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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δανίας 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, 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, αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της 
Δανίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γνώμη του Κοινοβουλίου της Δανίας σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής που αφορά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού COM (2012)788

Αξιότιμη κύριε Schultz

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 19 Δεκεμβρίου 2012 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. Η 
πρόταση αποβλέπει σε ευρεία αναθεώρηση της ισχύουσας στον τομέα αυτό νομοθεσίας της 
ΕΕ και περιλαμβάνει νέους και αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα προϊόντα καπνού.

Η πρόταση εξετάστηκε στην αρμόδια για την υγεία και την πρόληψη επιτροπή του 
Κοινοβουλίου της Δανίας, η οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει επί της προτάσεως αυτής 
κατά τις συνεδριάσεις της στις 29 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου και 26 Φεβρουαρίου καθώς 
και να μελετήσει τις τεχνικές της πτυχές στις 7 Φεβρουαρίου.

Βάσει των σημερινών δεδομένων και υπό το φως του γεγονότος ότι οι συζητήσεις για την 
πρόταση οδηγίας βρίσκονται στο πρώτο στάδιο, η επιτροπή διατύπωσε στις 27 Φεβρουαρίου 
τις ακόλουθες παρατηρήσεις, τις οποίες προσυπέγραψε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κατά τη συνεδρίασή της την 1η Μαρτίου 2013.

Αιτιολογημένη γνώμη

Μια πλειοψηφία στην επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη των κομμάτων V (Venstre -
Φιλελεύθερο Κόμμα), DF (Dansk Folkeparti -Δανικό Λαϊκό Κόμμα), EL (Enhedslisten -
Λίστα Ενότητας), LA (Liberale Alliance .-Φιλελεύθερη Συμμαχία) και K (Det Konservative 
Folkeparti -Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα) συμφωνεί βασικά ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την 
ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού θα καθορίζεται και στο μέλλον σε 
επίπεδο ΕΕ τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η πρόταση 
παραπέμπει επανειλημμένως στην χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (16 φορές) έχει ως 
αποτέλεσμα ότι στην πράξη είναι δύσκολο να εξεταστεί εις βάθος ο βαθμός επικουρικότητας 
και να εκτιμηθεί το εύρος της οδηγίας. Επιπροσθέτως, η ευρεία χρήση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων καθιστά ιδιαίτερα περίπλοκο για τα εθνικά κοινοβούλια το να συμμορφώνονται 
πάντοτε προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη, σύμφωνα με την οποία 
τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να εποπτεύουν την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Τα 
προαναφερθέντα κόμματα ζητούν για το λόγο αυτό επιτακτικά από την Επιτροπή να 
περιορίσει τον αριθμό των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων τόσο στην οδηγία για τον καπνό όσο 
και γενικά.

Μια μειοψηφία στην επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη των κομμάτων S 
(Σοσιαλδημοκράτες), RV (Δανικό Κοινωνικό Φιλελεύθερο Κόμμα) και SF (Σοσιαλιστικό 
Λαϊκό Κόμμα) συμφωνεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς 
για τα προϊόντα καπνού πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο ΕΕ. Τα προαναφερθέντα κόμματα 
θεωρούν ως εκ τούτου ότι η πρόταση συμβιβάζεται με την αρχή της επικουρικότητας. Για το 
λόγο αυτό, κατά την άποψη των κομμάτων αυτών, το Κοινοβούλιο της Δανίας δεν χρειάζεται 
να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη προς την Επιτροπή.
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Εξάλλου, η αρμόδια για την υγεία και την πρόληψη επιτροπή υπέβαλε στις 27 Φεβρουαρίου 
τις ακόλουθες παρατηρήσεις, τις οποίες προσυπέγραψε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κατά τη συνεδρίασή της την 1η Μαρτίου 2013.

Γενικές παρατηρήσεις

Μια πλειοψηφία στην επιτροπή, αποτελούμενη από τα κόμματα V, S, DF, RV SF, LA και K, 
είναι της άποψης ότι μια αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας για τα προϊόντα καπνού πρέπει 
να αποβλέπει σε εξισορρόπηση μεταξύ της εσωτερικής αγοράς αφενός και των υγειονομικών 
πτυχών της ρύθμισης του τομέα των προϊόντων καπνού αφετέρου.    Στο πλαίσιο αυτό, τα εν 
λόγω κόμματα συμφωνούν ότι η ρύθμιση της πώλησης, παραγωγής και παρουσίασης 
προϊόντων καπνού πρέπει να καθοριστεί λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να περιορίζεται η 
πρόσβαση νέων καταναλωτών καπνού, κυρίως παιδιών και νέων, και να δίδεται σε όλους 
τους πολίτες η δυνατότητα να επιλέγουν με γνώση τα προϊόντα που καταναλώνουν.

Μια μειοψηφία της επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη των κομμάτων S, RV και SF, είναι 
της άποψης ότι γενικά πρόκειται για καλή και δημιουργική πρόταση της Επιτροπής, που θα 
μπορέσει να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και να διασφαλίσει υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας.

Μια μειοψηφία της επιτροπής, αποτελούμενη από το κόμμα EL είναι της άποψης ότι γενικά 
πρόκειται για καλή πρόταση της Επιτροπής, που θα μπορέσει να συμβάλει στη διασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου υγείας και σε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Το κόμμα 
EL συμμερίζεται την άποψη ότι η ρύθμιση της πώλησης, παραγωγής και παρουσίασης 
προϊόντων καπνού πρέπει να καθοριστεί λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να περιορίζεται η 
πρόσβαση νέων καταναλωτών καπνού, κυρίως παιδιών και νέων, και να δίδεται σε όλους 
τους πολίτες η δυνατότητα να επιλέγουν με γνώση τα προϊόντα που καταναλώνουν.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η επιτροπή είναι της άποψης ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολύ ευρείες 
δυνατότητες για την Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η επιτροπή εφιστά 
την προσοχή στο γεγονός ότι η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα της έγκρισης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σε όχι λιγότερους από 16 τομείς.

Κατά την άποψη μιας πλειοψηφίας στην επιτροπή, που αποτελείται από τα κόμματα V, DF, 
EL, LA και K, η ευρεία χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο για 
τα εθνικά κοινοβούλια το να συμμορφώνονται πάντοτε προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τη Συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να 
εποπτεύουν την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Τα εν λόγω κόμματα δεν μπορούν, 
ως εκ τούτου, να υποστηρίξουν μια τόσο ευρεία πρόσβαση στη δυνατότητα έγκρισης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, και ζητούν κατά συνέπεια από την Επιτροπή να περιορίσει στο 
ελάχιστο τον αριθμό των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων – τόσο στην πρόταση οδηγίας για τα 
προϊόντα καπνού όσο και γενικά.

Μια μειοψηφία στην επιτροπή (αποτελούμενη από τα κόμματα S, RV και SF) είναι της 
άποψης ότι η επανειλημμένη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην πρόταση της 
Επιτροπής συνιστά εμπόδιο για να πραγματοποιηθεί μια εις βάθος αξιολόγηση του 
αντίκτυπου της οδηγίας. Τα κόμματα αυτά ζητούν ως εκ τούτου να πραγματοποιηθεί εις 
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βάθος αξιολόγηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων εξουσιοδότησης, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί μια λογική οριοθέτηση των δυνατοτήτων της Επιτροπής

Απαγόρευση του καπνού για μάσημα ή εισπνοή

Μια πλειοψηφία στην επιτροπή, που αποτελείται από τα κόμματα V, DF, EL, LA και K, είναι 
της άποψης ότι η ισχύουσα οδηγία για τα προϊόντα καπνού του 2001 δεν περιλαμβάνει 
απαγόρευση της πώλησης χύμα καπνού μάσημα ή εισπνοή στη Δανία. Τα κόμματα αυτά 
θεωρούν ότι η πώληση χύμα καπνού μάσημα ή εισπνοή είναι νόμιμη σύμφωνα με την 
ισχύουσα οδηγία, και εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι πρόκειται για παραδοσιακό 
προϊόν. Υπό το πρίσμα αυτό, η προταθείσα τροποποίηση έρχεται σε αντίφαση με την έως 
τώρα δανική ερμηνεία της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.

Η πλειοψηφία δεν υποστηρίζει μια απαγόρευση της εμπορίας καπνού μάσημα ή εισπνοή, 
ασχέτως από τη συσκευασία του. Η πλειοψηφία τονίζει επιπλέον ότι ο καπνός μάσημα ή 
εισπνοή είναι λιγότερο επιβλαβής απ’ ό' τι τα συμβατικά τσιγάρα, και δεν συνεπάγεται 
παθητικό κάπνισμα.

Η πλειοψηφία εφιστά εξάλλου επίσης την προσοχή στην γνώμη του κοινοβουλίου της 
Σουηδίας προς της Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό.

Ρυθμίσεις για τα προϊόντα εκτός καπνού

Μια πλειοψηφία στην επιτροπή, αποτελούμενη από τα κόμματα V, DF, EL, LA και K, είναι 
της άποψης ότι η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που περιέχουν καπνό, 
και ότι άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις της 
οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.

Μέτρηση και παροχή πληροφοριών σχετικά με συστατικά και εκπομπές

Η επιτροπή υποστηρίζει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος υποβολής 
εκθέσεων, στο πλαίσιο του οποίου η καπνοβιομηχανία θα ενημερώνει απευθείας την 
Επιτροπή σχετικά με την χρήση πρόσθετων ουσιών κλπ. 

Μια μειοψηφία, αποτελούμενη από τα κόμματα V, DF, LA και K, ανησυχεί ωστόσο με την 
προοπτική ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή μόνο σχετικά με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούν για την μέτρηση άλλων εκπομπών εκτός πίσσας, νικοτίνης και 
μονοξειδίου του άνθρακα καθώς και με την μέτρηση εκπομπών από άλλα προϊόντα καπνού 
εκτός των τσιγάρων. Τα κόμματα αυτά εκφράζουν το φόβο ότι αυτό θα οδηγήσει σε 
ετερόκλητες απαιτήσεις σε σχέση με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για μετρήσεις στα 27 
κράτη μέλη, γεγονός το οποίο δεν προωθεί την εσωτερική αγορά.

Τέλος, μια μειοψηφία θεωρεί ότι οι μέθοδοι μέτρησης, που θα χρησιμοποιούνται για την 
μέτρηση και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με συστατικά και εκπομπές, πρέπει να 
εναρμονιστούν και να υπαχθούν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και όχι των μεμονωμένων 
κρατών μελών.
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Κανόνες σχετικά με τα πρόσθετα

Μια πλειοψηφία στην επιτροπή, που αποτελείται από τα κόμματα S, RV, SF και EL, θεωρεί 
ευκταίο να απαγορευθούν διάφορες πρόσθετες ουσίες που δημιουργούν την εντύπωση ότι τα 
προϊόντα καπνού είναι υγιεινά, προσδίδουν συγκεκριμένο άρωμα, υποκινούν στο κάπνισμα ή 
ελκύουν τα παιδιά.

Μια μειοψηφία που αποτελείται από τα κόμματα V, DF, LA και K, υποστηρίζει την εισαγωγή 
αυστηρότερων κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για την χρήση πρόσθετων ουσιών σε τσιγάρα, 
καθώς και την απαγόρευση προϊόντων καπνού που έχουν τη μορφή γλυκισμάτων, επειδή 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση νέων καπνιστών συχνά νεαρής ηλικίας.  
Τα κόμματα υποστηρίζουν συνεπώς την απαγόρευση τσιγάρων με υψηλή περιεκτικότητα σε 
γλυκαντικές ουσίες με άρωμα φρούτου ή παρόμοια. Τα κόμματα δεν υποστηρίζουν όμως την 
πρόταση εάν αυτή συνεπάγεται ότι η απαγόρευση των «χαρακτηριστικών αρωμάτων» 
σημαίνει στην πράξη ότι θα απαγορεύονται εντελώς τα συνήθη τσιγάρα μεντόλ.

Αυτή η μειοψηφία εκφράζει επίσης ανησυχία σχετικά με τη διατύπωση των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 12 της πρότασης και πιστεύει ότι οι διατάξεις πρέπει να διευκρινιστούν, 
ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν εμπόδια για την εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
ερμηνειών στα μεμονωμένα κράτη μέλη.

Η μειοψηφία είναι της άποψης ότι τα πούρα, τα πουράκια και ο καπνός πίπας πρέπει να 
εξαιρεθούν από την απαγόρευση των προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικά αρώματα και από 
την απαγόρευση της χρήσης αρωματικών ουσιών σε φίλτρα, χαρτί κλπ. Τα κόμματα της 
μειοψηφίας αυτής δεν θεωρούν όμως, ούτε σ’ αυτόν τον τομέα,  ότι θα πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με στόχο την άρση 
της απαγόρευσης.

Επισήμανση και συσκευασία

Η επιτροπή θεωρεί τις προειδοποιήσεις με τη μορφή εικόνων ως πολύ αποτελεσματικό μέσο 
στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ενημέρωση των καταναλωτών, και 
είναι υπέρ του να καταστεί υποχρεωτική στην ΕΕ η χρήση συνδυασμένων προειδοποιήσεων 
με την μορφή κειμένου και εικόνας.

Μια μειοψηφία που αποτελείται από τα κόμματα V, DF, LA και K είναι της άποψης ότι οι 
ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες η προειδοποίηση πρέπει να καλύπτει 30 % της 
εμπρόσθιας και 40 % της οπίσθιας πλευράς της συσκευασίας διασφαλίζουν ήδη μια ορατή 
και εμφανή πληροφόρηση των καταναλωτών, και δεν πιστεύει ότι αυστηρότερες διατάξεις θα 
οδηγήσουν σε σημαντικά καλύτερο αποτέλεσμα. Η μειοψηφία δεν υποστηρίζει την 
ενδεχόμενη εισαγωγή απαιτήσεων όσον αφορά την ουδέτερη συσκευασία («plain 
packaging»). Η μειοψηφία προβάλλει ως αιτιολόγηση ότι ενδέχεται να υπάρχουν νομικές 
συνέπειες εις ό, τι αφορά δικαιώματα που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα καθώς και 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η μειοψηφία δεν υποστηρίζει την απαίτηση τα πακέτα των τσιγάρων να περιέχουν το 
λιγότερο 20 τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα να πωλείται σε σακούλες που 
περιέχουν τουλάχιστον 40 γραμμάρια καπνού, μέτρο που θα είχε ως συνέπεια να 
απαγορεύονται τα κουτιά. Τα κόμματα προβάλλουν ως επιχείρημα ότι το κατά πόσο 
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υπάρχουν λεπτά τσιγάρα ή τα πακέτα έχουν τετράγωνο σχήμα δεν συνιστά ζήτημα που 
αφορά την εσωτερική αγορά.

Η μειοψηφία θεωρεί περαιτέρω ότι το κείμενο προειδοποιήσεων για άλλα προϊόντα εκτός των 
τσιγάρων που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο θα πρέπει και στο μέλλον να μπορεί να 
τοποθετείται στη συσκευασία υπό την μορφή αυτοκόλλητων που δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν.

Πωλήσεις εξ αποστάσεως και ιχνηλασιμότητα

Μια πλειοψηφία, που αποτελείται από τα κόμματα S, RV, SF και EL, υποστηρίζει τη 
βελτίωση του ελέγχου των εξ αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων καπνού καθώς και την 
πρόταση σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Eva Kjer Hansen
Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων


