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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0847/2004, του Matthew Ball, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
καπνεργατών «Tobacco Workers' Alliance» (TWA), σχετικά με τις δυσμενείς 
επιπτώσεις του άρθρου 3 της οδηγίας 2001/37/EΚ στους απασχολούμενους στην 
καπνοβιομηχανία στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσμενείς επιπτώσεις του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2001/37/EΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση 
των προϊόντων καπνού στους εργαζομένους στην καπνοβιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι οι 
διατάξεις του άρθρου οδηγούν στη μεταφορά θέσεων εργασίας του τομέα του καπνού εκτός 
της ΕΕ. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο στο Darlington έχει ήδη υποχρεωθεί να διακόψει τη 
λειτουργία του με αποτέλεσμα την απώλεια 500 θέσεων εργασίας, ενώ προβλέπονται
περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας στο σύνολο της ΕΕ, κατάσταση που οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στις δυσμενείς συνέπειες για τους προμηθευτές και την τοπική οικονομία. Ο 
αναφέρων τονίζει ότι αυτή η διάταξη αντιστρατεύεται έναν θεμελιώδη στόχο της ΕΕ που 
περιλαμβάνεται στη Συνθήκη, δηλ. τη λήψη μέτρων για την προώθηση της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης και υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Υπογραμμίζει ότι το άρθρο 127 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, απαιτεί ο στόχος για υψηλό επίπεδο απασχόλησης να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Απριλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.
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Σχετικά με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία

Αναφορικά με την εργατική νομοθεσία

Όσον αφορά την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ενδέχεται να είναι εφαρμόσιμες διάφορες 
διατάξεις του κοινοτικού εργατικού δικαίου.

Πολλές οδηγίες προβλέπουν την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους σε 
περίπτωση ομαδικής απόλυσης1 ή μεταβίβασης της επιχείρησης2. Η οδηγία για τη θέσπιση 
ενός γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης3, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο 
του 2005, στηρίζει την πρόβλεψη και τον συνεχή χαρακτήρα της ενημέρωσης και της 
διαβούλευσης των εργαζομένων. Η οδηγία του 1994 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής επιτροπής
επιχείρησης4 προσέδωσε διακρατική διάσταση σε αυτόν τον διάλογο.

Εξάλλου, η οδηγία για τις ομαδικές απολύσεις προβλέπει επίσης μια κοινοποίηση προς τις 
αρχές, τη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων και τη μεταβίβαση των εργασιακών συμβάσεων από τον εκχωρητή στον 
εκδοχέα. Η οδηγία για την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητος του 
εργοδότη5, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την εγγύηση των μισθολογικών απαιτήσεων.

Ανάλυση

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρούσα αναφορά εγείρει το ζήτημα της διάρθρωσης των διάφορων 
ειδών νομοθεσιών με τις διάφορες κοινοτικές πολιτικές και ότι το πρόβλημα που θίγεται δεν 
θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή του κοινοτικού εργατικού δικαίου.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση αυτού του κινδύνου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να αναπτυχθεί 
μια προνοητικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλλαγών και των 
αναδιαρθρώσεων, τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής άποψης, η Επιτροπή 
ενέκρινε την 31η Μαρτίου του 20056 μια ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Αναδιαρθρώσεις και 

  
1 Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις - ΕΕ L 225 της 12.08.1998, σελ.16.
2 Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων - ΕΕ L 82 της 22.03.2001, σελ. 16.
3 Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα -
ΕΕ L 80 της 23ης Μαρτίου 2002.
4 Οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής 
επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων ευρωπαϊκής κλίμακας με σκοπό να 
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους, ΕΕ L 254 της 30.09.1994.
5 Οδηγία 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητος του εργοδότη, οδηγία 
2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητος του 
εργοδότη.
6 COM (2005) 120 τελικό της 31.3.2005.
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απασχόληση». Στην ανακοίνωση δηλώνεται η έναρξη της συνεργασίας για την αλλαγή με τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, η οποία έχει ως στόχο:

• να επηρεάσει τους διαρθρωτικούς παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και να επιτύχει
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (προσαρμοστικότητα, επαγγελματική κατάρτιση, 
πρόβλεψη σε τομεακό επίπεδο, πολιτική επιχειρήσεων) 

• να επηρεάσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των αλλαγών.

Με αυτήν την ανακοίνωση, η Επιτροπή προτείνει τη μεγαλύτερη επικέντρωση στις διάφορες 
κοινοτικές πολιτικές και την καλύτερη διάρθρωσή τους προκειμένου να υποστηριχθεί η 
πρόβλεψη με τη βοήθεια αλλαγών και αναδιαρθρώσεων. Για παράδειγμα, προβλέπεται 
ενισχυμένη παρακολούθηση ορισμένων τομέων δραστηριοτήτων ούτως ώστε να 
κινητοποιηθούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες για να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών, η Επιτροπή 
καταρχάς συνέστησε μια εσωτερική ομάδα εργασίας για τις αναδιαρθρώσεις, η οποία θα 
πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση τον Απρίλιο του 2005 και δημιούργησε ένα 
Φόρουμ για τις αναδιαρθρώσεις στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
και το οποίο συνήλθε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2005.

4. Σχόλια από τον αναφέροντα, που ελήφθησαν στις 20 Μαρτίου 2006.

Η ένωση καπνεργατών (TWA) πιστεύει ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ ευθύνεται 
για την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Αυτό αντιστρατεύεται έναν από τους 
θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η προώθηση της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 127 
παράγραφος 2 της Συνθήκης. Ο περιορισμός της παρασκευής εξαγώγιμων τσιγάρων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τα όρια της ΕΕ δεν βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ούτε συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που αφορούν τη δημόσια υγεία όπως 
προβλέπονται από την οδηγία. Εκτός ΕΕ εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση τσιγάρων που 
υπερβαίνουν τα όρια της ΕΕ (10 mg πίσσα, 1mg νικοτίνη, 10mg μονοξείδιο του άνθρακα). Οι 
παραγωγοί καπνού που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ δεν θα μπορούν πλέον να 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση αυτών των προϊόντων από τα εργοστάσιά τους εδώ, θα 
αναγκαστούν να μετεγκατασταθούν και οι θέσεις εργασίας θα μεταφερθούν εκτός Ευρώπης. 
Ο όμιλος εταιρειών «B.A.T.» έχει ήδη κλείσει εργοστάσια στο Spennymoor και στο 
Darlington και πρόκειται να κλείσει ακόμη ένα εργοστάσιο στο Southampton με αποτέλεσμα 
την απώλεια περισσότερων από χιλίων θέσεων εργασίας. Στον αριθμό αυτόν δεν έχουν 
συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζονται στο εργοστάσιο και 
τις υποδομές του. Θεωρήθηκε ότι οι εξωτερικές αγορές θα προσαρμόζονταν στις 
προδιαγραφές των προϊόντων της ΕΕ. Το επιχείρημα αυτό είναι αβάσιμο. Οι εταιρείες 
προϊόντων καπνού λειτουργούν στο πλαίσιο των περιορισμών που τους επιβάλλουν οι 
εσωτερικές αγορές. Παρόλο που η ένωση καπνεργατών (TWA) στήριξε και χαιρέτισε την 
πλήρη παρέκκλιση από την απαγόρευση μέχρι το 2007, η πρόθεσή μας ήταν να δοθεί στις 
εταιρείες η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αλλαγές στην παραγωγή, όχι να απολέσουν 
αυτήν την παραγωγή εντός της ΕΕ.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.
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Η υπό εξέταση αναφορά αφορά την ανησυχία για πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας εξαιτίας 
της λήξης της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού.

Οι αναφέροντες ζητούν την υποστήριξη της Επιτροπής προκειμένου να παραταθεί περαιτέρω 
η μεταβατική περίοδος. Σχετικά με το αίτημα αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει τα 
ακόλουθα.

Οι ανώτατες οριακές τιμές για την περιεκτικότητα σε τοξικές ουσίες στα τσιγάρα που 
παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για εξαγωγή αποτέλεσαν αντικείμενο 
ενδελεχούς εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης κατά την εκπόνηση της 
οδηγίας. Τελικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να εφαρμόσουν 
στις εξαγωγές τα όρια που ισχύουν στην εσωτερική αγορά (10 mg για την πίσσα, 1 mg για τη 
νικοτίνη, 10 mg για το μονοξείδιο του άνθρακα ανά τσιγάρο).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να ορίσουν μια μεταβατική 
περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του κλάδου στις 
νέες προδιαγραφές των προϊόντων.

Η απόφαση να εφαρμοστούν τα ίδια όρια για την παραγωγή εντός της ΕΕ και για τις 
εξαγωγές βασίστηκε κυρίως στην ανάγκη προστασίας της υγείας και αποφυγής της 
παράκαμψης της εσωτερικής αγοράς. Οι λόγοι αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιπλέον, η ΕΕ έγινε πλήρες μέλος της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του 
καπνού, η οποία έχει πλέον κυρωθεί από 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σύμβαση 
αυτή μας υποχρεώνει να αναπτύξουμε συνολικές πολιτικές για την πρόληψη και τη μείωση 
της κατανάλωσης καπνού, για παράδειγμα μέσω της ρύθμισης του περιεχομένου και των 
εκπομπών των προϊόντων καπνού.

Για να παραταθεί περαιτέρω η μεταβατική περίοδος απαιτείται τροποποίηση της οδηγίας, την 
οποία η Επιτροπή δεν έχει επί του παρόντος καμία πρόθεση να προτείνει.


