
CM\926760EL.doc PE504.386v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014
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8.2.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(18/2013)

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής της Τσεχικής Δημοκρατίας για 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))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 
εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής της Τσεχικής 
Δημοκρατίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

2013
Έκτη κοινοβουλευτική περίοδος

282ο

ΨΗΦΙΣΜΑ

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
41η συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2013 

σχετικά με την πρόταση για την οδηγία 2001/37/ΕΚ 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/εγγρ. 18068/12, 
COM(2012)788 τελικό/
___________________________________________________________________________

Η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων, κατόπιν ενημερώσεως εκ μέρους της κ. Jaroslava 
Beneš-Špalková, Υφυπουργού Γεωργίας, και του δρος Ferdinand Polák, Υφυπουργού Υγείας, 
κατόπιν ακροάσεως της αναφοράς του βουλευτή Jan Bauer, και κατόπιν ανταλλαγής
απόψεων,

εγκρίνει τη γνώμη που διατυπώνεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος.

Υπογραφή: Jaroslav Lobkowicz Υπογραφή: Jan Bauer
Ελεγκτής της επιτροπής Εισηγητής και πρόεδρος της επιτροπής
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Παράρτημα του ψηφίσματος αριθ. 282

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)788 τελικό (εγγρ. 18068/12 του Συμβουλίου )
(Διοργανικός φάκελος 2012/0366 (COD))

 Νομική βάση:
Άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Ημερομηνία διαβίβασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: 
4. 1. 2013

 Ημερομηνία εξέτασης από την επιτροπή: 
24. 1. 2013 (1ο στάδιο)

 Διαδικασία:
συναπόφαση

 Προκαταρκτική γνώμη της κυβέρνησης (σύμφωνα με το άρθρο 109α, παράγραφος 1 
του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων):
συντάχθηκε στις 21.1.2013, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 
23.1.2013 μέσω του συστήματος ISAP.

 Εκτίμηση όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας:
Η πρόταση οδηγίας COM(2012)788 τελικό δεν συμμορφούται με την αρχή της 
επικουρικότητας (βλέπε κατωτέρω).

 Αιτιολόγηση και αντικείμενο:

Βάσει των στοιχείων της Επιτροπής, η κατανάλωση προϊόντων καπνού αποτελεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση τη συχνότερη αιτία θανάτου που θα μπορούσε να αποφευχθεί: η 
χρήση καπνού προκαλεί τον θάνατο 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων στην ΕΕ ετησίως. 
Εκτιμάται ότι το 25% των θανάτων από καρκίνο και το 15% του συνόλου των θανάτων 
σχετίζονται με την κατανάλωση καπνού1. Ωστόσο, από ωφελιμιστική άποψη, η 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, Μάρτιος 2009. 
Διατίθεται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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καπνοβιομηχανία αποτελεί σημαντικό εργοδότη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και, επιπλέον, οι φόροι που εισπράττονται από την πώληση του καπνού αποτελούν 
σημαντικό μέρος των φορολογικών εσόδων των προϋπολογισμών των κρατών μελών2.

Οι αρμοδιότητες της Ένωσης σχετικά με την αγορά των προϊόντων καπνού προκύπτουν 
από το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής 
«ΣΛΕΕ») (πρώην άρθρο 100α της ΣΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Ενιαία Ευρωπαϊκή 
Πράξη, πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ), και μάλιστα όχι μόνο με σκοπό τη διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς και 
τη βελτίωση της λειτουργίας της, όπως ορίζεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
αλλά και όσον αφορά τα απαραίτητα για τον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 114 παράγραφος 3. Ομοίως, στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 3ης Απριλίου 2000 στην υπόθεση C-376/98 
«Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως» επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς ή τη λειτουργία της, «η προστασία της δημόσιας υγείας είναι 
καθοριστική για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη ρύθμιση του εμπορίου των προϊόντων του καπνού 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με τη θέσπιση σειράς οδηγιών3, στις οποίες 
προβλέπονταν ρυθμίσεις σχετικά με την περιεκτικότητα σε πίσσα των προϊόντων καπνού, 
τη χρήση του καπνού μάσησης ή την επισήμανση των προϊόντων καπνού. Στην ισχύουσα 
επί του παρόντος νομοθεσία, ήτοι στην οδηγία 2001/37/ΕΚ για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού, έχουν συνενωθεί και 
αναθεωρηθεί οι διατάξεις της αρχικής κατακερματισμένης νομοθεσίας.

Οι ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις της αγοράς των προϊόντων καπνού είχαν ήδη τεθεί 
σε ισχύ όταν δέχθηκαν επίθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από τους 
κατασκευαστές προϊόντων καπνού ή από κράτη μέλη που προασπίζονταν τα συμφέροντα 
της καπνοβιομηχανίας. Παρά την ποικιλία των επιχειρημάτων που παρουσιάστηκαν στα 
συμπεράσματα των εναγόντων (τα οποία αναφέρονταν κυρίως στη μη τήρηση της αρχής 
της επικουρικότητας, της αρχής της αναλογικότητας, στη μη συμμόρφωση της οδηγίας 
προς τη διεθνή συμφωνία TRIPS, κλπ.), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη 
συμμόρφωση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού (και αυτών που προηγήθηκαν της 
οδηγίας αυτής) με το δίκαιο της ΕΕ4. Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

                                               
2 Σύμφωνα με αμφιλεγόμενη ανάλυση κόστους-ωφελείας που διενεργήθηκε από την εταιρεία Arthur D. Little 
International, με τίτλο «Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic» και η οποία ανατέθηκε από 
την καπνοβιομηχανία Phillip Morris ČR a. s., ο οικονομικός αντίκτυπος της κατανάλωσης προϊόντων καπνού 
είναι θετικός για την Τσεχική Δημοκρατία: 5,815 δισεκατομμύρια ετησίως, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης των χρημάτων που δαπανώνται για τους οίκους ευγηρίας και τις συντάξεις, η οποία προκύπτει 
από την αύξηση της θνησιμότητας Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
3 Οδηγίες 89/622/EΟΚ, 90/239/EΟΚ, 92/41/EΟΚ.
4 Απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2002, C-491/01, «Imperial Tobacco»: όσον αφορά τη νομική βάση: βλέπε 
σκέψεις 42-111, όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας: σκέψεις 112-141, όσον αφορά την αρχή της 
επικουρικότητας: σκέψεις 173-185, βλέπε επίσης απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2004, C-210/03, «Swedish 
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δικαίωσε τους κατασκευαστές προϊόντων καπνού όσον αφορά τη ρύθμιση της διαφήμισης 
των προϊόντων καπνού, καθώς ακύρωσε την οδηγία σχετικά με τη διαφήμιση των 
προϊόντων καπνού5 λόγω εσφαλμένης επιλογής νομικής βάσεως. Ωστόσο, θα πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι η ρύθμιση της διαφήμισης των προϊόντων καπνού δεν συνδέεται με τη 
ρύθμιση των προϊόντων καπνού. 

Δέκα έτη έχουν παρέλθει από την έγκριση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, στη διάρκεια των 
οποίων η αγορά των προϊόντων καπνού γνώρισε μια κάποια εξέλιξη, τόσο στον τομέα της 
επιστημονικής έρευνας όσο και στον τομέα των διεθνών νομικών σχέσεων. Συνεπώς, η 
Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την αγορά των προϊόντων 
καπνού τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη αυτή. Η Επιτροπή, υποβάλλοντας την 
πρότασή της, ανταποκρίνεται επίσης στις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πρότασης που θα παράσχει τη 
δυνατότητα αναθεώρησης της υφιστάμενης οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Μια 
πρόταση θα έπρεπε να είχε κατατεθεί από την Επιτροπή το φθινόπωρο του 2012 αλλά η 
διαδικασία ανεστάλη λόγω του σκανδάλου διαφθοράς που συνδέεται ακριβώς με την 
οδηγία αυτή και στο οποίο ενεπλάκη ο Επιτρόπος John Dalli, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί
σε παραίτηση6. 

 Περιεχόμενο και αντίκτυπος:

Η 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 (εφεξής «πρόταση οδηγίας») εκδόθηκε από την 
Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 2012. Περιλαμβάνει τέσσερις τίτλους και 29 άρθρα. 

Ο τίτλος Ι της πρότασης οδηγίας περιλαμβάνει τον ορισμό του αντικειμένου της οδηγίας, 
ήτοι την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα καπνού καθώς και τους ορισμούς των συναφών 
βασικών όρων. Οι ορισμοί των διάφορων όρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι 
πολύ ευρύτεροι από εκείνους που προβλέπονται στην ισχύουσα οδηγία 2001/37/ΕΚ 
(εφεξής «ισχύουσα οδηγία»). Συνολικά, η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει 36 ορισμούς 
ενώ η τρέχουσα νομοθετική πράξη μόνον πέντε. Η πρόταση, για παράδειγμα, δεν παρέχει 

                                                                                                                                                  
Match»: όσον αφορά τη νομική βάση: βλέπε σκέψεις 27-11, όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας: σκέψεις 
46-58, όσον αφορά το δικαίωμα ιδιοκτησίας: σκέψεις 72 – 74. 
5 Απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2000, C-376/98, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκού 
Κοινοßουλίου και Συμßουλίου («Διαφήμιση υπέρ των προϊόντων καπνού»): σκέψεις 117 και 118.
6 Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ένας Μαλτέζος 
επιχειρηματίας, που είχε σχέσεις με τον Επίτροπο Dalli, επιδίωξε να εξασφαλίσει χρηματικά οφέλη από την 
εταιρεία Swedish Match, σουηδική εταιρεία παραγωγής καπνού μάσησης, ως αντάλλαγμα για ενδεχόμενη 
άσκηση επιρροής σχετικά με νομοθετικές προτάσεις που αφορούσαν τα προϊόντα καπνού, και ιδίως την 
απαγόρευση εξαγωγής του καπνού μάσησης. Η OLAF παρουσίασε τα πορίσματά της στην Επιτροπή και, λόγω 
των πορισμάτων, ο Επίτροπος Dalli παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη 
έρευνα των μαλτέζικων αρχών (βλέπε δελτίο τύπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες, 16 
Οκτωβρίου 2012. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-
788_en.htm). 
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μόνο έναν γενικό ορισμό των προϊόντων καπνού, αλλά περιέχει, επίσης, συγκεκριμένους 
ορισμούς για το πούρο, το τσιγάρο, το πουράκι ή τον καπνό μάσησης. 

Ο τίτλος ΙΙ της πρότασης οδηγίας αναφέρεται στα προϊόντα καπνού αυτά καθαυτά, ήτοι 
στα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από τους καταναλωτές 
και τα οποία αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από καπνό. Το τμήμα αυτό διαιρείται σε 
πολλά υποτμήματα, με σκοπό να καταστεί το κείμενο περισσότερο κατανοητό. 

 Συστατικά και εκπομπές (άρθρα 3 έως 6 της πρότασης οδηγίας)
Τα άρθρα 3 και 4 της πρότασης οδηγίας επαναλαμβάνουν τις διατάξεις της ισχύουσας 
οδηγίας σχετικά με τις μέγιστες περιεκτικότητες σε πίσσα, νικοτίνη, μονοξείδιο του 
άνθρακα και σε άλλες ουσίες που εκπέμπονται, καθώς και τις διατάξεις που σχετίζονται 
με τις μεθόδους μέτρησης. Η πρόταση διατηρεί επίσης την υποχρέωση των 
κατασκευαστών και των εισαγωγέων προϊόντων καπνού να κοινοποιούν τα συστατικά 
που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα αυτά. Το νέο στοιχείο συνίσταται στη δημιουργία 
ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου για την κοινοποίηση των συστατικών (άρθρο 5 
της πρότασης οδηγίας). 

Στην πρόταση οδηγίας έπρεπε να προβλέπεται ρύθμιση σχετικά με τα συστατικά των 
προϊόντων καπνού, εφόσον τέτοιου είδους ρύθμιση δεν υφίσταται στην ισχύουσα οδηγία.
Θα πρέπει να προβλεφθούν ρυθμίσεις για τον τομέα αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
πρότασης οδηγίας, η παράγραφος 1 του οποίου προβλέπει την υποχρέωση των κρατών 
μελών να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων καπνού που έχουν 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις. Ωστόσο, η εν λόγω απαγόρευση δεν θα πρέπει να 
αφορά τη χρήση των πρόσθετων ουσιών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή των 
προϊόντων καπνού, αν τα πρόσθετα δεν έχουν ως αποτέλεσμα προϊόν με χαρακτηριστικό 
άρωμα/γεύση. Θα πρέπει να απαγορευθούν τρεις ομάδες πρόσθετων ουσιών, ήτοι: 
βιταμίνες και άλλα πρόσθετα που δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα προϊόν καπνού 
ωφελεί την υγεία ή ενέχει μειωμένους κινδύνους για την υγεία· καφεΐνη και ταυρίνη και 
άλλα πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις που θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα· 
πρόσθετα με χρωστικές ιδιότητες για τις εκπομπές. Η πρόταση προβλέπει ομοίως την 
απαγόρευση της χρήσης αρωματικών ουσιών στα συστατικά των προϊόντων καπνού όπως 
στα φίλτρα, τα τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις κάψουλες, καθώς και οποιαδήποτε 
τεχνικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την τροποποίηση της έντασης της γεύσης ή του 
εκλυόμενου καπνού. Τα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων, του καπνού για στριφτά 
τσιγάρα και των μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις 
απαγορεύσεις αυτές. Η εξαίρεση θα μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, στα πούρα, τα 
πουράκια και τον καπνό πίπας. Η Επιτροπή δικαιολογεί τη θέσπιση αυτής της εξαίρεσης,
επικαλούμενη το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά καταναλώνονται κυρίως από 
ηλικιωμένους ανθρώπους, ενώ η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί κυρίως στη ρύθμιση των 
προϊόντων καπνού κατά τρόπο που να εστιάζει στους νέους, οι οποίοι μόλις αρχίζουν το 
κάπνισμα. 

 Επισήμανση και συσκευασία (άρθρα 7 έως 13 της πρότασης οδηγίας)
Ένας άλλος σημαντικός τομέας που πρέπει να τροποποιηθεί βάσει της πρότασης οδηγίας 
είναι ο τομέας της επισήμανσης και της συσκευασίας των προϊόντων καπνού. Κάθε 
μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να 
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φέρει προειδοποιήσεις για την υγεία, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του 
κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται το προϊόν. Θα πρέπει να καθιερωθούν 
προειδοποιήσεις, που συνδυάζουν κείμενο με εικόνα (άρθρο 9 της πρότασης οδηγίας). Η 
προειδοποίηση θα πρέπει να καλύπτει το 75% της εξωτερικής επιφάνειας τόσο της 
εμπρόσθιας όσο και της οπίσθιας πλευράς της μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού. Η ισχύουσα οδηγία προβλέπει μόνο τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις. Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει αρκετά αυστηρούς κανόνες για τις 
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται. Οι 
λεκτικές προειδοποιήσεις περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της πρότασης οδηγίας. Οι 
προειδοποιήσεις αυτές είναι οι ίδιες με αυτές που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα 
οδηγία. Οι αντίστοιχες έγχρωμες φωτογραφίες θα πρέπει να καθορίζονται στη βιβλιοθήκη 
εικόνων, η οποία θα δημιουργηθεί από την Επιτροπή βάσει της εξουσίας έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Επιπλέον, κάθε εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να φέρει 
πληροφορίες σχετικές με την απεξάρτηση από το κάπνισμα, όπως σχετικούς αριθμούς 
τηλεφώνου ή διαδικτυακούς ιστοτόπους. Όσον αφορά τις πλαϊνές πλευρές της μονάδας 
συσκευασίας, το 50% της επιφάνειάς τους θα πρέπει να καλύπτεται από τη γενική 
προειδοποίηση «Το κάπνισμα σκοτώνει – Κόψτε το τσιγάρο τώρα» και από το 
ενημερωτικό μήνυμα «Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 70 ουσίες οι οποίες 
είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο» (άρθρο 8 της πρότασης οδηγίας). Επιπλέον, κάθε 
μονάδα συσκευασίας θα πρέπει να φέρει αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό και 
χαρακτηριστικό ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της πρότασης οδηγίας. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν, για 
παράδειγμα, την επισήμανση του καπνού για κάπνισμα πλην του καπνού τσιγάρων και 
στριφτών τσιγάρων (άρθρο 10 της πρότασης οδηγίας). Ιδιαίτερη ρύθμιση πρέπει να ισχύει 
για την επισήμανση των μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού (άρθρο 11 της πρότασης 
οδηγίας). Η ρύθμιση αυτή προέρχεται εν μέρει από την ισχύουσα οδηγία. Το νέο στοιχείο 
της συνίσταται στην υποχρέωση να τυπώνεται η προειδοποίηση για την υγεία στις δύο 
μεγαλύτερες επιφάνειες της μονάδας συσκευασίας. Στην ισχύουσα οδηγία δεν 
προβλέπεται τέτοιου είδους υποχρέωση.

Όσον αφορά την περιγραφή του προϊόντος, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι πολύ πιο 
λεπτομερής και ολοκληρωμένη (άρθρο 12 της πρότασης οδηγίας) σε σύγκριση με αυτήν 
που προβλέπεται στο άρθρο 7 της ισχύουσας οδηγίας, η οποία περιορίζεται στην 
απαγόρευση της χρήσης, στη συσκευασία των προϊόντων καπνού, κειμένων, σημάτων και 
απεικονίσεων ή άλλων σημείων που υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν καπνού 
είναι λιγότερο επιβλαβές από άλλα. Με τη νέα ρύθμιση, η επισήμανση των μονάδων 
συσκευασίας καθώς και το ίδιο το προϊόν καπνού δεν θα είναι δυνατόν να φέρουν κανένα 
στοιχείο ή χαρακτηριστικό, το οποίο προωθεί τα προϊόντα καπνού με μέσα που είναι 
ψευδή, παραπλανητικά, απατηλά, το οποίο μοιάζει με προϊόν διατροφής ή το οποίο 
αναφέρεται σε άρωμα, γεύση, αρωματικές ύλες ή άλλα πρόσθετα ή επισημαίνει την 
απουσία τους. Η πρόταση προβλέπει ρητώς ότι τα τσιγάρα με διάμετρο μικρότερη των 7,5 
mm (τα λεγόμενα «τσιγάρα SLIM») θεωρούνται παραπλανητικά. 

Η πρόταση οδηγίας καθορίζει επίσης την εμφάνιση και το περιεχόμενο των μονάδων 
συσκευασίας (άρθρο 13). Η πρόταση προβλέπει ότι οι μονάδες συσκευασίας των 
τσιγάρων θα πρέπει να έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου και η καθεμία να 
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περιέχει τουλάχιστον είκοσι τσιγάρα. Οι μονάδες συσκευασίας καπνού για στριφτά 
τσιγάρα πρέπει να έχουν σχήμα σακούλας με κλείσιμο που διπλώνει, συγκεκριμένων
διαστάσεων, και να περιέχουν καπνό βάρους τουλάχιστον 40 γραμμαρίων. Η 
προτεινόμενη οδηγία περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις σχετικά με τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των πακέτων τσιγάρων και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτά κλείνουν. Στην ισχύουσα οδηγία δεν προβλέπεται τέτοιου είδους ρύθμιση.

 Ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια (άρθρο 14 της πρότασης οδηγίας)
Το άρθρο 5 εδάφιο 9 της ισχύουσας οδηγίας προβλέπει υποχρεώσεις βάσει των οποίων 
εξασφαλίζεται η εξακρίβωση και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Συγκεκριμένα, το 
προϊόν καπνού πρέπει να σημαίνεται με κάθε κατάλληλο τρόπο, με τον αριθμό της 
παρτίδας ή αντίστοιχο τρόπο, στη μονάδα συσκευασίας ώστε να μπορούν να καθοριστούν 
ο τόπος και ο χρόνος της παρασκευής. Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης· ωστόσο δεν έχει κάνει ακόμα 
χρήση της εξουσιοδότησης.

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά επισημαίνονται 
με αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό, ο οποίος επιτρέπει τον προσδιορισμό των 
απαιτούμενων πληροφοριών, όπως η ημερομηνία και ο τόπος κατασκευής, η μονάδα 
κατασκευής, η βάρδια παραγωγής ή ο χρόνος κατασκευής (άρθρο 14 της πρότασης 
οδηγίας). Επιπλέον, η πρόταση οδηγίας τροποποιεί με συγκεκριμένο τρόπο το σύστημα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
συσκευασίας των προϊόντων καπνού, και αυτό ισχύει για ολόκληρη την αλυσίδα 
διανομής, εξαιρουμένης της λιανικής πώλησης. Η πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού συνάπτουν 
συμβάσεις αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Η Επιτροπή επέλεξε 
ανεξάρτητα τρίτα μέρη προκειμένου να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την πλήρη 
διαφάνεια του συστήματος καθώς τη δυνατότητα πρόσβασης της Επιτροπής και των 
κρατών μελών σε αυτό. Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να φέρουν, πέραν του 
αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού, ευδιάκριτο, ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας το 
οποίο καθιστά δυνατό τον έλεγχο της γνησιότητας του προϊόντος. Η εν λόγω ρύθμιση δεν 
θα πρέπει να ισχύει για τα προϊόντα καπνού, πλην των τσιγάρων και του καπνού για 
στριφτά τσιγάρα, για μια χρονική περίοδο πέντε ετών. 

 Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα (άρθρο 15 της πρότασης οδηγίας)
Η πρόταση οδηγίας διατηρεί την απόκλιση από την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 
καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, η οποία αφορά τη Σουηδία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 151 της συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας (άρθρο 15 της πρότασης οδηγίας, άρθρο 8 της ισχύουσας οδηγίας). 

 Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού εξ αποστάσεως (άρθρο 16 της 
πρότασης οδηγίας)

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στη διασυνοριακή πώληση. Η πρόταση οδηγίας 
περιλαμβάνει νέα ρύθμιση σχετικά με υποχρέωση κοινοποίησης για τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης που προτίθενται να πραγματοποιήσουν διασυνοριακές πωλήσεις εξ 
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αποστάσεως. Τα εν λόγω καταστήματα θα είναι υποχρεωμένα να εγγραφούν στα μητρώα 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το κατάστημα 
λιανικής πώλησης και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο πραγματικός ή 
δυνητικός καταναλωτής. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα πρέπει να παρέχουν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες, όπως όνομα ή εταιρική επωνυμία, ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας ή διεύθυνση του ιστοτόπου που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν. 
Επιπλέον, τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ 
αποστάσεων θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο επαληθεύει, 
κατά τη στιγμή της πώλησης, ότι ο καταναλωτής που αγοράζει το προϊόν πληροί το 
ελάχιστο όριο ηλικίας που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
προορισμού.

 Νέα προϊόντα καπνού (άρθρο 17 της πρότασης οδηγίας)
Η ισχύουσα οδηγία δεν προβλέπει καμία ρύθμιση για τα νέα προϊόντα καπνού. Σύμφωνα 
με το άρθρο 2 σημείο 23 της πρότασης οδηγίας, ως νέο προϊόν καπνού νοείται κάθε 
προϊόν καπνού, διαφορετικό από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό 
πίπας, τον καπνό για ναργιλέ, τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό μάσησης, τον καπνό που 
λαμβάνεται από τη μύτη και τον καπνό που λαμβάνεται από το στόμα, το οποίο διατίθεται 
στην αγορά μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Πρόκειται για μια νέα 
ρύθμιση που αποσκοπεί στη θέσπιση της υποχρέωσης για τους κατασκευαστές και τους 
εισαγωγείς προϊόντων καπνού να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ηλεκτρονική κοινοποίηση για κάθε νέο προϊόν καπνού που προτίθενται να διαθέσουν στις 
αγορές των οικείων κρατών μελών, έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην 
αγορά. Η κοινοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του εν λόγω 
προϊόντος καθώς και από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 όσον αφορά τα 
συστατικά και τις εκπομπές. Επιπλέον, οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν στις 
αρμόδιες αρχές τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες για την τοξικότητα, την 
εθιστικότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος, ιδίως όσον αφορά τα συστατικά και 
τις εκπομπές. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει επίσης ότι τα νέα προϊόντα καπνού που 
διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
προτεινόμενη οδηγία.

Ο τίτλος ΙΙΙ της πρότασης οδηγίας περιέχει τις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν τα μη 
καπνικά προϊόντα, δηλαδή τα νικοτινούχα προϊόντα (άρθρο 18) και τα φυτικά προϊόντα 
για κάπνισμα (άρθρο 19). Οι διατάξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στην ισχύουσα οδηγία. 

Όσον αφορά τη ρύθμιση των νικοτινούχων προϊόντων, η πρόταση οδηγίας χωρίζει τα εν 
λόγω προϊόντα σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη συγκέντρωση νικοτίνης. Τα προϊόντα με 
συγκέντρωση νικοτίνης που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 18 
της προτεινόμενης οδηγίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση. Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη σε επίπεδο χαμηλότερο από τα 
προβλεπόμενα ανώτατα όρια θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
προτεινόμενης οδηγίας και να φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία «Το 
προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη και μπορεί να βλάψει την υγεία σας», οι διαστάσεις και η 
εμφάνιση της οποίας αναλύονται λεπτομερώς στην πρόταση οδηγίας. 
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Τα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας 
οδηγίας. Η πρόταση προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση των εν λόγω 
προϊόντων, και ιδίως την υποχρέωση να αναγράφεται σε κάθε μονάδα συσκευασίας και 
σε κάθε εξωτερική συσκευασία η προειδοποίηση για την υγεία «Αυτό το προϊόν μπορεί να 
βλάψει την υγεία σας». 

Ο τίτλος IV της πρότασης οδηγίας περιέχει τελικές διατάξεις που ρυθμίζουν, για 
παράδειγμα, τη συνεργασία και την επιβολή της νομοθεσίας (άρθρο 20 της πρότασης 
οδηγίας). Ο εν λόγω τίτλος αφορά επίσης θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιτροπής 
(άρθρο 21 της πρότασης οδηγίας ) και την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατίθεται 
στην Επιτροπή (άρθρο 22 της πρότασης οδηγίας). Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση 
περιλαμβάνει σχετικά εκτεταμένες ρυθμίσεις για την εξουσιοδότηση, ήτοι για την εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Με την έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας στην 
παρούσα μορφή της θα ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να καθορίζει με εκτελεστικές 
πράξεις και έπειτα από αίτηση κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, εάν ένα 
προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 της 
πρότασης οδηγίας) ή εάν πρόκειται για προϊόν καπνού που περιέχει πρόσθετα σε 
ποσότητες που αυξάνουν αισθητά, στο στάδιο της κατανάλωσης, την τοξική ή εθιστική 
επίδραση των προϊόντων καπνού (άρθρο 6, παράγραφοι 7 και 8 της πρότασης οδηγίας). Η 
Επιτροπή θα μπορεί, για παράδειγμα, να τροποποιήσει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη το 
παράρτημα Ι της πρότασης οδηγίας, το οποίο περιέχει τον κατάλογο με τις λεκτικές 
προειδοποιήσεις (άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α). Σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης. Τα ουσιώδη στοιχεία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
εξουσιοδότησης. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με τους 
κανόνες πρωτογενούς δικαίου. 

Βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της πρότασης οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν ή να θεσπίσουν αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
διατάξεις αυτές δικαιολογούνται από την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εν 
λόγω εθνικές διατάξεις θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.

Όσον αφορά τη μεταφορά της προτεινόμενης οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την προτεινόμενη οδηγία το αργότερο εντός 18 μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 

 Γνώμη της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας:

Το Υπουργείο Γεωργίας, στο οποίο η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων ανέθεσε την 
εξέταση της πρότασης οδηγίας σε κυβερνητικό επίπεδο, εξέδωσε αρνητική γνώμη. 
Διαφωνεί κυρίως με την απαγόρευση προϊόντων που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση 
διαφορετικό/ή από το άρωμα/γεύση του καπνού, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων με 
μινθόλη. Αντιτίθεται επίσης στην αύξηση των διαστάσεων των λεκτικών 
προειδοποιήσεων που αναγράφονται στα προϊόντα καπνού για κάπνισμα, επικαλούμενο 
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την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που διασφαλίζονται βάσει 
διεθνών συμβάσεων και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και στην εισαγωγή 
προειδοποιήσεων με τη μορφή εικόνων. Επιπλέον, το Υπουργείο εκτιμά ότι το εύρος των 
εξουσιών που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί πρόβλημα.

 Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση της πρότασης από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Η επιτροπή που ορίστηκε ως αρμόδια για την εξέταση της πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (ENVI). Η πρόταση θα εξετασθεί επίσης από την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων (AFCO), την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (MCO) και την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE). Το 
χρονοδιάγραμμα για την εξέταση της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει 
κοινοποιηθεί ακόμα. 

 Συμπεράσματα:

Η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων 

1 . ε γ κ ρ ί ν ε ι τη γνώμη της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας 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·

2 . δ ι α φ ω ν ε ί  με το εύρος των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή όσον 
αφορά την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος·

3 . σύμφωνα με το πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ε γ κ ρ ί ν ε ι  α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η  
γ ν ώ μ η για μη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, εκτιμώντας ότι οι στόχοι της 
οδηγίας θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω δράσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Στο 
πλαίσιο της θέσπισης μέτρων για την προστασία της υγείας θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να 
πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες, ήτοι σε επίπεδο κρατών 
μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ.

4 . α ν α θ έ τ ε ι στον πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων και μέσω της προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Γερουσίας, τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 

5. ζ η τ ε ί  α π ό  τ η ν  κ υ β έ ρ ν η σ η να την ενημερώνει για τις εξελίξεις σχετικά με 
την επικείμενη εξέταση του παρόντος εγγράφου από τα όργανα του Συμβουλίου·

6. δ ι α β ι β ά ζ ε ι προς εξέταση την πρόταση οδηγίας στην επιτροπή υγείας.
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Συμπεράσματα του ψηφίσματος αριθ. 282 της επιτροπής 
ευρωπαϊκών υποθέσεων, 41η συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 

2013

σχετικά με την πρόταση οδηγίας 2001/37/ΕΚ 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/εγγρ. 18068/12, COM(2012)788 τελικό/

Η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων 

1 . ε γ κ ρ ί ν ε ι  τη γνώμη της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας 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·

2 . δ ι α φ ω ν ε ί  με το εύρος των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή όσον αφορά την 
έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος·

3 . σύμφωνα με το πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, ε κ δ ί δ ε ι  α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η  γ ν ώ μ η για μη τήρηση της
αρχής της επικουρικότητας, εκτιμώντας ότι οι στόχοι της οδηγίας θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
μέσω δράσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Στο πλαίσιο της θέσπισης μέτρων για την προστασία 
της υγείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες, ήτοι σε 
επίπεδο κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

4 . α ν α θ έ τ ε ι στον πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, σύμφωνα με τον κανονισμό 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και μέσω της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην 
κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Γερουσίας, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

5. ζ η τ ε ί  α π ό  τ η ν  κ υ β έ ρ ν η σ η  να την ενημερώνει για τις εξελίξεις σχετικά με την 
επικείμενη εξέταση του παρόντος εγγράφου από τα όργανα του Συμβουλίου·

6. δ ι α β ι β ά ζ ε ι προς εξέταση την πρόταση οδηγίας στην επιτροπή υγείας.


