
CM\1006121EL.doc PE521.583v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.9.2013
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Θέμα: Αναφορά 1736/2012, της Therese Misch, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προστασία από τις συνέπειες του καπνίσματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των 
πολιτών από τις επιπτώσεις του καπνίσματος δεν θα είναι αποτελεσματικά. Πιστεύει ότι τα 
μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να αφορούν μόνον τους καπνιστές αλλά και την καπνοβιομηχανία. 
Για παράδειγμα, η αναφέρουσα θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η εθιστική νικοτίνη σε 
προϊόντα καπνού. Πιστεύει ότι η βιομηχανία είναι απολύτως ικανή να κατασκευάζει προϊόντα 
χωρίς νικοτίνη, αλλά ότι δεν επιθυμεί να το πράξει, διότι οι καπνιστές αποφέρουν πολλά 
κέρδη. Η αναφέρουσα έχει επιχειρήσει με δικά της έξοδα να σταματήσει το κάπνισμα αλλά η 
προσπάθειά της δεν ήταν επιτυχής, και αναρωτιέται γιατί οι θεραπείες απεξάρτησης από το 
αλκοόλ καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας, σε αντίθεση με τις θεραπείες που 
βοηθούν τους ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα. Η αναφέρουσα ζητεί μια εντιμότερη 
προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα, ζητεί δε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα στην πηγή του, η οποία είναι η καπνοβιομηχανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή κατέθεσε πρόσφατα πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα
καπνού, προκειμένου να διευκολύνει την εσωτερική αγορά στα συγκεκριμένα προϊόντα και, 
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από την άποψη της προστασίας της υγείας, να μειώσει την ελκυστικότητα των προϊόντων 
αυτών και να διασφαλίσει την κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους 
που ενέχει για την υγεία η κατανάλωσή τους. 
Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη, όπως οι θεραπείες με υποκατάστατα
νικοτίνης και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η πρόταση στοχεύει στην εναρμόνιση της προσέγγισης 
των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα αυτά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μπορούν 
να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους ως προϊόντων απεξάρτησης, και υποβάλλοντάς τα 
στο νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα φάρμακα, εφόσον η περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη 
ξεπερνά ορισμένα όρια. Συνεπώς, από την άποψη της προστασίας της υγείας, η πρόταση
αποβλέπει κυρίως στο να αποτρέψει τους νέους από το να αρχίσουν το κάπνισμα και στο να 
διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενοι χρήστες καπνού έχουν ως εναλλακτική λύση υποκατάστατες 
θεραπείες που υπόκεινται στις κατάλληλες ρυθμίσεις. Η πρόταση, συμπεριλαμβανομένων
των ζητημάτων που σχετίζονται με τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη, βρίσκεται υπό 
συζήτηση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελική έκβαση αυτών των
διαβουλεύσεων δεν είναι ακόμη γνωστή.
Οι αποφάσεις σχετικά με την επιστροφή των εξόδων για παρεμβάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης εμπίπτουν πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η πρότασή της για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα
καπνού περιέχει τις κατάλληλες κανονιστικές διατάξεις που καλύπτουν τα προϊόντα καπνού 
και τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη. 


