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Θέμα : Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Σουηδίας 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))

Βάσει 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 
υποβάλει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου 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 την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των μελών, αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της 
Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag)

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) εξέτασε, υπό το φως της αρχής της 
επικουρικότητας, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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), πρόταση η οποία αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης 
2012/13:SoU17 της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων αυτού.

Στην αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας της Επιτροπής (άρθρο 15) διατηρείται η απαγόρευση 
της διανομής και πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, η οποία ισχύει στα άλλα 
κράτη μέλη εκτός της Σουηδίας.

Στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να εμπίπτουν τα προϊόντα καπνού που 
πωλούνται ελεύθερα στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Βάσει των ανωτέρω, το κοινοβούλιο του 
Βασιλείου της Σουηδίας κρίνει ότι η ρύθμιση της πώλησης του καπνού που λαμβάνεται από 
το στόμα θα πρέπει να αποτελεί εθνικό ζήτημα και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
υπό εξέταση οδηγία.

Ως εκ τούτου, το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) κρίνει ότι η πρόταση 
της Επιτροπής ως έχει δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας ως προς το 
συγκεκριμένο σημείο.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέρη της πρότασης, το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας 
(Riksdag) κρίνει ότι η πρόταση δεν αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας.
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Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/13:SoU17

Εξέταση της πρότασης αναθεωρημένης οδηγίας της Επιτροπής για τα προϊόντα καπνού, υπό 
το φως της αρχής της επικουρικότητας

Συνοπτική παρουσίαση

Στην παρούσα έκθεση, η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εξετάζει την πρόταση οδηγίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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). Η 
πρόταση αποτελεί αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού 
(2001/37/ΕΚ).

Κατά την άποψη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οδηγία για τα προϊόντα 
καπνού θα πρέπει να εμπίπτουν τα προϊόντα καπνού που πωλούνται ελεύθερα στην κοινή 
ευρωπαϊκή αγορά. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων διαπιστώνει ωστόσο ότι στην 
πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρείται η απαγόρευση πώλησης και 
διανομής καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, η οποία ισχύει στα άλλα κράτη μέλη εκτός 
της Σουηδίας. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κρίνει ότι η ρύθμιση 
της πώλησης του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα θα πρέπει να αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην υπό εξέταση οδηγία.

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κρίνει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
έχει αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας ως προς το εν λόγω σημείο. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων προτείνει να διαβιβάσει το κοινοβούλιο του Βασιλείου της 
Σουηδίας (Riksdag) αιτιολογημένη γνώμη στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 6 του 
Κανονισμού του.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, τα υπόλοιπα μέρη της πρότασης της 
Επιτροπής δεν αντιβαίνουν στην αρχή της επικουρικότητας. Η Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων προτείνει τη λήψη τελικής απόφασης μετά από μία μόνο υποβολή της πρότασης 
στο σώμα. 

Πρόταση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για απόφαση του 
κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας

Εξέταση, υπό το φως της αρχής της επικουρικότητας, της πρότασης αναθεωρημένης 
οδηγίας της Επιτροπής για τα προϊόντα καπνού

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας αποφασίζει να διαβιβάσει αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής όπως ορίζεται στο παράρτημα 2.

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων προτείνει τη λήψη απόφασης μετά από μία μόνο 
υποβολή της πρότασης στο σώμα. 
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Στοκχόλμη, 19 Φεβρουαρίου 2013 

Για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 

Anders W Jonsson

Παρόντες βουλευτές: 

Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt 
(S), Ann Arieklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Catharina 
Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), 
Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) και Solveig Zander (C).

Παρουσίαση

Υπόθεση και προκαταρκτική διαδικασία

Ζητήθηκε από το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) να εκδώσει 
αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής 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).

Η ολομέλεια παρέπεμψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων στις 7 Ιανουαρίου 2013. Η προθεσμία έκδοσης αιτιολογημένης 
γνώμης εκπνέει στις 4 Μαρτίου 2013.

Στις 24 Ιανουαρίου 2013 η κυβέρνηση διαβίβασε ενημερωτικό υπόμνημα (2012/13:FPM51) 
προς το κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση οδηγίας COM(2012) 788.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 η υφυπουργός Ragnwi Marcelind διαβίβασε πληροφορίες προς 
την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την άποψη της κυβέρνησης επί της οδηγίας 
για τα προϊόντα καπνού και τις εν εξελίξει εργασίες.

Περιεχόμενο της πρότασης

Ιστορικό

Η ισχύουσα οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού (2001/37/ΕΚ)θεσπίστηκε το 2001 με 
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καπνού.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης της εν 
λόγω οδηγίας. Γενικός στόχος της αναθεώρησης της οδηγίας είναι να βελτιωθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεμελιώδης στόχος 
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η πρόταση 
αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι θα μειωθεί ο αριθμός των νέων που αρχίζουν να 
καταναλώνουν προϊόντα καπνού, και να βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών. Για 
παράδειγμα, θα πρέπει να παρέχεται ορθή ενημέρωση στο κοινό σχετικά με τις πιθανές 
συνέπειες της χρήσης προϊόντων καπνού στην υγεία.
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Σε ορισμένους τομείς (π.χ. επιτρεπόμενη περιεκτικότητα των προϊόντων καπνού σε πίσσα) 
δεν προτείνεται η θέσπιση νέων κανόνων. Ωστόσο, σε πολλούς άλλους τομείς προτείνονται
σημαντικές τροποποιήσεις των ισχυουσών διατάξεων, π.χ. όσον αφορά τη χρήση αρωματικών 
ουσιών στα προϊόντα καπνού. Επίσης, προτείνεται να συμπεριληφθούν στην οδηγία τομείς 
που δεν περιλαμβάνονται στην ισχύουσα οδηγία, π.χ. τα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα.

Η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ εστιάζει σε πέντε τομείς: 1) μη καπνιζόμενα 
προϊόντα καπνού και επέκταση του πεδίου προϊόντων (δηλ. νικοτινούχα προϊόντα και φυτικά 
προϊόντα για κάπνισμα), 2) συσκευασία και επισήμανση, 3) συστατικά/πρόσθετα, 4) 
διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως και 5) ιχνηλασιμότητα και χαρακτηριστικά 
ασφαλείας.

Πώληση καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (άρθρο 15)

Δυνάμει του άρθρου 15 της πρότασης, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κυκλοφορία στην 
αγορά του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 151 της 
πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Βάσει αυτής 
εξαιρείται η Σουηδία από την εν λόγω απαγόρευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι δεν κρίνεται δικαιολογημένη η άρση της ισχύουσας 
απαγόρευσης, που θεσπίστηκε ήδη το 1992 και δικαιολογείτο από τη σκοπιά της εσωτερικής 
αγοράς, δεδομένου ότι τρία κράτη μέλη είχαν ήδη απαγορεύσει ή εξαγγείλει την απαγόρευση 
του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα λόγω των επιβλαβών και εθιστικών επιδράσεών
του. Την εποχή εκείνη, ο καπνός που λαμβάνεται από το στόμα είχε επίσης αρχίσει να 
διανέμεται στην αγορά ορισμένων κρατών μελών με τρόπο που αποσκοπούσε στην 
προσέλκυση των νέων. Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα 
έχουν επιβεβαιωθεί από την επιστημονική επιτροπή της Επιτροπής για τους ανακύπτοντες και 
τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR), καθώς και από άλλες 
μελέτες. Δεδομένης της συνεχούς ανάπτυξης του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, και 
ιδίως του καπνού που αρωματίζεται σε σημαντικό βαθμό και παρουσιάζεται σε ελκυστικές 
συσκευασίες στη σουηδική αγορά, σύμφωνα με την Επιτροπή υπάρχει κίνδυνος μύησης (και 
σε άλλα προϊόντα καπνού) νέων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των νέων.

Η ισχύουσα απαγόρευση κρίθηκε αναλογική από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2004 λόγω των επιβλαβών επιδράσεων, της αβεβαιότητας που υπάρχει όσον αφορά τη χρήση 
του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα ως υποκατάστατου των τσιγάρων, των εθιστικών 
και τοξικών ιδιοτήτων της νικοτίνης, του κινδύνου που ενέχει ο καπνός που λαμβάνεται από 
το στόμα για τους νέους και του καινοτομικού χαρακτήρα του προϊόντος [Υπόθεση C-434/02, 
Arnold André GmbH & Co. KG κατά Landrat des Kreises Herford, Συλλογή 2004, σ. I-
11825.]. Κατά την Επιτροπή, το σκεπτικό αυτό εξακολουθεί να ισχύει σήμερα.

Προκαταρκτική γνώμη της σουηδικής κυβέρνησης

Από το ενημερωτικό υπόμνημα 2012/13:FPM51 της κυβέρνησης προκύπτει ότι η κυβέρνηση 
χαιρετίζει την υποβολή εντός του 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότασης για 
αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, όπως είχε δεσμευθεί. Η κυβέρνηση κρίνει 
ότι μια αναθεώρηση της οδηγίας μπορεί να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και
να αυξήσει τη διαφάνεια της ανάπτυξης προϊόντων και του κανονιστικού πλαισίου, καθώς 
περιγράφονται σαφέστερα οι ευθύνες της βιομηχανίας και διευκρινίζονται περισσότερο οι 
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ελεγκτικές αρμοδιότητες των αρχών.

Η κυβέρνηση επιθυμεί τη θέσπιση ενιαίας και υπεύθυνης ρύθμισης για όλα τα προϊόντα 
καπνού. Ενιαία και υπεύθυνη ρύθμιση συνεπάγεται αφενός τη δυνατότητα για αυστηρότερη 
ρύθμιση των προϊόντων καπνού από ό,τι ισχύει σήμερα, με επίκεντρο την καλύτερη 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και 
αφετέρου ότι δεν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση επιμέρους προϊόντων 
καπνού. Η κυβέρνηση χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πρόταση αποσκοπεί στον 
περιορισμό της κατανάλωσης καπνού από τους νέους και στη διασφάλιση της ορθής 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η 
χρήση προϊόντων καπνού. Η κυβέρνηση επίσης αποτιμά θετικά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει την υποχρεωτική αναγραφή εικονογραφικών προειδοποιήσεων σχετικά 
με την υγεία σε ορισμένα προϊόντα καπνού. Η κυβέρνηση συνολικά εκτιμά ότι η πρόταση σε 
μεγάλο βαθμό συμβάλλει στην ελάττωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού και στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ. 

Εντούτοις, κρίνει ότι η πρόταση θα μπορούσε να είναι σαφέστερη σε ορισμένα σημεία, 
μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τα συστατικά και τα πρόσθετα.

Η κυβέρνηση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει τη διατήρηση της ειδικής ρύθμισης για ορισμένα προϊόντα καπνού, π.χ. τη 
διατήρηση της απαγόρευσης διανομής και πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα 
στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά στα άλλα κράτη μέλη εκτός της Σουηδίας. Η κυβέρνηση θα 
προτιμούσε η πρόταση της Επιτροπής να αφορούσε μια ενιαία και υπεύθυνη ρύθμιση για όλα 
τα προϊόντα καπνού. Μια ενιαία ρύθμιση θα σήμαινε ότι όλα τα προϊόντα καπνού κρίνονται 
με τα ίδια κριτήρια, και αυτός θα πρέπει να είναι ένας επιθυμητός στόχος σύμφωνα με την 
κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι η Σουηδία, δυνάμει της πράξης προσχώρησης, χαίρει 
μόνιμης (και όχι προσωρινής) απαλλαγής, η οποία επιτρέπει στους Σουηδούς να 
καταναλώνουν καπνό που λαμβάνεται από το στόμα.

Από το ενημερωτικό υπόμνημα απορρέει ότι η κυβέρνηση επρόκειτο να προβεί σε διεξοδική 
ανάλυση της πρότασης της Επιτροπής. Αυτό ισχύει μεταξύ άλλων όσον αφορά τους νέους 
κανόνες για τα πρόσθετα στα προϊόντα καπνού, την απαγόρευση της διανομής και πώλησης 
καπνού που λαμβάνεται από το στόμα στα άλλα κράτη μέλη εκτός της Σουηδίας, καθώς και 
τους νέους κανόνες για λεκτικές και εικονογραφικές προειδοποιήσεις.

Η εξέταση από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισαγωγή

Η αρχή της επικουρικότητας ρυθμίζεται από το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική 
της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της
προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, 
αντιθέτως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαβιβάζουν τα σχέδια νομοθετικών πράξεων 
στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία αποφαίνονται εάν η εκάστοτε πρόταση συνάδει με την 
αρχή της επικουρικότητας. Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, δυνάμει του άρθρου 
10 παράγραφος 6 του Κανονισμού του, πρέπει να εξετάσει εάν η παρούσα νομοθετική πράξη 
αντιβαίνει στην εν λόγω αρχή.

Εάν το εθνικό κοινοβούλιο κρίνει ότι η πρόταση αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας, 
έχει δικαίωμα να διαβιβάσει αιτιολογημένη γνώμη στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η εν λόγω γνώμη αποστέλλεται εντός 
προθεσμίας οκτώ εβδομάδων από την ημέρα δημοσίευσης της πρότασης σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ. Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου υποβάλλει επίσης έκθεση στην 
ολομέλεια κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον πέντε βουλευτών αυτής.

Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας στην παρούσα υπόθεση

Εκτίμηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή διατείνεται ότι ορισμένοι από τους τομείς που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
πρόταση είναι ήδη εναρμονισμένοι, αλλά πρέπει να επικαιροποιηθούν προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην αγορά, στην επιστήμη και σε διεθνές 
επίπεδο. Άλλοι τομείς σχετικοί με την παρούσα πρόταση αποτελούν αντικείμενο 
διαφορετικών νομικών προσεγγίσεων στα κράτη μέλη, γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση 
εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγμα, για την επισήμανση και τα 
συστατικά, η ανομοιογενής κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη αναγκάζει τη 
βιομηχανία να παράγει διαφορετικές σειρές προϊόντων για τις διάφορες αγορές. Μόνο μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς αυτούς μπορεί να άρει τα εμπόδια 
στα οποία προσκρούει το διασυνοριακό εμπόριο και να αποτρέψει τον κατακερματισμό, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Τέλος, η 
Επιτροπή κρίνει ότι είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη μέλη να ενεργήσουν μονομερώς σε 
ορισμένους τομείς λόγω των δυσχερειών επιβολής των μέτρων που λαμβάνουν, όταν άλλα 
κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς κανόνες. Συνεπώς, η έκδοση ενός νομικά δεσμευτικού 
μέτρου σε επίπεδο ΕΕ προσφέρει σαφή οφέλη. Το ίδιο ισχύει και για το ενωσιακό σύστημα 
ανίχνευσης και εντοπισμού, όταν τα προϊόντα καπνού κυκλοφορούν τακτικά διαμέσου των 
συνόρων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η υπό εξέταση πρόταση συμβάλλει επίσης στην αύξηση 
της συνοχής, τόσο μεταξύ όσο και εντός των κρατών μελών, και στην ενίσχυση της 
ασφάλειας δικαίου, π.χ. στον τομέα των νικοτινούχων προϊόντων, όπου η τρέχουσα νομική 
κατάσταση είναι περίπλοκη και ασαφής, πράγμα που υπονομεύει τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού. Η Επιτροπή διατείνεται ότι ο στόχος των προτεινόμενων μέτρων δεν μπορεί 
να επιτευχθεί επαρκώς σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης.

Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της 
Συνθήκης (άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ). Η Επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση συνάδει με 
την αρχή της αναλογικότητας.

Εκτίμηση της σουηδικής κυβέρνησης

Η κυβέρνηση συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής και κρίνει ότι η πρόταση συνάδει 
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τόσο με την αρχή της επικουρικότητας όσο και με την αρχή της αναλογικότητας.

Γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων χαιρετίζει την υποβολή αναθεωρημένης οδηγίας για τα 
προϊόντα καπνού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μεγάλο βαθμό η πρόταση θα συνεισφέρει 
στη μείωση των βλαβερών συνεπειών του καπνού και στην αύξηση της προστασίας των 
καταναλωτών στην ΕΕ. Είναι θετικό το γεγονός ότι η πρόταση εστιάζει στη μείωση του 
αριθμού των νέων που αρχίζουν να καταναλώνουν προϊόντα καπνού.

Κατά την άποψη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οδηγία για τα προϊόντα 
καπνού θα πρέπει να εμπίπτουν τα προϊόντα καπνού που πωλούνται ελεύθερα στην κοινή 
ευρωπαϊκή αγορά. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων διαπιστώνει ωστόσο ότι στην 
πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρείται η απαγόρευση πώλησης και 
διανομής καπνού που λαμβάνεται από το στόμα στα άλλα κράτη μέλη εκτός της Σουηδίας. 
Βάσει των ανωτέρω, η επιτροπή κρίνει ότι η ρύθμιση της πώλησης του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα θα πρέπει να αποτελεί εθνικό ζήτημα και δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην υπό εξέταση οδηγία.

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κρίνει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
έχει αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας ως προς το εν λόγω σημείο. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων προτείνει να διαβιβάσει το κοινοβούλιο του Βασιλείου της 
Σουηδίας (Riksdag) αιτιολογημένη γνώμη στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 6 του 
Κανονισμού του.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, τα υπόλοιπα μέρη της πρότασης της 
Επιτροπής δεν αντιβαίνουν στην αρχή της επικουρικότητας. Η Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων προτείνει τη λήψη απόφαση μετά από μία μόνο υποβολή της πρότασης στο 
σώμα. 

Παράρτημα 1

Κατάλογος εγγράφων που εξετάστηκαν

Πρόταση της Επιτροπής 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).
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Παράρτημα 2

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag)

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) εξέτασε, υπό το φως της αρχής της 
επικουρικότητας,  την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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), πρόταση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης 
2012/13:SoU17 της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων αυτού.

Στην αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 15) διατηρείται η 
απαγόρευση διανομής και πώλησης καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, η οποία ισχύει 
στα άλλα κράτη μέλη εκτός της Σουηδίας.

Στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να εμπίπτουν τα προϊόντα καπνού που 
πωλούνται ελεύθερα στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Βάσει των ανωτέρω, το κοινοβούλιο του 
Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) κρίνει ότι η ρύθμιση της πώλησης του καπνού που 
λαμβάνεται από το στόμα θα πρέπει να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην υπό εξέταση οδηγία. 

Ως εκ τούτου, το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) κρίνει ότι η πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχει δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας ως προς το 
συγκεκριμένο σημείο.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέρη της πρότασης, το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας 
(Riksdag) κρίνει ότι η πρόταση δεν αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας.


