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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη από την Ιταλική Γερουσία σχετικά με πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
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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 ενημέρωση των μελών, η αιτιολογημένη γνώμη της Ιταλικής Γερουσίας 
σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση.
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Η Επιτροπή,

έχοντας εξετάσει την κοινοτική πράξη (COM (2012) 788 τελικό),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·

εκτιμώντας ότι ο κύριος στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η ανάγκη επικαιροποίησης και 
συμπλήρωσης της οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού, 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, επί τη βάσει των επιστημονικών, 
διεθνών και εμπορικών εξελίξεων, που επήλθαν εν τω μεταξύ·

υπενθυμίζοντας ότι η Ιταλία συγκαταλεγόταν ανέκαθεν μεταξύ των χωρών που απέδιδαν 
μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση του καπνίσματος και την προστασία των μη καπνιστών, 
μέσω ενός σύνθετου νομοθετικού πλαισίου το οποίο εκτείνεται από το νόμο της 11ης

Νοεμβρίου 1975, αριθ. 584, σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους 
χώρους και στα δημόσια μέσα μεταφοράς μέχρι και τις πρόσφατες διατάξεις που εισήχθησαν 
με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, αριθ. 158, το οποίο 
τροποποίησε το νόμο της 8ης Νοεμβρίου 2012, αριθ. 189, σύμφωνα με το οποίο απηγορεύθη 
η πώληση σιγαρέτων σε άτομα κάτω των 18 ετών, αυξάνοντας το όριο των 16 ετών που 
προβλεπόταν από το άρθρο 25 του ενιαίου κειμένου των νόμων για την προστασία και την 
περίθαλψη της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας που προβλεπόταν από το βασιλικό 
διάταγμα της 24ης Δεκεμβρίου 1934, αριθ. 2316·

έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Υγιεινής και Υγείας της Γερουσίας , μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της νομοθετικής της δραστηριότητας, απέδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξέταση ενός ειδικού νομοσχεδίου (πράξη αριθ. 8 της Γερουσίας) σχετικά με : «Διατάξεις για 
την προστασία της υγείας και την πρόληψη των βλαβερών συνεπειών από την κατανάλωση 
προϊόντων καπνού» το οποίο, μολονότι δεν συμπλήρωνε την κοινοβουλευτική διαδικασία, 
προκάλεσε ευρεία σύγκλιση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων με σκοπό την 
αποτροπή της κατανάλωσης των προϊόντων του καπνού και την πρόληψη των ζημιών που 
προκαλεί η κατανάλωση του καπνού·

επισημαίνοντας ειδικότερα ότι τα σημαντικά σημεία της αναφερθείσης νομοθετικής 
πρωτοβουλίας συνίστανται, πέραν της αύξησης της ελάχιστης ηλικίας από τα δέκα έξι στα 
δέκα οκτώ έτη για την αγορά και την κατανάλωση προϊόντων καπνού – η οποία ισχύει 
σήμερα λόγω της εφαρμογής του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 158 του 2012 
– και στην απαγόρευση του καπνίσματος στα σχολεία (άρθρο 5), την δημιουργία του Ταμείου 
για την πρόληψη και τον περιορισμό των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, το οποίο 
αποσκοπεί στην ανάληψη εκστρατειών ενημέρωσης και πρόληψης (άρθρο 6), τον έλεγχο των 
χαρακτηριστικών, την ποσότητα και την ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων στο εμπόριο 
τα οποία καταναλώνονται από το κοινό – στον βαθμό που μετράται και ελέγχεται το 
περιεχόμενο των παράγωγων ουσιών από την επεξεργασία του καπνού, όπως η πίσσα, η 
νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία 
της υγείας των καταναλωτών – και στην υποχρέωση των καπνοβιομηχανιών να αναφέρουν 
την περιεκτικότητα των ουσιών των προϊόντων αυτών σε φυλλάδιο εντός του πακέτου των 



CM\927487EL.doc 5/12 PE506.015v01-00

EL

σιγαρέτων και των συσκευασιών άλλων προϊόντων καπνού (άρθρο 7)·

έχοντας αξιολογήσει θετικά τους στόχους της υπό εξέταση πρότασης οδηγίας, η οποία, με 
αναθεώρηση της προαναφερθείσας οδηγίας 2001/37/ΕΚ και με σκοπό την εξασφάλιση του 
μεγαλύτερου δυνατού επιπέδου προστασίας της υγείας, σκοπεύει να προβεί σε ενημέρωση 
ήδη εναρμονισμένων τομέων για την υπέρβαση των εμποδίων που συναντώνται από τα κράτη 
μέλη κατά την προσαρμογή της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας στις νέες διεθνείς, 
επιστημονικές και εμπορικές εξελίξεις· να εξεταστούν όσα από τα μέτρα τα σχετικά με τα 
διάφορα προϊόντα δεν καλύπτονται ακόμη από την ΟΠΚ, διότι η ανομοιογενής εξέλιξη της 
κατάστασης στα κράτη μέλη οδήγησε ή είναι πιθανό να οδηγήσει σε κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς· να εξασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καταστρατήγηση των 
διατάξεων της οδηγίας μέσω της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που δεν συμμορφώνονται 
με την ΟΠΚ·

επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση οδηγίας, βάσει του άρθρου 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) με σκοπό την εξασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των πολιτών, 
περιορίζοντας την τάση του καπνίσματος, ειδικότερα στις νεαρές ηλικίες. Προς το σκοπό 
αυτό η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει συγκεκριμένα την Σύμβαση Πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την καταπολέμηση του καπνίσματος; ως 
θεμελίου της νομοθετικής της δράσης, αιτιολογώντας την εισαγωγή των προτεινόμενων 
μέτρων με την εγγύηση καλύτερης εφαρμογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο των διεθνών 
συμβατικών προβλέψεων·

εν προκειμένω, η χώρα μας μπορεί δικαίως να θεωρείται μεταξύ των πλέον προηγμένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που, μέσω μιας ουσιαστικά ισορροπημένης νομοθεσίας και 
ενός συστήματος πώλησης προϊόντων καπνού απολύτως ελεγχόμενου, κατέστησε δυνατή την 
πλήρη επίτευξη των στόχων της δημόσιας υγείας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικούς 
δημόσιους φόρους.

Δεν είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε ότι η Ιταλία έδωσε άμεσα συνέχεια στις προβλέψεις της 
Σύμβασης ΠΟΕ, τόσο με την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου Sirchia  (νόμος 16ης Ιανουαρίου 
2003, αριθ. 3) όσο και με τη ρύθμιση σχετικά με την πώληση προϊόντων καπνού από 
αυτόματους πωλητές και, πρόσφατα, με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε 
άτομα κάτω των δέκα οκτώ ετών, πέραν των κανονιστικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων
για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών. Εξάλλου, και σε αυτό πρέπει να αποδοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή, η χώρα μας υιοθέτησε φορολογική πολιτική επί των προϊόντων καπνού η 
οποία είχε εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτροπή του καπνίσματος. Οι 
επίσημες στατιστικές αναφέρουν ότι από το 2003 έως το 2012 ο αριθμός των καπνιστών στην 
Ιταλία πέρασε από το 27,6% στο 20,8%, αποτέλεσμα μεγάλης σημασίας το οποίο δεν 
επετεύχθη σε πολλές άλλες χώρες της Ένωσης, οι οποίες, παρά την εφαρμογή ενδεχομένως 
αυστηρότερων νομοθεσιών, εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά καπνιστών·

Σημειώνοντας τις ευνοϊκές παρατηρήσεις που διετυπώθησαν από την 10η Επιτροπή, την 16η

Ιανουαρίου 2013, με την εξής διατύπωση: «καλείται η αρμόδια Επιτροπή να αξιολογήσει με 
ιδιαίτερη προσοχή τον πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας από την πρόταση 
οδηγίας·  επισημαίνεται ότι τα μέτρα της πρότασης οδηγίας που προβλέπουν τυποποίηση των 
προϊόντων του καπνού, αποβαίνουν εις βάρος των βιομηχανικών σημάτων και δημιουργούν 
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τον κίνδυνο αδυναμίας, όχι μόνον της ανιχνευσιμότητας του προϊόντος, αλλά και της 
αποφασιστικής καταπολέμησης φαινομένων λαθρεμπορίας και απομιμήσεων»· 

επισημαίνοντας πάντως, ότι εν προκειμένω, εμφανίζονται τεκμηριωμένα στοιχεία κριτικής 
όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης οδηγίας, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να θεωρηθεί 
ότι δεν τηρούνται πλήρως οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που 
κατοχυρώνονται από την Συνθήκη της Ένωσης και το Πρωτόκολλο εφαρμογής.

Βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ΣΛΕΕ «σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας» εκφράζει την διαφωνία της όσον αφορά τις αρχές 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, για τους εξής λόγους:

1) επισημαίνεται, κατ’ αρχήν, ένα πρόβλημα αξιολόγησης όσον αφορά την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας από την πρόταση αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας. Η αρχή 
αυτή εφαρμόζεται στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως νομική βάση της 
πρότασης οδηγίας το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στη βάση 
υψηλών επιπέδων προστασίας της υγείας (συντρέχουσα αρμοδιότητα μεταξύ κρατών μελών 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η πρόταση οδηγίας δεν φαίνεται όμως να αποσκοπεί στην εναρμόνιση/προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα καπνού. Το άρθρο 24 της πρότασης 
ορίζει πράγματι ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε διαφορετικές, και 
αυστηρότερες ακόμη, ρυθμίσεις στον τομέα. Η πρόταση οδηγίας ενθαρρύνει τα κράτη να 
ενεργήσουν αυτόνομα σε διάφορα επίπεδα όπως: στην μέτρηση των διαφόρων εκπομπών 
νικοτίνης, πίσσας και μονοξειδίου του άνθρακα· στα περαιτέρω τεστ μέτρησης των 
συστατικών· στις προϋποθέσεις για την απαγόρευση προϊόντων που περιέχουν συγκεκριμένα 
πρόσθετα· στην εισαγωγή ενός συστήματος αδειοδότησης για τα νέα προϊόντα· στην 
εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων συσκευασίας (όπως λόγου χάρη το πακέτο απλής 
συσκευασίας).  Οι προτάσεις αυτές δημιουργούν τις βάσεις για σημαντικές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των κρατών μελών καθώς και σοβαρούς περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η χρησιμοποίηση του άρθρου 114 της 
ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης της πρότασης οδηγίας.

2) Επισημαίνονται επίσης ορισμένες ανακολουθίες όσον αφορά την παρεχόμενη στα 
κράτη μέλη δυνατότητα κατάλληλου περιθωρίου κατά την εφαρμογή της πρότασης οδηγίας. 
Η δυνατότητα έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που παρέχεται από το άρθρο 22 στην 
Επιτροπή, κινδυνεύει να είναι υπερβολικά ευρεία τόσο ως προς το περιεχόμενο –
καλύπτοντας τουλάχιστον 16 τομείς που αφορούν την παραγωγή, την συσκευασία και την 
πώληση προϊόντων καπνού – όσο και τη διάρκεια, περιορίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την 
νομοθετική εξουσία των εθνικών κοινοβουλίων. 

Πράγματι, το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στον νομοθέτη να «αναθέσει στην Επιτροπή την 
εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος οι οποίες να συμπληρώνουν ή να 
τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης».

Λόγου χάρη, το άρθρο 3, παράγραφος 2, εκχωρεί στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης 
νομοθετικών πράξεων για την προσαρμογή των μέγιστων περιεκτικοτήτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, ήτοι της περιεκτικότητας σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα 
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των σιγαρέτων που διατίθενται στην αγορά ή κατασκευάζονται στα κράτη μέλη· τα θέματα 
αυτά όμως περιλαμβάνονται μεταξύ των ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, 
χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο των προϊόντων αυτών που αποτελούν αντικείμενο της 
πρότασης οδηγίας.

3) Ειδικότερα, η παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας εντοπίζεται στους εξής τομείς:

α) Προϊόντα καπνού νέας γενεάς: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σοβαρούς περιορισμούς 
στην κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων χαμηλού κινδύνου και, εκ των πραγμάτων, 
αποθαρρύνει ερευνητικές επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη στον βαθμό που όχι μόνον 
δεν προβλέπει τον καθορισμό ειδικού κανονιστικού πλαισίου για τα προϊόντα καπνού νέας 
γενεάς, αλλά καθιστά ακόμη περισσότερο αποθαρρυντικό το περιεχόμενο του ρυθμιστικού 
πλαισίου (απαγορεύει λόγου χάρη στους καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά με τους 
περιορισμένους κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωση των προϊόντων αυτών, ακόμη 
και μέσω ανακοινώσεων που υποστηρίζονται από επιστημονικές αποδείξεις). Και τούτο, 
παρά το γεγονός ότι στην αιτιολογική σκέψη 8 της ισχύουσας οδηγίας για τα προϊόντα 
καπνού διατυπώνεται σαφώς η ανάγκη μιας τέτοιας ρύθμισης: «Καθίσταται απαραίτητη η 
αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση βάσει αποδείξεων όσον αφορά 
τα λεγόμενα «χαμηλού κινδύνου» προϊόντα καπνού, ή για τα οποία ο περιορισμός της βλάβης 
τεκμηριώνεται από τους παραγωγούς».

Με την ντε φάκτο απαγόρευση των λεγόμενων «προϊόντων χαμηλού κινδύνου ή νέας 
γενεάς», η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει στα κράτη μέλη την εφαρμογή υγειονομικής 
πολιτικής για τον περιορισμό του κινδύνου που συνδέεται με το κάπνισμα.

β) Τυποποίηση και απαγόρευση ολόκληρων κατηγοριών προϊόντων:  Τα μέτρα σχετικά 
με την τυποποίηση του πακέτου και την απαγόρευση της πώλησης ολόκληρων κατηγοριών 
προϊόντων τα οποία σήμερα είναι νόμιμα, όπως τα λεπτά σιγαρέτα, τα σιγαρέτα μεντόλ και τα 
πακέτα των 10 σιγαρέτων, τα οποία, εκ των πραγμάτων, θα καθορίζουν και την τυποποίηση 
του προϊόντος, δικαιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να περιοριστεί η 
ελκυστικότητα των προϊόντων καπνού και με την σκέψη ότι το πακέτο ή το προϊόν ενός 
ορισμένου είδους ενδέχεται να υποβάλει την ιδέα στον καταναλωτή ότι αυτό είναι λιγότερο 
βλαπτικό.

Η αδικαιολόγητη απαγόρευση των νόμιμων αυτών προϊόντων, όχι μόνον αντιβαίνει προς τον 
πρώτο δεδηλωμένο στόχο της πρότασης, ήτοι αυτόν της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, 
αλλά θα μπορούσε να κατατείνει προς την τυποποίηση και την παρεπόμενη υποβάθμιση της 
αξίας τους, ενθαρρύνοντας (α) τους καταναλωτές να περάσουν σε προϊόντα χαμηλότερου 
κόστους, (β) τον ανταγωνισμό να βασίζεται μόνον στην τιμή, με αποτέλεσμα την μείωση της 
μέσης τιμής των προϊόντων καπνού και (γ) την σοβαρή αύξηση της παράνομης αγοράς 
(λαθρεμπόριο/απομιμήσεις), στον βαθμό που οι τυποποιημένες συσκευασίες θα ήταν 
ευκολότερο να παραχθούν. Οι αρνητικές επιπτώσεις των συνεπειών αυτών στις νόμιμες 
μεταπωλήσεις, στο δημόσιο ταμείο και τον κλάδο γενικότερα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. 
Εξάλλου, τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν με τη νέα πρόταση οδηγίας θα αντέβαιναν 
προς τον άλλο θεμελιώδη στόχο της πρότασης, ήτοι την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, ιστορικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεδίωξε να καθορίσει 
εναρμονισμένους κανόνες όσον αφορά την σήμανση των προϊόντων, ενώ η εμφάνιση ενός 
προϊόντος και της εξωτερικής του συσκευασίας ρυθμίζονταν πάντοτε στο επίπεδο των 
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εθνικών κοινοβουλίων. Με τη νέα πρόταση οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει, για 
πρώτη φορά, να αναλάβει τον σχεδόν αποκλειστικό έλεγχο της εμφάνισης, της μορφής και 
του σχεδιασμού του προϊόντος και της συσκευασίας του, χωρίς να υπάρχουν, μεταξύ άλλων, 
έγκυρες επιστημονικές αποδείξεις για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αυτών ως προς το θέμα της υγείας.

Παρατηρείται τέλος ότι είναι σκόπιμο να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διάθεση στο 
εμπόριο, η οποία διαφημίζεται με κάθε μέσο, των ηλεκτρονικών σιγαρέτων, δεδομένου ότι 
αυτά, όπως έχει επισημανθεί από πρόσφατη γνωμοδότηση του ανώτατου ινστιτούτου υγείας, 
δημιουργούν ανησυχίες όσον αφορά την δημόσια υγεία, διότι θα μπορούσαν να συνεπάγονται 
τον κίνδυνο έναρξης καπνίσματος των συμβατικών σιγαρέτων καπνού και ενίσχυσης της 
εξάρτησης από τη νικοτίνη. Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μεγάλος, ιδίως για τους νέους, αν 
ληφθεί υπόψη η ευκολία ανεύρεσης στο διαδίκτυο των σιγαρέτων αυτών κυρίως από τους 
νέους πελάτες.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 10ης ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)

(Συντάκτης CURSI)

16 Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή,

έχοντας εξετάσει την πράξη COM (2012) 788 τελικό, διατυπώνει, ως προς τα θέματα της 
αρμοδιότητος της, θετικές παρατηρήσεις με τις εξής επισημάνσεις:

καλείται η επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά την πλήρη τήρηση 
της αρχής της επικουρικότητας από πλευράς της πρότασης οδηγίας·

επισημαίνεται ότι τα μέτρα της πρώτης πρότασης οδηγίας, που προβλέπουν την τυποποίηση 
των προϊόντων καπνού, είναι ζημιογόνα για τα βιομηχανικά σήματα και δημιουργούν τον 
κίνδυνο, περιορίζοντας την ανιχνευσιμότητα του προϊόντος, να εμποδίζουν την 
αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίου και απομιμήσεων .
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 14ης ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

(Συντάκτης BOLDI)

30 Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή,

έχοντας εξετάσει την πράξη COM(2012) 788 τελικό, και σημειώνοντας ότι αποσκοπεί:

στην αναθεώρηση της οδηγίας 2001/37/EΚ σχετικά με προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την 
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού. Η αναθεώρηση αυτή, πέραν του ότι 
προβλέπεται από την ίδια την οδηγία (άρθρο 11), αποτελεί επιδίωξη και του Συμβουλίου 
(σύσταση της 30ής Νοεμβρίου 2009) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφίσματα της 
15ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 24ης Οκτωβρίου 2007)·

στην προσαρμογή της αυτής οδηγίας στις εξελίξεις της αγοράς (με την εμφάνιση προϊόντων 
όπως τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα), στις διεθνείς εξελίξεις (βάσει της έγκρισης, τον Μάιο του 
2003, της Σύμβασης Πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την καταπολέμηση 
του καπνίσματος, στην οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη) και 
τις επιστημονικές εξελίξεις·

έχοντας υπόψη:

την απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την διαδικασία C-
491/01, που επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της νομικής βάσης της οδηγίας 2001/37/ΕΚ για την 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

την έγκριση, τον Μάιο του 2003, της Σύμβασης πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
για την καταπολέμηση του καπνίσματος·

έχοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης την οποία διενήργησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 24ης Σεπτεμβρίου και 17ης Δεκεμβρίου 2010, αλλά και τα 
αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου τον Μάϊο του 2012·

συμφωνεί πλήρως ότι είναι σκόπιμο:

- να αποθαρρυνθούν οι νέοι να αρχίσουν το κάπνισμα ·

- να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε η ενδεχόμενη κατανάλωση καπνού να βασίζεται 
σε αποφάσεις μετά από κατάλληλη ενημέρωση·

συμφωνεί, τέλος, με την διαπίστωση ότι τα προϊόντα καπνού δεν είναι συνήθη εμπορεύματα 
και, λόγω των ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του καπνού, η προστασία της υγείας θα πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα, ιδίως για τη μείωση της συνήθειας του καπνίσματος μεταξύ 
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των νέων.

διατυπώνει, όσον αφορά την αρμοδιότητα, και με ειδική αναφορά στο σύστημα εκχώρησης 
εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 22), αρνητική αιτιολογημένη γνώμη βάσει του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 2) της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας.

Πράγματι, το άρθρο 22 της πρότασης περιλαμβάνει εκχώρηση αρμοδιοτήτων επί ουσιωδών 
στοιχείων της πράξης, σε βαθμό που αυτά δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης, με 
ρητή πρόβλεψη του άρθρου 290. Πρόκειται περί της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3, παράγραφοι 2 και 3· 6, παράγραφοι 3 και 9· 18, παράγραφοι 2 και 
5.  Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η άσκηση της εξουσιοδότησης ενδέχεται να προκαλέσει την 
αδυναμία διάθεσης στο εμπόριο ορισμένων προϊόντων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην τρίτη περίπτωση ενδέχεται να τροποποιηθεί η εμφάνισή τους δια λόγους 
συμμόρφωσης προς την οδηγία για την διάθεσή τους στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, θα 
μπορούσε να τροποποιηθούν το ίδιο το πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας και τα προϊόντα 
που υπάγονται σε αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι άρθρο 114 ΣΛΕΕ ορθώς επελέγη ως νομική βάση της εξεταζόμενης 
οδηγίας. Αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Ένωσης παρέχεται η 
δυνατότητα, για τον ευρωπαίο νομοθέτη, να εκχωρεί στην Επιτροπή την εξουσία να εγκρίνει 
μη νομοθετικές πράξεις γενικού ενδιαφέροντος στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που 
ορίζεται από το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ (το οποίο ρητώς ορίζει ότι «τα ουσιώδη στοιχεία ενός 
τομέα ρυθμίζονται αποκλειστικά με νομοθετική πράξη και δεν μπορούν, συνεπώς, να 
αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης»).

Η εκχώρηση εξουσιών επί των προαναφερόμενων ουσιωδών στοιχείων, συνιστά, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, βάσει του άρθρου 114, υπερβολική και αδικαιολόγητη 
εκχώρηση εξουσιών στην Επιτροπή, εκχώρηση η οποία θα μπορούσε : 

- να αποτελεί υπερβολική, ομοσπονδιακή δυσαναλογία έναντι της κανονιστικής 
αυτονομίας των κρατών μελών και να περιορίζει τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το άρθρο 
5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

- να περιορίζει τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων, αφαιρώντας τους επ’ 
αόριστον την δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους όσον αφορά την τήρηση των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας επί όλων των πράξεων που εγκρίνονται κατά 
την άσκηση της εξουσιοδότησης.

Με άλλα λόγια, εφόσον εκχωρηθεί η αρμοδιότητα στην Ένωση να νομοθετεί επί θεμάτων 
καπνού και συναφών προϊόντων, φαίνεται αδικαιολόγητο και ζημιογόνο να περιορίζονται οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών από αυτόνομη παρέμβαση της Επιτροπής, παρέμβαση η 
οποία δεν πληροί τα κριτήρια της αναγκαιότητας και της προστιθέμενης αξίας. Περαιτέρω 
νομοθετικές παρεμβάσεις στους τομείς στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα 3, παράγραφοι 
2 και 3· 6, παράγραφοι 3 και 9· 18, παράγραφοι 2 και 5, μπορούν να αναληφθούν από τους 
συννομοθέτες. 

Επίσης, όσον αφορά το σύστημα εκχώρησης εξουσιών, διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις 
ως προς την επ’ αόριστον διάρκειά τους αλλά και την δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή να ανακαλέσει αυτονόμως ορισμένες εξαιρέσεις υπό μη καθοριζόμενες και γενικές 
συνθήκες («αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών, η οποία διαπιστώνεται με 
έκθεση της Επιτροπής»). Αυτή είναι η περίπτωση των άρθρων 6, παράγραφος 10·  10, 
παράγραφος 5· 13, παράγραφος 4.

Τέλος, ως προς το περιεχόμενο της πράξης, πρέπει να γίνει προσεκτική αξιολόγηση των 
ενδεχόμενων δυνατοτήτων:

- των λεγόμενων προϊόντων «χαμηλού κινδύνου» ή «νέας γενεάς» (άρθρα 17-19)·

- της διατήρησης στην αγορά συσκευασιών με μικρότερο αριθμό σιγαρέτων ή 
σιγαρέτων μικρότερης διαμέτρου.

Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμα στην υπηρεσία μιας πολιτικής για την 
σταδιακή αποθάρρυνση ή την εγκατάλειψη της συνήθειας του καπνίσματος. Με άλλα λόγια, 
οι περιορισμοί της προσφοράς στο κοινό προϊόντων καπνού ή η ευθυγράμμιση της 
προσφοράς με τυποποιημένες τρόπους δεν εγγυώνται, από μόνες τους, τον περιορισμό της 
τάσης για το κάπνισμα. Αντιθέτως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση του 
λαθρεμπορίου, δημιουργώντας ταυτοχρόνως προβλήματα στους καπνιστές οι οποίοι θα έχουν 
αρχίσει να καταβάλουν προσπάθειες για την απαλλαγή τους από το κάπνισμα. 


