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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1874/2012, της Karla Kamp, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του 
καπνίσματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει φόβους ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τον καπνό θα οδηγήσει 
αφενός στον χαρακτηρισμό των προϊόντων καπνού ως θανατηφόρων ναρκωτικών ουσιών και 
αφετέρου στην απαγόρευση των τσιγάρων μινθόλης και των λεπτών τσιγάρων. Η 
αναφέρουσα, η οποία είναι καπνίστρια, δεν κατανοεί γιατί η ΕΕ προσπαθεί να της 
απαγορεύσει το κάπνισμα τσιγάρων αυτού του τύπου. Παρότι γνωρίζει τις βλαβερές 
συνέπειες, εκτιμά ότι η απόφαση να καπνίζει κανείς ή να απέχει από το κάπνισμα είναι 
προσωπική, επισημαίνοντας ότι άλλα εξίσου επιβλαβή προϊόντα και τρόποι ζωής δεν 
υπόκεινται σε τόσο αυστηρές νομικές διατάξεις όπως ο καπνός και το κάπνισμα. Ισχυρίζεται 
ότι τα άκαμπτα ρυθμιστικά μέτρα αυτού του χαρακτήρα θα οδηγήσουν στην κατάρρευση της 
οικονομίας της αγοράς και θεωρεί ότι οι καπνιστές υφίστανται διακρίσεις και παραβίαση των 
ατομικών δικαιωμάτων τους. Η αναφέρουσα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, στην περίπτωση 
αυτή, η ΕΕ βαίνει πέραν του δέοντος όσον αφορά την προστασία των πολιτών της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η πρόταση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τα προϊόντα καπνού βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης και ανταποκρίνεται 
στην ανάγκη για αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα 
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προϊόντα καπνού. Από την άποψη της υγείας η έμφαση δίνεται κυρίως στην προστασία των 
νέων. Το 70% των καπνιστών αρχίζουν το κάπνισμα σε ηλικία κάτω των 18 ετών, ενώ οι 
καταναλωτές που έχουν φθάσει σε ηλικία 24 ετών δεν είναι στατιστικά πιθανό να αρχίσουν 
το κάπνισμα. Ο κίνδυνος συνίσταται στο ότι είναι ευκολότερο να αρχίσει κανείς το κάπνισμα 
από ό,τι να το σταματήσει, αφότου εθιστεί. Με άλλα λόγια από την άποψη της υγείας κύριος 
στόχος είναι να αποθαρρύνουμε τους νέους να αρχίσουν το κάπνισμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πρόταση εστιάζει στα «προϊόντα μύησης», π.χ. τα λεπτά τσιγάρα για τα νεαρά κορίτσια ή τα 
τσιγάρα με έντονη γεύση, όπως η μινθόλη. 

Προφανώς ο έλεγχος του καπνού μπορεί να επιτευχθεί και με άλλα μέσα, π.χ. με την αύξηση 
των φόρων ή μέσω της νομοθεσίας περί διαφήμισης. Αυτό ωστόσο δεν συνεπάγεται ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα είναι αναποτελεσματικά, όπως έχει δείξει η εμπειρία από άλλα νομικά 
συστήματα ανά τον κόσμο.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση είναι προς το παρόν υπό συζήτηση στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δεν είναι πλέον σε θέση να παρέμβει υπέρ της 
αναφέρουσας. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλα τα προτεινόμενα μέτρα. 


