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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1659/2012 της Svetla Kostadinova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Βουλγαρικού Ινστιτούτου Ερευνών για την 
Οικονομία της Αγοράς, σχετικά με πρόταση για ενιαία συσκευασία του 
καπνού

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 2001/37/EC σχετικά 
με τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να εξετασθεί ενδελεχώς, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της 
ενιαίας συσκευασίας, ισχυριζόμενη ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα επιλύσουν το 
πρόβλημα, αλλά αντίθετα θα αντιστρατευθούν το στόχο και θα υπονομεύσουν τον 
ανταγωνισμό της αγοράς.

Ισχυρίζεται επίσης ότι μια τέτοια πολιτική θα δημιουργούσε προηγούμενο όσον αφορά μέτρα 
σε άλλους τομείς που κρίνεται ότι οδηγούν σε υποβαθμισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η βασική επιχειρηματολογία της αναφέρουσας αφορά κυρίως την αντίθεσή της στην ενιαία 
συσκευασία που καθιερώνεται με την προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ 
(οδηγία για τα προϊόντα καπνού).  Η συνημμένη έκθεση εκπονήθηκε πριν από την έγκριση 
της πρότασης από την Επιτροπή (η ΓΔ SANCO έλαβε την έκθεση στις 28 Νοεμβρίου 2012) 
και για τον λόγο αυτό δεν αναφέρεται στην πραγματική πρόταση που αποτελεί επί του 
παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού στις 19 
Δεκεμβρίου 2012.  Της έγκρισης είχε προηγηθεί ενδελεχής ανάλυση του οικονομικού, 
κοινωνικού και υγειονομικού αντίκτυπου των μέτρων πολιτικής. Η έκθεση αξιολόγησης του 
αντίκτυπου που συμπληρώνει την πρόταση της Επιτροπής παρέχει εκτεταμένη επισκόπηση 
των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι, π.χ. οι εικονογραφικές προειδοποιήσεις είναι πιο 
αποτελεσματικές από τις προειδοποιήσεις που περιέχουν μόνο κείμενο για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί ο καπνός για την 
υγεία και για τη δημιουργία κινήτρων για αλλαγή συμπεριφοράς.  

Η πρόταση συνιστά φιλόδοξη και ταυτόχρονα ισόρροπη προσπάθεια αντιμετώπισης της 
μεγαλύτερης αλλά αποφεύξιμης απειλής για την υγεία στην ΕΕ - της κατανάλωσης καπνού -
η οποία προκαλεί σχεδόν 700.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, 
η πρόταση έχει στόχο να αποθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να αρχίσουν το κάπνισμα.  Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι το 70% των καπνιστών αρχίζουν το 
κάπνισμα πριν από την ηλικία των 18 και το 94% μετά την ηλικία των 25. Οι διατάξεις 
σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία έχουν πρωτίστως ως στόχο να εξασφαλίσουν 
ότι οι πληροφορίες για την υγεία θα διαβιβάζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο στους 
καταναλωτές, αποθαρρύνοντάς τους να αρχίσουν το κάπνισμα και διευκολύνοντάς τους να το 
σταματήσουν.

Η πρόταση δεν προβλέπει την καθιέρωση ενιαίας συσκευασίας σε επίπεδο ΕΕ, όμως 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθιερώσουν ενιαία συσκευασία.

Συμπέρασμα

Η πρόταση της Επιτροπής δεν καθιερώνει «ενιαία συσκευασία» σε επίπεδο ΕΕ. Η πρόταση, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη συσκευασία των προϊόντων 
καπνού, αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχει ακόμη διαφανεί το τελικό αποτέλεσμα αυτών των 
διαβουλεύσεων.


