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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0416/2006, του Krzysztof Andruszkiewicz, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της British American Tobacco Polska SA, σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες για την 
πολωνική βιομηχανία καπνού του άρθρου 3 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες για την πολωνική 
βιομηχανία καπνού του άρθρου 3 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την 
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού. Ο αναφέρων θεωρεί ότι εάν 
εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, το αποτέλεσμα θα είναι η μαζική 
μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας σε τρίτες χώρες. Αναφέρεται σχετικά σε σειρά 
επιχειρήσεων που έκλεισαν σε διάφορες χώρες της ΕΕ και θεωρεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας 
αντιβαίνουν στο άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο ορίζει ότι ο στόχος του 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των 
κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διασφαλίσει ότι το άρθρο 3 θα διαγραφεί από την οδηγία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχουν χαθεί θέσεις εργασίας λόγω των μέγιστων ορίων πίσσας, 
νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα που προβλέπει το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή, την 
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού. Η αναφορά ζητεί την τροποποίηση του
άρθρου 3 της οδηγίας προκειμένου να επιτραπεί η παραγωγή προϊόντων καπνού με 
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προορισμό χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπει το 
άρθρο 3 της οδηγίας. 

Τα ανώτατα όρια τοξικών ουσιών στα τσιγάρα που παράγονται στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά εξάγονται εκτός αυτής, μελετήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο 
της διαδικασίας συναπόφασης κατά την εκπόνηση της οδηγίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο αποφάσισαν τελικά να επιβάλουν και στις εξαγωγές τα ίδια όρια που 
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά (10 mg πίσσα, 1 mg νικοτίνη, 10 mg μονοξείδιο του 
άνθρακα, ανά τσιγάρο).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να χορηγήσουν μια μεταβατική
περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή της 
βιομηχανίας στις νέες προδιαγραφές του προϊόντος.

Η απόφαση για την εφαρμογή των ίδιων ορίων στην παραγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ και
στις εξαγωγές βασίστηκε κυρίως στην ανάγκη προστασίας της υγείας και αποφυγής της 
καταστρατήγησης της εσωτερικής αγοράς. Αυτοί οι λόγοι δεν έχουν αλλάξει. 

Επίσης, η ΕΕ έχει γίνει πλήρες μέλος της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του 
καπνού (ΣΠΕΚ) η οποία έχει επικυρωθεί έως τώρα από 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
σύμβαση μας υποχρεώνει να αναπτύξουμε συνολικές πολιτικές για την πρόληψη και τη 
μείωση της κατανάλωσης καπνού ρυθμίζοντας, επί παραδείγματι, το περιεχόμενο και τις 
εκπομπές των προϊόντων καπνού. 

Η Επιτροπή δεν προτίθεται επί του παρόντος να προτείνει τροποποίηση του άρθρου 3 της 
οδηγίας.
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