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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής της Ιταλίας 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, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

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

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα: 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)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ XIV ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιτροπή XIV για τις πολιτικές της ΕΕ

έχοντας εξετάσει, ως προς την συμβατότητά της με την αρχή της επικουρικότητας, την 
πρόταση οδηγίας σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων 
καπνού και των συναφών προϊόντων (COM(2012)788 τελικό).

έχοντας αξιολογήσει τον στόχο της πρότασης οδηγίας, ο οποίος είναι, μέσω αναθεώρησης της 
οδηγίας για τα προϊόντα καπνού 2001/37/ΕΚ και με βάση τις επιστημονικές, διεθνείς και 
εμπορικές εξελίξεις, να εξασφαλισθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας από τους 
κινδύνους που συνδέονται με το κάπνισμα, με ειδική αναφορά στο κάπνισμα των νέων·

έχοντας επισημάνει όμως ότι οι διατάξεις της πρότασης οδηγίας μπορούν να είναι 
αντικείμενο κριτικής όσον αφορά την τήρηση της αρχής της επικουριότητας·

επισημαίνοντας ειδικότερα ότι:

α) η αξιολόγηση της ορθότητος της νομικής βάσης των νομοσχεδίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προηγείται του μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επομένως, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να εγκρίνουν 
αιτιολογημένες γνώμες σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου πρωτοκόλλου, στην περίπτωση που 
διαπιστώνουν προσφυγή σε εσφαλμένη ή ακατάλληλη νομική βάση σε σχέση με το 
περιεχόμενο και το σκοπό του ευρωπαϊκού νομοθετικού σχεδίου·

β) νομική βάση της εξεταζόμενης πρότασης οδηγίας είναι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, για 
την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν την εδραίωση και η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς 

γ) το Δικαστήριο είχε ήδη την ευκαιρία να αποφανθεί σχετικώς με το παραδεκτόν της 
εφαρμογής της εν λόγω διάταξης (πρώην άρθρο 95 της ΣΕΕ) σχετικώς με την έγκριση 
μέτρων εναρμόνισης ως προς την διαφήμιση προϊόντων καπνού (βλ. ειδικότερα τις αποφάσεις 
της 10ης Δεκεμβρίου 2002, British American Tobacco (Investment*) και Imperial Tobacco, 
υπόθεση C 491/01, Race. σελ. 1-11453, εδάφιο 60· 12 Ιουλίου 2005, Συμπληρώματα 
διατροφής, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-154/04 και C-155/04, εδάφιο 28)·

δ) ειδικότερα, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι το άρθρο 114, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό 
με το άρθρο 168 της ΣΛΕΛ, επιτρέπει την έγκριση μέτρων που έχουν σχέση με την 
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ανθρώπινη υγεία, αρκεί η νομοθετική πράξη να αποσκοπεί κυρίως στην άρση εμποδίων στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων ή την κατάργηση σοβαρών στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού. Η χρησιμοποίηση του άρθρου 114 δεν θα εδικαιολογείτο εάν η υπό έγκριση 
πράξη είχε ως πρωταρχικό και άμεσο στόχο την προστασία της υγείας και "μόνον ως 
δευτερεύοντα στόχο την εναρμόνιση των συνθηκών της αγοράς εντός της Κοινότητος"·

ε) η εξεταζόμενη πρόταση οδηγίας δεν φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το 
Δικαστήριο για την χρησιμοποίηση του άρθρου 114, δεδομένου ότι πολλές διατάξεις της δεν 
προσφέρονται για την κατάργηση εμποδίων της ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων καπνού ή 
των στρεβλώσεων ανταγωνισμού·

στ) ειδικότερα, καθώς η πρόταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν 
ανεξαρτήτως σε ορισμένους τομείς (μέτρηση των διαφόρων εκπομπών νικοτίνης, πίσσας και 
μονοξειδίου του άνθρακα, περαιτέρω τεστ μέτρησης των συστατικών, προϋποθέσεις για την 
απαγόρευση προϊόντων που περιέχουν συγκεκριμένα πρόσθετα, εισαγωγή ενός συστήματος 
αδειοδότησης για τα νέα προϊόντα, εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων συσκευασίας), 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την δημιουργία σοβαρών διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών και παρεπόμενων περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων·

ζ) οι διατάξεις της πρότασης 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, οι οποίες 
δικαιολογούνται ρητώς 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. Συνεπώς, η απαγόρευση των προϊόντων αυτών δεν αποσκοπεί στον περιορισμό των 
στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς ή του ανταγωνισμού αλλ' αποκλειστικώς στην 
περαιτέρω προστασία της υγείας, σε κατεύθυνση δηλαδή αντίθετη από αυτήν της νομολογίας 
του δικαστηρίου·

διατυπώνει

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


