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απαγόρευση μινθόλης και των λεπτών τσιγάρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει φόβους ότι, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τον καπνό, θα 
απαγορευθεί η μινθόλη και τα λεπτά τσιγάρα. Η αναφέρουσα, η οποία είναι καπνίστρια, δεν 
κατανοεί τον λόγο για τον οποίο η ΕΕ θα της απαγορεύσει να καπνίζει τα εν λόγω τσιγάρα. 
Πιστεύει ότι αυτή η απαγόρευση παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα να αναπτύσσει 
ελεύθερα την προσωπικότητά της χωρίς να βλάπτει τους άλλους ανθρώπους. Θεωρεί ότι η ΕΕ 
είναι υπερβολική στις υποδείξεις της σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι ώριμοι και 
υπεύθυνοι πολίτες.

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 

Επιστημονικές έρευνες και στοιχεία της αγοράς έχουν αποδείξει ότι οι αρωματικές ουσίες 
επηρεάζουν και προωθούν την έναρξη του καπνίσματος.  Γεύσεις όπως η μινθόλη είναι 
πιθανόν να προωθούν την έναρξη του καπνίσματος, τον εθισμό, και την προτίμηση κάποιας 
μάρκας, και να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των ατόμων που επιθυμούν να σταματήσουν το 
κάπνισμα. Η μινθόλη ειδικότερα αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καπνού 
δημιουργώντας τη ψευδαίσθηση ότι δεν είναι επιβλαβή. Τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να 
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εγκρίνουν μέτρα που ρυθμίζουν ή περιορίζουν την χρήση αρωματικών ουσιών, όπως οι 
κάψουλες μινθόλης στη Γερμανία και βανίλιας στη Γαλλία.   Για το λόγο αυτό χρειάζεται 
εναρμόνιση, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια συνεκτική προσέγγιση. Επίσης, οι κατευθυντήριες 
γραμμές της σύμβασης πλαίσιο για την καταπολέμηση του καπνίσματος συνιστούν στα 
συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και της Γερμανίας, να αναλάβουν δράση 
στον τομέα αυτό.

 Όσον αφορά τα λεπτά τσιγάρα, διάφορες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 
συσκευασίες των λεπτών τσιγάρων συνδέονται με θηλυκότητα,  κομψότητα και λεπτότητα. 
Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι το σχήμα (π.χ. η λεπτότητα) και τα χρώματα (π.χ. ροζ, μαύρο, 
μπλε τζίν) των μεμονωμένων τσιγάρων μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι είναι 
αβλαβή. Από μια μελέτη προέκυψε ότι οι καπνιστές "λεπτών" τσιγάρων τείνουν να πιστεύουν 
ότι ορισμένα τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα, και ότι η δική τους μάρκα ενδέχεται 
να είναι λίγο λιγότερο επιβλαβής.  Παραπλανητικά στοιχεία έχουν ήδη απαγορευθεί στο 
πλαίσιο της σήμερα ισχύουσας οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. 

Η εσωτερική αγορά των προϊόντων καπνού έχει ήδη εναρμονιστεί στο πλαίσιο της σημερινής 
οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και η πρόταση της Επιτροπής ενημερώνει και επεκτείνει 
απλώς το υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης. Η πρόταση συμβιβάζεται επίσης με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του ενωσιακού δικαίου. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε 
παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς προϊόντων καπνού στο πλαίσιο αυτό είναι 
απαραίτητες για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

Συμπεράσματα

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού –
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τα τσιγάρα μινθόλης και τα λεπτά 
τσιγάρα – συζητείται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
Δεν είναι ακόμα γνωστή η έκβαση των συζητήσεων αυτών. 


