεη ήδε κηα λνκηθή απαίηεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη 

εηαηξείεο θαπλνύ νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζύζηεκα 

παξαθνινύζεζεο θαη εληνπηζκνύ, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε ηζρύ ην 2019 ην αξγόηεξν, θαη 

όηη ην πξσηόθνιιν, ηνπ 2015, ηεο ζύκβαζεο πιαίζην ηεο ΠΟΤ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαπλνύ (FCTC -ΠΔΚ) πξνβιέπεη παξόκνηα απαίηεζε, ε νπνία αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 

ηζρύ ην 2022 ή ην 2023· 

7. ζεκεηώλεη όηη νη εθηειεζηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην άξζξν 5.3 ηνπ 

πξσηνθόιινπ ΠΔΚ επηβεβαηώλνπλ όηη ην πξσηόθνιιν δελ εκπνδίδεη ηε ζύλαςε 

δεζκεπηηθώλ θαη εθηειεζηώλ ζπκθσληώλ κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πξντόλησλ θαπλνύ 

ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαπλνύ· 

8. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθαξκόζνπλ ηελ νδεγία γηα ηα πξντόληα θαπλνύ εγθαίξσο, 

ηδηαίηεξα ηα κέηξα παξαθνινύζεζεο θαη εληνπηζκνύ· 

9. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ παξαπνηεκέλσλ 

πξντόλησλ, θαη επηζεκαίλεη, όηη, πξνο ηνύην, απαηηείηαη ε αλάιεςε δξάζεο, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλόηεηα, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, δεδνκέλνπ όηη κπνξεί λα κεζνιαβήζεη έλα 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ιήμε ηεο ζπκθσλίαο ΡΜΗ πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ απηή ηε 

ζηηγκή έσο ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο νδεγίαο γηα ηα πξντόληα θαπλνύ θαη ηνπ 

πξσηνθόιινπ ΠΔΚ· 

10. ηνλίδεη, όηη έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά από ηελ επνρή πνπ ζπλήθζε 

ε ζπκθσλία, πξηλ 12 ρξόληα· 

11. θαιεί - επηθπιαζζόκελν σο πξνο ηα νθέιε θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο παξάηαζεο ηεο 

ζπκθσλίαο έσο όηνπ είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζεη έλα αλαζεσξεκέλν θείκελν - ηελ 

Δπηηξνπή λα αξρίζεη εθ λένπ δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο PMI, 
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ιακβάλνληαο ππόςε ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο θαη κε ηελ εκπεηξία ηεο 

πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο, κε ζηόρν λα ππάξμεη απνηέιεζκα έσο ηηο  9 Ηνπιίνπ 2016, εάλ 

θαηαζηεί αλαγθαίν· 

12. ηνλίδεη όηη θαηά ηε δηάξθεηα νπνησλδήπνηε δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα κηα πηζαλή λέα 

ζπκθσλία, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο δηαθάλεηα, θαη λα ελεκεξώλεη δεόλησο ην Κνηλνβνύιην· 

13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη θαιύηεξνπο ηξόπνπο θαηαλνκήο ησλ πιεξσκώλ από 

ηελ PMI, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα πην δίθαην απνηέιεζκα θαη κηα δηθαηόηεξε 

θαηαλνκή ησλ εζόδσλ πνπ ζα πξνέιζνπλ από νπνηαδήπνηε κειινληηθή ζπκθσλία· 

14. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ηζρπξόηεξνπο κεραληζκνύο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο από ηηο θαπλνβηνκεραλίεο, πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

πην ηαθηηθή ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο· 

15. ηνλίδεη όηη νπνηεζδήπνηε λέεο ζπκθσλίεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πξντόλησλ θαπλνύ ππό ην πξίζκα ησλ πηζαλώλ 

αιιαγώλ ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, όπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ αδπλακηώλ ζηνπο ειέγρνπο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θαηαζηνύλ γλσζηέο από πηζαλέο θαηαζρέζεηο θάησ 

από ηα όξηα θνηλνπνίεζεο· 

16. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην πκβνύιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 


