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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας σχετικά με 
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των 
προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Ρουμανίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σχετικά με την ασυμβατότητα με την αρχή της επικουρικότητας της

Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων 

καπνού και των συναφών προϊόντων (COM(2012)0788)

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα το άρθρο 5, καθώς και το 
άρθρο 12 της ΣΕΕ και τα πρωτόκολλα αριθ.1 και αριθ. 2 που προσαρτώνται στη Συνθήκη,

έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρουμανίας, όπως αναδημοσιεύτηκε, και ιδίως το άρθρο 148 
αυτού,

έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 11/2011 της Βουλής των Αντιπροσώπων,

έχοντας υπόψη την άποψη που εξέφρασε η Ρουμανική Κυβέρνηση στο σημείωμά της με
ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2013,

έχοντας υπόψη την έγκριση του Μόνιμου Προεδρείου της Βουλής των Αντιπροσώπων της 
26ης Φεβρουαρίου 2013,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 40 της απόφασης αριθ. 11/2011 
της Βουλής των Αντιπροσώπων της 27ης Απριλίου 2011, την ακόλουθη αιτιολογημένη 
γνώμη:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων

(1) αναγνωρίζοντας την αξία των διατάξεων της πρότασης οδηγίας ως προς την εκπλήρωση 
του γενικού στόχου της ΕΕ για προαγωγή της ευημερίας των λαών της (άρθρο 3 της ΣΕΕ) και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», διότι η διατήρηση των πολιτών υγιών και ενεργών για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς και η προστασία τους από νόσους που μπορούν να 
αποφευχθούν και από πρόωρους θανάτους, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα 
και στην ανταγωνιστικότητα·

(2) χαιρετίζοντας την πρόθεση του κανονισμού να παράσχει προστασία, ιδίως για τους νέους 
και τις γυναίκες, που αποτελούν ευάλωτες ομάδες σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καπνού, με 
στόχο να διασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο υγείας στο μέλλον σε ολόκληρη την Ένωση·

(3) σημειώνοντας το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό (που φτάνει έως το 28%) των ευρωπαίων πολιτών, και ιδίως των νέων, 
εξακολουθεί να καπνίζει·

(4) κατανοώντας την ανάγκη να εστιαστεί η προσοχή σε ορισμένες πρακτικές που θα
μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία της παραπλανητικής διαφήμισης·
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εκφράζει, ωστόσο, σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά:

1. την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της αρμοδιότητας να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σε 16 περιπτώσεις, διότι αυτές επιδιώκουν τη θέσπιση κανόνων εκτός του δηλωμένου 
πεδίου εφαρμογής της πρότασης οδηγίας, περιορίζοντας έτσι, de jure, το δικαίωμα ρύθμισης
σε επίπεδο κράτους μέλους, το οποίο είναι το εγγύτερο προς τους πολίτες επίπεδο στο οποίο 
θα μπορούσαν να ληφθούν τα μέτρα·

2. τα επιχειρήματα που προβάλλονται προς επίρρωσιν του γεγονότος ότι οι προτεινόμενες 
συμπληρωματικές διατάξεις θα οδηγούσαν σε μείωση της κατανάλωσης καπνού, δεδομένου 
ότι δεν υπήρξε επαρκής ανάλυση των πτυχών που συνδέονται με την ελαστικότητα της 
κατανάλωσης, ήτοι του γεγονότος ότι ένας καπνιστής τσιγάρων που απαγορεύονται από τη 
νέα οδηγία, όπως τα αρωματικά ή τα τσιγάρα «slim», θα μπορούσε να στραφεί προς άλλα 
προϊόντα καπνού, ορισμένα εκ των οποίων ενδέχεται να είναι ακόμη πιο βλαβερά. Επιπλέον, 
κάθε κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει την καταχώριση μιας εμπορικής ονομασίας, αν
αυτή είναι παραπλανητική, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί επαρκής εγγύηση·

3. τον μειωμένο βαθμό αποδοχής των νέων περιορισμών από τους ευρωπαίους πολίτες, όπως 
προκύπτει από το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων·

4. την συμπερίληψη των τσιγάρων «slim» στην κατηγορία των προϊόντων των οποίων η 
διαφήμιση θεωρείται παραπλανητική, διότι αυτά περιγράφονται ούτως ή άλλως ως τέτοια· 
ακόμη και αν αυτά έχουν έναν δυνητικά διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες, τούτο θα 
πρέπει να αντιμετωπισθεί με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες κάθε κράτους μέλους, και η 
παρέμβαση της Ένωσης δεν μπορεί παρά να μειώσει την αποτελεσματικότητα τέτοιων 
μέτρων που λαμβάνονται σε κρατικό επίπεδο. Οι μελέτες τις οποίες ανέθεσε η Επιτροπή, 
προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της πρότασης, οδήγησαν στο ίδιο συμπέρασμα σε 
ό,τι αφορά τους πολιτιστικούς παράγοντες της ελκυστικότητας του τσιγάρου·

5. την επιβολή του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου σχήματος για τα πακέτα των τσιγάρων, 
κάτι που αποτελεί περισσότερο στοιχείο τυποποίησης για τη διευκόλυνση της κατασκευής 
παρά μέτρο για την πρόληψη της παραπλανητικής διαφήμισης, κάτι που σημαίνει ότι τούτο 
θα πρέπει να αφεθεί στην ευχέρεια των κατασκευαστών·

6. τη θέσπιση, στο άρθρο 16 της πρότασης, των υποχρεώσεων καταχώρισης των εμπόρων 
λιανικής που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ αποστάσεως, τόσο στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένοι όσο και στα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται δυνητικοί καταναλωτές, 
διότι τούτο θα πλήξει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Οι υποχρεώσεις αυτές υπερβαίνουν αυτό 
που χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων της πρότασης·

7. επιπλέον, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να θεσπίσει ειδικές υποχρεώσεις 
καταχώρισης ανάλογα με τον τύπο και τον όγκο κάθε κατηγορίας προϊόντος, τις 
καταναλωτικές συνήθειες και, ενδεχομένως, την περιφερειακή κατανομή τους·

8. η ύπαρξη έως και 40 προσθέτων σε ένα προϊόν καπνού καθιστά πρακτικώς αδύνατο τον 
έλεγχο της συνδυασμένης επίπτωσής τους στην υγεία, και το ζήτημα εάν ένας δεδομένος 
συνδυασμός προσθέτων και επεξεργασμένου καπνού ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία 
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είτε θα πρέπει να εμπίπτει στην αξιολόγηση του κράτους μέλους, το μόνο που είναι σε θέση 
να θέσει την έρευνα αυτή ως προτεραιότητα με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες του 
συγκεκριμένου κράτους, είτε θα πρέπει να καθοριστεί με μελλοντικές έρευνες σε επίπεδο 
Ένωσης·

9. οι προτεινόμενες υποχρεώσεις κοινοποίησης (άρθρο 17) έχουν διαδικαστικό, διοικητικό 
χαρακτήρα, και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε διαφοροποιημένα μέτρα σε επίπεδο κρατών· η οδηγία θα πρέπει να περιοριστεί 
στο να θέσει τον στόχο της κοινοποίησης και όχι να υποκαταστήσει τις μεθοδολογίες που 
ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο·

10. δυνάμει της ρουμανικής νομοθεσίας που διέπει τις εμπορικές ονομασίες (νόμος αριθ. 
84/1998 περί εμπορικών ονομασιών και γεωγραφικών ενδείξεων), ο κάτοχος μιας εμπορικής 
ονομασίας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί. Η Σύμβαση των Παρισίων για 
την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, της οποίας η Ρουμανία αποτελεί συμβαλλόμενο 
μέρος, κατοχυρώνει αυτό το δικαίωμα, ενώ την ίδια αρχή αναγνωρίζει και η συμφωνία για τις 
εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία συνιστά το Παράρτημα 
1.γ της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία υπεγράφη στις 15 Απριλίου 1994. Εξ αυτών προκύπτει ότι η Ρουμανία, και πιθανόν και
άλλα κράτη μέλη, θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί περιορίζει αυτό το δικαίωμα, εξήγηση η οποία 
δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της οδηγίας. 

Για τους λόγους που αναφέρονται στα σημεία 1-10, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε
να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη υποδεικνύοντας ότι η πρόταση οδηγίας δεν συνάδει με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη απευθύνεται στην Κυβέρνηση της Ρουμανίας, καθώς και 
στους προέδρους, αντιστοίχως, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Valeriu Stefan Zganea


