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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Συνέλευσης της Πορτογαλικής 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 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 Συνέλευσης της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έγκριση της αιτιολογημένη γνώμης σχετικά με την παραβίαση της αρχής της 
επικουρικότητας από 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

Η Συνέλευση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 166, παράγραφος 5 του 
Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του άρθρου 3, παράγραφος 3, του νόμου 
αριθ. 43/2006, της 25ης Αυγούστου 2006, που τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 21/2012 
της 17ης Μαΐου, απευθύνει στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής την ακόλουθη αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη μη τήρηση 
της αρχής της επικουρικότητας στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων 
καπνού και των συναφών προϊόντων [COM(2012)788]:

Η εν λόγω πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παραβιάζει 
την αρχή της επικουρικότητας, στο βαθμό που ο επιδιωκόμενος στόχος δεν επιτυγχάνεται 
αποτελεσματικότερα από τη δράση αυτή της Ένωσης.

Εγκρίθηκε την 1η Μαρτίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
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Γνώμη COM(2012)788

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

Μέρος Ι – Εισαγωγικό σημείωμα

Δυνάμει του άρθρου 7 του νόμου αριθ. 43/2006, της 25ης Αυγούστου 2006, που 
τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 21/2012 της 17ης Μαΐου, σχετικά με την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και έκδοση απόφασης εκ μέρους της Συνέλευσης της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας στο πλαίσιο της διαδικασίας οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
της μεθοδολογίας ελέγχου των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 
2010, η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων έλαβε 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)788].

Η ανωτέρω πρωτοβουλία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Οικονομίας, στην Επιτροπή 
Δημοσίων Έργων και στην Επιτροπή Υγείας, οι οποίες εξέτασαν την εν λόγω πρωτοβουλία 
και ενέκριναν τις συνημμένες στην παρούσα γνώμη εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στο ειδικό συμφέρον των αυτόνομων 
περιφερειών, ζητήθηκε ο έλεγχος των Νομοθετικών Συνελεύσεων των αυτόνομων 
περιφερειών Αζορών και της Μαδέρας, οι οποίες ενέκριναν τις γνώμες που επισυνάπτονται 
στην παρούσα γνώμη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Μέρος ΙΙ – Αιτιολογικές σκέψεις

1. Γενικά

Στόχος της υπό εξέταση οδηγίας είναι η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας 
2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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, με τη 
βελτίωση της εσωτερικής αγοράς.

Γενικός στόχος της αναθεώρησης είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να 
επικαιροποιηθούν οι ήδη εναρμονισμένοι τομείς, περιλαμβανομένων μέτρων τα οποία δεν 
καλύπτονται ακόμη από την προηγούμενη οδηγία, και να υπάρξει κατοχύρωση έναντι τυχόν 
απόπειρας καταστρατήγησης της νομοθεσίας.

Όσον αφορά την υγεία και σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στρατηγικές επιλογές της Ένωσης πρέπει να προστατεύουν την 
υγεία των ευρωπαίων πολιτών.

Ο καπνός είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία, δεδομένου 
ότι συνδέεται με 700.000 θανάτους ετησίως. Στόχος της οδηγίας είναι να προστατευθούν οι 
νέοι (σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 70% των καπνιστών αρχίζουν ο 
κάπνισμα πριν από την ηλικία των 18 ετών και το 94%, πριν από την ηλικία των 25 ετών) και 
να διασφαλίζεται μια ενσυνείδητη επιλογή για τους πολίτες, οι οποίοι θα γνωρίζουν την 
επίδραση και τις συνέπειες του καπνού.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, η αναθεώρηση της ΟΠΚ εστιάζεται στους εξής τομείς: 

(α) Συστατικά και εκπομπές

Οι μέγιστες περιεκτικότητες σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και οι 
μέθοδοι μέτρησης παραμένουν ίδιες με εκείνες της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

Η οδηγία 2001/37/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεώνουν τους κατασκευαστές 
και τους εισαγωγείς προϊόντων καπνού να υποβάλλουν κοινοποιήσεις για τα συστατικά που 
χρησιμοποιούνται στα εν λόγω προϊόντα. Η υπό εξέταση πρόταση διατηρεί σε ισχύ αυτό το 
σύστημα υποχρεωτικής κοινοποίησης των συστατικών και, επιπροσθέτως, προβλέπει κοινό 
ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή των κοινοποιήσεων, ενώ οι κατασκευαστές 
υποχρεούνται να προσκομίζουν συνοδευτικά στοιχεία, όπως εκθέσεις εμπορίας.

Τα τέλη που χρεώνονται από τα κράτη μέλη για τον χειρισμό των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σε αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος που αντιστοιχεί στις εν λόγω 
δραστηριότητες. Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει ότι η διάθεση νέων ή τροποποιημένων 
προϊόντων καπνού στην αγορά δεν πρέπει να γίνεται πριν από την υποβολή των στοιχείων για 
τα συστατικά. Τα κοινοποιούμενα στοιχεία, εξαιρουμένων των εμπιστευτικών πληροφοριών, 
δημοσιεύονται. 

Ο εναρμονισμένος μορφότυπος υποβολής στοιχείων και η υποχρεωτική κοινοποίηση θα 
συμβάλουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και θα διευκολύνουν τη 
συγκέντρωση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των στοιχείων. Θα μειώσουν επίσης τον 
διοικητικό φόρτο για τη βιομηχανία, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή και θα δημιουργήσουν 
ένα ισχυρότερο σύστημα για την επεξεργασία των ευαίσθητων στοιχείων.

Η ισχύουσα οδηγία 2001/37/ΕΚ δεν εναρμονίζει τις ρυθμίσεις των κρατών μελών για τα 
πρόσθετα. Ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκδώσει νομοθετικές πράξεις ή έχουν 
συνάψει συμφωνίες με τη βιομηχανία που επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένα συστατικά. 
Έτσι, κάποια συστατικά απαγορεύονται σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά επιτρέπονται σε άλλα.

Η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση των προϊόντων καπνού που έχουν χαρακτηριστικά 
αρώματα/γεύσεις, όπως αρώματα/γεύσεις φρούτων ή σοκολάτας.

Θα συγκροτηθούν ομάδες δοκιμής που θα βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα πρόσθετα που θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα (καφεΐνη, ταυρίνη κλπ.) ή 
δημιουργούν την εντύπωση ότι τα προϊόντα έχουν οφέλη για την υγεία (π.χ. βιταμίνες) 
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απαγορεύονται. Δεν επιτρέπεται η χρήση αρωματικών ουσιών στα φίλτρα, στα τσιγαρόχαρτα 
ή στις συσκευασίες.

Δεν επιτρέπεται επίσης να διατίθενται στην αγορά προϊόντα καπνού με αυξημένη τοξικότητα 
ή εθιστικότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις ή οι όροι που 
προβλέπονται βάσει της νομοθεσίας REACH εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού όπως 
ενδείκνυται.

Η πρόταση εξαιρεί από ορισμένες διατάξεις, π.χ. από την απαγόρευση των προϊόντων με 
χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις, τα προϊόντα καπνού που είναι διαφορετικά από τα 
τσιγάρα, τον καπνό για στιφτά τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, δηλαδή τα 
πούρα, τα πουράκια και τον καπνό πίπας.  Η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι 
αυτά τα προϊόντα καταναλώνονται κυρίως από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ η 
παρούσα πρόταση επικεντρώνεται στη ρύθμιση των προϊόντων καπνού με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην ενθαρρύνονται οι νέοι να αρχίσουν τη χρήση καπνού.

Η εξαίρεση θα αρθεί αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών (από πλευράς όγκου 
πωλήσεων ή επιπέδου επιπολασμού στους νέους). 

Η πρόταση αντιμετωπίζει την ανομοιογενή εξέλιξη που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις ρυθμίσεις για τα συστατικά και λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, όπως τις 
διατάξεις της ΣΠΕΚ για τη ρύθμιση του περιεχομένου των προϊόντων καπνού και τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

(β) Συσκευασία και επισήμανση 

Η πρόταση προβλέπει ότι και στις δύο πλευρές της συσκευασίας των προϊόντων καπνού 
πρέπει να υπάρχουν συνδυασμένες προειδοποιήσεις (εικόνα συν κείμενο) που να καλύπτουν 
το 75% της σχετικής επιφάνειας, ώστε να υπάρχει ένα ενημερωτικό μήνυμα για τις 
επιβλαβείς ουσίες του καπνού.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για τις συσκευασίες, π.χ. σχήμα ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου για τα πακέτα τσιγάρων και ελάχιστος αριθμός τσιγάρων ανά πακέτο (20 
τσιγάρα).

Η πρόταση αφενός θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική απεικόνιση των προειδοποιήσεων 
για την υγεία και αφετέρου θα αφήσει κάποιο χώρο στη συσκευασία για την απεικόνιση των 
εμπορικών σημάτων, επιβάλλοντας ελάχιστα μεγέθη για τις προειδοποιήσεις και για τα 
πακέτα τσιγάρων. 

(γ) Ιχνηλασιμότητα και χαρακτηριστικά ασφαλείας

Η οδηγία 2001/37/ΕΚ παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να θεσπίζει τεχνικά μέτρα που 
αφορούν την ανιχνευσιμότητα (ιχνηλασιμότητα) και τον εντοπισμό των προϊόντων καπνού, 
αλλά η εξουσία αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Δεδομένου ότι η έννοια της ιχνηλασιμότητας 
έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία έτη, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί και να συμπληρωθεί 
η νομοθεσία όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Η πρόταση προβλέπει ένα ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού σε επίπεδο 
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πακέτου για τα προϊόντα καπνού σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού (εξαιρουμένης της 
λιανικής πώλησης).

Τα κράτη μέρη θα εξασφαλίσουν τη σύναψη συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων μεταξύ 
των κατασκευαστών προϊόντων καπνού και ανεξάρτητων τρίτων μερών, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του συστήματος καθώς επίσης η πλήρης διαφάνειά του και η 
δυνατότητα των κρατών μελών και της Επιτροπής να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ανά 
πάσα στιγμή.

Η πρόταση εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας, δημιουργεί ίσους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών παραγόντων (σήμερα μόνο οι 
τέσσερις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες είναι υποχρεωμένες να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιούν συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης), διευκολύνει την εποπτεία της 
αγοράς και παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν τη γνησιότητα των 
προϊόντων καπνού.

(δ) Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα

Η απαγόρευση, την οποία προβλέπει η οδηγία 2001/37/ΕΚ, όσον αφορά τη διάθεση στην 
αγορά καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) διατηρείται, ενώ από την απαγόρευση 
εξαιρείται η Σουηδία.

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.

(ε) Διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού εξ αποστάσεως

Οι διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων καπνού εξ αποστάσεως δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

Η πρόταση προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης για τους λιανεμπόρους προϊόντων καπνού οι 
οποίοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Η πρόταση επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν ότι ο λιανοπωλητής οφείλει να ορίσει 
ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς την οδηγία των 
προϊόντων που παρέχονται σε πελάτες στο οικείο κράτος μέλος. Προβλέπεται επίσης 
υποχρεωτικός μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας.

Η πρόταση διευκολύνει τη νόμιμη δραστηριότητα χωρίς να καταργεί κανέναν δίαυλο 
πωλήσεων, ενώ συγχρόνως δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα νόμιμης πρόσβασης σε 
προϊόντα καπνού τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά τους. Ενισχύει τον 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, εμποδίζοντας την αγορά προϊόντων που δεν τηρούν τις 
διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων για την υγεία στη σωστή 
γλώσσα και των ρυθμίσεων για τα συστατικά. Επιδιώκει επίσης να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα της προμήθειας προϊόντων καπνού από ανηλίκους. Μια μη ηθελημένη 
ευπρόσδεκτη «παρενέργεια» είναι ότι η πρόταση θα μειώσει τη διαθεσιμότητα φθηνότερων 
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προϊόντων που δεν τηρούν τις εθνικές πολιτικές τιμών.

(στ) Νέα προϊόντα καπνού

Τα νέα προϊόντα καπνού είναι προϊόντα που περιέχουν καπνό, αλλά τα οποία δεν εμπίπτουν 
σε καμία από τις καθιερωμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. τσιγάρα, καπνός για στριφτά 
τσιγάρα, καπνός πίπας, καπνός ναργιλέ, πούρα, πουράκια, καπνός μάσησης, καπνός που 
λαμβάνεται από τη μύτη ή καπνός που λαμβάνεται από το στόμα) και διατίθενται στην αγορά 
μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις 
της οδηγίας (π.χ. όσον αφορά την επισήμανση και τα συστατικά), ώστε να εξασφαλίζονται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, ενώ οι εφαρμοστέοι κανόνες θα εξαρτώνται από το αν το προϊόν 
προϋποθέτει διαδικασία καύσης ή όχι.

Η πρόταση προβλέπει επίσης υποχρέωση κοινοποίησης για τα νέα προϊόντα καπνού, ενώ η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς των προϊόντων αυτών πέντε 
έτη μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο 
των κρατών μελών.

Η καθιέρωση συστήματος κοινοποίησης για τα νέα προϊόντα καπνού θα συμβάλει στην 
αύξηση των γνώσεων για τα προϊόντα αυτά ενόψει των πιθανών μελλοντικών τροποποιήσεων 
της οδηγίας.

(ζ) Νικοτινούχα προϊόντα

Τα νικοτινούχα προϊόντα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και τα 
κράτη μέλη έχουν ακολουθήσει μέχρι στιγμής διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις για 
την αντιμετώπιση των εν λόγω προϊόντων, όπως, π.χ., την υπαγωγή τους στη νομοθεσία για 
τα φάρμακα, την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα 
καπνού ή τη μη θέσπιση καμίας ειδικής νομοθεσίας.

Η πρόταση ορίζει ότι τα νικοτινούχα προϊόντα τα οποία είτε έχουν επίπεδο νικοτίνης που 
υπερβαίνει τα 2 mg ή συγκέντρωση νικοτίνης που υπερβαίνει τα 4 mg ανά ml είτε η 
προβλεπόμενη χρήση τους οδηγεί σε μέση μέγιστη συγκέντρωση πλάσματος αιχμής 
μεγαλύτερη των 4 ng ανά ml μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν έχουν εγκριθεί ως 
φάρμακα με βάση την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, και με 
θετική σχέση οφέλους/κινδύνου.

Η πρόταση εξαλείφει τις νομοθετικές αποκλίσεις που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των κρατών 
μελών και τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε 
θεραπείες υποκατάστασης της νικοτίνης και των νικοτινούχων προϊόντων, αυξάνει την 
ασφάλεια δικαίου, εδραιώνει την τρέχουσα εξέλιξη στα κράτη μέλη και ενθαρρύνει επίσης 
την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της απεξάρτησης από το κάπνισμα, με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των οφελών για την υγεία.

(η) Φυτικά προϊόντα για κάπνισμα

Η πρόταση προβλέπει προσαρμοσμένες προειδοποιήσεις για την υγεία όσον αφορά τα φυτικά 
προϊόντα για κάπνισμα, προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις αρνητικές 
επιπτώσεις των εν λόγω προϊόντων. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται στις συσκευασίες 
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πληροφορίες που λειτουργούν παραπλανητικά για τους καταναλωτές.

2. Ακροάσεις

Η Tabaqueira (θυγατρική της Philip Morris International), η Empresa Madeirense de Tabacos 
και η Fábrica de Tabacos Micaelense, οι απόψεις των οποίων ακούστηκαν στις 29 Ιανουαρίου 
σε κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
Οικονομίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας, ήταν ευνοϊκές απέναντι στη θέσπιση ενός 
ολοκληρωμένου και αναλογικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο, υποστηριζόμενο από 
αποδεικτικά στοιχεία, να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανησυχίες που 
προκαλεί η φύση των προϊόντων καπνού στην κοινωνία εν γένει και στις αρχές δημόσιας 
υγείας ειδικότερα.

Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού («Πρόταση 
οδηγίας») που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίκειται στην εφαρμογή της αρχή της 
επικουρικότητας, όντας δυσανάλογη και ανεπαρκώς θεμελιωμένη από διάφορες απόψεις και 
μη λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες εθνικές ιδιαιτερότητες, ενώ παραγνωρίζει αρνητικές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τις οποίες τα οφέλη στον τομέα της υγείας δεν 
δικαιολογούν. 

Εκφράστηκαν επίσης αμφιβολίες σχετικά με την αρμοδιότητα της ΕΕ να νομοθετεί για 
ορισμένα από αυτά τα θέματα, με το επιχείρημα ότι αυτές οι πολιτικές επιλογές δεν είναι 
συμβατές με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα εισαγάγουν στρέβλωση στη 
λειτουργία της, με σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, στον ανταγωνισμό και στα 
φορολογικά έσοδα, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προτεινόμενοι στόχοι για την προστασία της 
υγείας.

Έκριναν επίσης ότι η ΕΕ δεν έχει γενική νομοθετική αρμοδιότητα σε θέματα δημόσιας 
υγείας, δεδομένου ότι οι πολιτικές για τη δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα των κρατών 
μελών, ενώ η ΕΕ διαθέτει μόνο αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να 
συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών.  Η ίδια η ΣΛΕΕ τονίζει ότι η «… 
δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον 
αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας» (άρθρο 168 παράγραφος 
7).

Δεδομένης της επιλεγείσας νομικής βάσης για την υποβολή της παρούσας πρότασης οδηγίας 
-η δημιουργία και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς- η πρόταση οδηγίας, αποτελώντας 
νομοθέτημα για την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ), έχει ως αποκλειστικό σκοπό να 
επιβάλει στα κράτη μέλη την υιοθέτηση διαφόρων μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
παραβλέποντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν τα μέτρα αυτά στην ίδια την 
εσωτερική αγορά. Υποστηρίζουν, κατά συνέπεια, ότι η πρόταση οδηγίας καταργεί τη 
δυνατότητα διαφοροποίησης και καινοτομίας των προϊόντων, απαγορεύοντας αδικαιολόγητα 
ορισμένες από τις υφιστάμενες κατηγορίες, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πρόσθετους περιορισμούς, όπως είναι οι «τυποποιημένες συσκευασίες» που θα καταλήξουν 
αναγκαστικά σε ένα «κυκεώνα» που δεν θα συμφωνεί με τις υφιστάμενες νομοθετικές 
διατάξεις σε κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη, γεγονός που κάθε άλλο παρά θα συμβάλει στη 
διευκόλυνση ή τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
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Τόνισαν επίσης ότι, απαγορεύοντας τα προϊόντα καπνού μειωμένου κινδύνου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στερεί από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναπτύξουν αυτόνομα τις δικές τους 
στρατηγικές λύσεις για την ελεγχόμενη πρόσβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού τα οποία 
ενέχουν μειωμένο κίνδυνο για τους πολίτες σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα καπνού. 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, από κοινού με την Επιτροπή Υγείας, δέχθηκε σε 
ακρόαση, στις 7 Φεβρουαρίου, αντιπροσωπεία της Japan Tobacco International (JTI), κατά 
την άποψη της οποίας η πρόταση οδηγίας, αφενός, θα αφαιρέσει εξουσίες από τα κράτη μέλη 
χωρίς να αποδεικνύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τους 
στόχους, να επιτύχουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα, παραβιάζοντας τις αρχές της 
επικουρικότητας, ενώ, αφετέρου, ξεπερνά κατά πολύ τα απαιτούμενα για την επίτευξη του 
στόχου της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας. 

Έγινε επίσης χρήση του δικαιώματος ακρόασης της Νομοθετικής Συνέλευσης της αυτόνομης 
περιφέρειας των Αζορών δυνάμει του άρθρου 229 παράγραφος 2 του Συντάγματος της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΣΠΔ) και, στην υπό εξέταση υπόθεση, του άρθρου 3 
παράγραφος 4 του νόμου αριθ. 43/2006, της 25ης Αυγούστου 2006, που τροποποιήθηκε από 
τον νόμο αριθ. 21/2012 της 17ης Μαΐου.

Η περιφερειακή Νομοθετική Συνέλευση των Αζορών εκτιμά ότι η πρόταση οδηγίας δεν 
πληροί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Η υποεπιτροπή της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας της εν λόγω Συνέλευσης υπέβαλε γνώμη 
αντίθετη προς την έκδοση της παρούσας πρότασης οδηγίας, αναφέροντας ότι η έγκρισή της 
θα οδηγούσε σε στρέβλωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και παραβιάζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες.

Στη γνώμη τονίζεται επίσης ότι η παραγωγή καπνού είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα για 
το αρχιπέλαγος, λόγω του επιπέδου άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, της θετικής επίδρασης 
στην οικονομία και στη ροή των φορολογικών εσόδων, λόγος για τον οποίο - σύμφωνα με 
την αρχή της αλληλεγγύης - είναι επιβεβλημένη η θέσπιση διαφοροποιημένου καθεστώτος 
για την αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών.

Η υποεπιτροπή της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας της Νομοθετικής Συνέλευσης της 
περιφέρειας των Αζορών αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με 
την υπό εξέταση πρόταση οδηγίας.

Η τελευταία κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή για την Υγεία που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της ανάλυσης της υπό εξέταση πρότασης οδηγίας, ήταν με τον Υπουργό-Σύμβουλο 
της Πρεσβείας της Πολωνίας, Dariusz Dudziak, στις 14 Φεβρουαρίου, ο οποίος ήταν επίσης 
αντίθετος στα όσα ορίζει η εξεταζόμενη πρωτοβουλία, ως προς την ανάλυση τόσο της αρχής 
της επικουρικότητας, όσο και της αρχής της αναλογικότητας.

3. Νομική βάση

Η παρούσα πρόταση οδηγίας υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Αρχή της επικουρικότητας
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Με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ μπορεί 
να παρεμβαίνει «μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη (…) μπορούν όμως, (…) να 
επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.».  Η αρχή της επικουρικότητας αντανακλά 
την άποψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι της ΕΕ, ενεργώντας 
στον βαθμό που έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν.

Αυτό που εννοεί η Συνθήκη είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πολίτη, εφόσον βέβαια αυτό είναι δυνατόν σε εθνικό επίπεδο.  Εν 
κατακλείδι ορίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδεικνύει σύνεση και να ενεργεί (σε τομείς κοινής 
αρμοδιότητας με τα κράτη μέλη) μόνο όταν η δράση της Κοινότητας προσθέτει πράγματι 
αξία και παράγει πλεονεκτήματα που δεν μπορούν να επιτευχθούν σε τοπικό επίπεδο.

Δεδομένου ότι η δημόσια υγεία εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, 
η ΕΕ διατηρεί απλώς την αρμοδιότητα της στήριξης, του συντονισμού ή της συμπλήρωσης 
της δράσης τους.

Επιπλέον, οι Συνθήκες ορίζουν συγκεκριμένα ότι η ΕΕ σέβεται τις «ευθύνες των κρατών 
μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας…».

Τα ακόλουθα τρία παραδείγματα αποδεικνύουν σαφώς με ποιο τρόπο η πρόταση οδηγίας 
αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας:

• Η «απαγόρευση» της κατηγορίας των τσιγάρων «κανονικού μεγέθους» ιδιαίτερα στην 
Πορτογαλία, δυνάμει των διατάξεων σχετικά με τις διαστάσεις των προειδοποιήσεων για την 
υγεία σε απόλυτα μεγέθη, αγνοεί συγκεκριμένα τις προτιμήσεις των πορτογάλων 
καταναλωτών χωρίς καμία αιτιολόγηση ούτε σε επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας 
ούτε καν σε επίπεδο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Να σημειωθεί ότι η Πορτογαλία 
είναι, εξάλλου, το κράτος μέλος που έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση καπνού, ενώ έχει το 
υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν καπνίσει ποτέ και συγκαταλέγεται μεταξύ των 
κρατών μελών με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης καπνού μεταξύ των ανηλίκων. 

• Η πρόταση οδηγίας καταργεί και απαγορεύει ένα σύνολο προϊόντων (τα οποία είναι 
κοινώς γνωστά ως «slim» (λεπτά), «τσιγάρα μεντόλ», τις μικρού μεγέθους ενδείξεις για την 
περιεκτικότητα σε πίσσα και νικοτίνη και την εμπορία σε συσκευασίες κάτω των 40 γρ. για 
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα.  Πρόκειται για μέτρα τα οποία ουδόλως συμβάλλουν στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

• Η πρόωρη απαγόρευση ορισμένων προϊόντων μειωμένης επικινδυνότητας χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη προφανή στοιχεία θα σήμαινε ότι η ΕΕ εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
θέσουν σε εφαρμογή τις δικές τους στρατηγικές μειωμένης επικινδυνότητας.  Δεν πρόκειται 
για υποθετικό σενάριο, δεδομένου ότι υπάρχουν κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει νομικό 
πλαίσιο για τη ρύθμιση των προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας. Η απαγόρευση θα 
συνιστούσε παρέμβαση στην αρμοδιότητα αυτών και άλλων κρατών μελών να καθορίζουν τις 
δικές τους πολιτικές στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Συνοψίζοντας, η παρούσα πρόταση οδηγίας δεν παρουσιάζει με σαφήνεια τα οφέλη της 
μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον καπνό από τα 
κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων έχει συνέπειες σε 
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ουσιαστικά ζητήματα της αρμοδιότητας των κρατών μελών και γίνεται με τρόπο ασαφή και 
όχι σαφώς καθορισμένο όσον αφορά τους στόχους που καλείται να επιτύχει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

5. Αρχή της αναλογικότητας

Η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει το περιεχόμενο και η μορφή της προτεινόμενης 
δράσης να μην υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης.  
Κατά συνέπεια, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη του ίδιου στόχου, θα 
πρέπει να επιλέγεται αυτή που εμφανίζεται λιγότερο δαπανηρή για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πρόταση οδηγίας εκτείνεται πέραν αυτού που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη μιας καλύτερης λειτουργίας της αγοράς, θίγοντας βασικές αρχές των 
οικονομικών αυτών φορέων (ελευθερία να ενεργούν στην αγορά σύμφωνα με τους κανόνες 
του ανταγωνισμού, ελευθερία διαφοροποίησης των προϊόντων τους, ελευθερία χρήσης 
χαρακτηριστικών εμπορικών σημάτων και σημείων που έχουν κατοχυρωθεί και αναπτυχθεί 
βάσει νόμιμων διαδικασιών) και των ίδιων των ενήλικων καταναλωτών, και συγκεκριμένα 
την ελευθερία της ατομικής επιλογής που βασίζεται σε κατάλληλη και αναλογική ενημέρωση.

Επιπλέον, η πρόταση οδηγίας αντίκειται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία απαιτεί να επιλέγεται το λιγότερο αυστηρό μέτρο μεταξύ των 
διαφαινόμενων διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων και προειδοποιεί για την ανάγκη να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα μειονεκτήματα που προκύπτουν να είναι δυσανάλογα σε σχέση 
με τους επιδιωκόμενους στόχους. 

Ανεξάρτητα από το απαιτούμενο επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων, πολλές από τις διατάξεις 
της πρότασης οδηγίας είναι σαφώς δυσανάλογες και πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν 
απαράδεκτες.  Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι με τα μέτρα αυτά - τα οποία είναι αυθαίρετα και 
τιμωρητικά - θα βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή θα επιτευχθεί ο 
προβαλλόμενος στόχος της δημόσιας υγείας.

Μέρος ΙΙΙ - Γνώμη

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εκτιμά ότι:

1. Η υπό εξέταση πρωτοβουλία παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου 
ότι σε θέματα κοινής αρμοδιότητας, η ΕΕ μπορεί να νομοθετεί μόνο για να επιτύχει 
αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε τοπικό επίπεδο και διότι αφαιρεί τη 
δικαιοδοσία των κρατών χωρίς να αποδεικνύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα μπορούσαν 
να επιτύχουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα, παραβιάζοντας προδήλως και καταφανώς 
την αρχή της επικουρικότητας.

2. Η υπό εξέταση πρωτοβουλία παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας δεδομένου ότι 
η νομοθεσία της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων των 
Συνθηκών, καθώς επίσης διότι υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της 
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ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, παραβιάζοντας καταφανώς την αρχή της αναλογικότητας.  

3. Βάσει των ανωτέρω και δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 3, του νόμου αριθ. 
43/2006, της 25ης Αυγούστου 2006, που τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 21/2012 της 
17ης Μαΐου, το σχέδιο ψηφίσματος που επισυνάπτεται στην παρούσα γνώμη πρέπει να 
υποβληθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια. 

4. Όσον αφορά τα θέματα που τίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις, η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη νομοθετική διαδικασία σχετικά 
με την παρούσα πρωτοβουλία, κυρίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με την 
κυβέρνηση.


