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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0034/2013, του Andreas Mai, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την πρόταση αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως προϊόντος 
καπνού 

Αναφορά 0035/2013, των Janine και Michael Leven , γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πρόταση αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως 
προϊόντος καπνού

Αναφορά 0067/2013 του Joachim Kromm, γερμανικής ιθαγένειας σχετικά με 
την ευρωπαϊκή οδηγία για τον καπνό

1. Περίληψη της αναφοράς 0034/2013

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
προϊόν καπνού, επειδή δεν χρησιμοποιείται καπνός στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο ουσιαστικά είναι ένας ψεκαστήρας στον οποίο ατμοποιείται ένα υγρό 
που περιέχει νικοτίνη. Στη νομοθετική πρόταση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τίθεται όριο για 
το ποσοστό νικοτίνης που μπορεί να περιλαμβάνει το υγρό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο βοήθησε 
τον αναφέροντα να σταματήσει τα κανονικά τσιγάρα. Υποστηρίζει ότι, εάν εγκριθεί η 
πρόταση και διατηρηθεί το όριο, θα καταστεί πολύ ευκολότερο για άλλους καπνιστές να 
σταματήσουν το κάπνισμα τσιγάρων. Ζητεί από το Κοινοβούλιο να μην θεωρήσει ούτε να 
αντιμετωπίσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως προϊόν καπνού στη νομοθεσία. 

Περίληψη της αναφοράς 0035/2013

Οι αναφέροντες ζητούν από το Κοινοβούλιο να εμποδίσει τη θεώρηση και αντιμετώπιση του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου ως προϊόντος καπνού στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Περίληψη της αναφοράς 0067/2013
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Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρόταση οδηγίας για τον καπνό, τα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα ορίζονται ως νικοτινούχα προϊόντα με μέγιστη συγκέντρωση νικοτίνης 
4 mg ανά ml. Ο αναφέρων δεν κατανοεί τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με την οδηγία, όλα 
τα προϊόντα με επίπεδο νικοτίνης μεγαλύτερο του προαναφερθέντος θεωρούνται φάρμακα. 
Ισχυρίζεται ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ λιγότερο επιβλαβή από τα κανονικά 
τσιγάρα. Ως εκ τούτου, είναι της άποψης ότι θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ως αναληπτικά 
προϊόντα. Υποστηρίζει ότι στόχος του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν είναι να βοηθήσει τους 
καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα ή/και την κατανάλωση νικοτίνης αλλά να τους δώσει 
τη δυνατότητα να καπνίζουν χωρίς να εισπνέουν τα σχετικά προϊόντα καύσεως. Σε περίπτωση 
μείωσης της περιεκτικότητας σε νικοτίνη, καθίσταται λιγότερο πιθανό οι καπνιστές να 
σταματήσουν να καπνίζουν κανονικά τσιγάρα, με όλες τις επιβλαβείς επιπτώσεις που 
συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να κατανοήσει πώς ένα προϊόν με περιεκτικότητα σε 
νικοτίνη που υπερβαίνει το εν λόγω μέγιστο επίπεδο μπορεί να έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. 
Επισημαίνει ότι, κατ’ επέκταση, οι ιδιότητες αυτές πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχουν και στα 
κανονικά τσιγάρα. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον καπνό έτσι ώστε οι καπνιστές που 
επιθυμούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα να έχουν τη δυνατότητα να 
καταναλώνουν την αναληπτική ουσία με πολύ λιγότερο επιβλαβείς επιπτώσεις.

2. Παραδεκτό

0034/2013: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. 
0035/2013: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. 
0067/2013: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 04 Νοεμβρίου 2013. 

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

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

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού 
τον Δεκέμβριο του 2012. Η πρόταση στοχεύει στη μείωση της έναρξης κατανάλωσης καπνού, 
ιδίως ανάμεσα στους νέους. Επιπλέον, προτείνει τα νικοτινούχα προϊόντα 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων) με επίπεδα νικοτίνης άνω κάποιου 
συγκεκριμένου ορίου να υπόκεινται στη νομοθεσία για τα φάρμακα (οδηγία 2001/83/ΕΚ) και 
τα υπόλοιπα νικοτινούχα προϊόντα να υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης. 

Η Επιτροπή θεώρησε σκόπιμο να προτείνει την κανονιστική ρύθμιση των νικοτινούχων 
προϊόντων στην εν λόγω οδηγία προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Εκτός αυτού, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να αναπτύξουν το πλήρες 
δυναμικό τους ως εργαλεία για τη διακοπή του καπνίσματος με έναν τρόπο ασφαλή και με 
εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου. Της έγκρισης είχε προηγηθεί ενδελεχής ανάλυση του 
οικονομικού, κοινωνικού και υγειονομικού αντίκτυπου των μέτρων πολιτικής.

Συμπέρασμα
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Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα για τα νικοτινούχα προϊόντα είναι αναλογικά 
και ευθυγραμμισμένα με την νομική βάση που είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, η οποία λαμβάνει υπόψη υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας 
υγείας. 

Η πρόταση της Επιτροπής θα παράσχει ένα κίνητρο ώστε οι καπνιστές να αρχίσουν να 
χρησιμοποιούν αντί για συμβατικά τσιγάρα, τα οποία ο αναφέρων θεωρεί επιβλαβή, προϊόντα 
διακοπής που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ελέγχων ασφάλειας και ποιότητας.

 Η πρόταση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα ζητήματα που σχετίζονται με νικοτινούχα 
προϊόντα, αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελική έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων δεν είναι ακόμη 
γνωστή. Ωστόσο, εκφράζεται η ελπίδα το αποτέλεσμα να είναι ένα σαφέστερο νομικό 
πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα νικοτινούχα προϊόντα.


