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Θέμα: Αναφορά 1939/2012, του Milen Iliev, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
στήριξη των αρωματικών τσιγάρων στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων τάσσεται κατά της προτεινόμενης απαγόρευσης των αρωματικών τσιγάρων στην 
ΕΕ. Θεωρεί ότι η επιλογή του καπνίσματος θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται στις 
ελευθερίες των πολιτών και ότι η απαγόρευση των αρωματικών γεύσεων ενδέχεται να 
δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η επιλογή του καπνίσματος πρέπει να παραμείνει δικαίωμα 
όλων των πολιτών και, παρόλο που αναγνωρίζει τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, 
θεωρεί ότι οι νόμιμες, μη βλαβερές, αρωματικές γεύσεις πρέπει να επιτρέπονται. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι η απαγόρευση των αρωματικών γεύσεων δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο 
και ότι οι αρωματικές γεύσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι επιλογή των 
καταναλωτών. Ο αναφέρων συμφωνεί με τις μεγαλύτερου μεγέθους προειδοποιήσεις για την 
υγεία στα πακέτα. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού 
δεν αμφισβητεί το δικαίωμα όλων των πολιτών που είναι σε νόμιμη ηλικία να επιλέγουν να 
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καπνίζουν. Η πρόταση αποβλέπει στην περαιτέρω εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς για τα 
προϊόντα καπνού κατά τρόπο που να αντανακλά τις βλαβερές τους συνέπειες για την υγεία 
των πολιτών. Ως εκ τούτου, η πρόταση αποσκοπεί να περιορίσει την απήχηση ορισμένων 
προϊόντων καπνού που έχει αποδειχθεί ότι ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την έναρξη του 
καπνίσματος, ιδίως στους νέους. Όπως κατέδειξε η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οποία 
προέβη η Επιτροπή, τα τσιγάρα με χαρακτηριστικές αρωματικές γεύσεις, όπως η μέντα, 
διευκολύνουν την έναρξη του καπνίσματος, καλύπτοντας την έντονη γεύση του καπνού και 
προσελκύοντας έτσι ιδιαίτερα τους νέους καταναλωτές. Επίσης με σχετικούς όρους η 
κατανάλωση αυτών των προϊόντων καπνού αυξάνεται σε μία γενικά φθίνουσα αγορά καπνού. 

Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν αποσκοπεί στην απαγόρευση 
συγκεκριμένων αρωματικών γεύσεων, αλλά των προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικές 
γεύσεις· ως εκ τούτου, εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα διαφοροποίησης των 
προϊόντων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που έχει προτείνει είναι αναλογικά και ευθυγραμμίζονται με 
τη νομική βάση για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνοντας ως 
βάση ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα 
καπνού είναι επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η τελική έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων δεν είναι ακόμη γνωστή.


