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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1813/12 του Krisztian Pifko, ουγγρικής ιθαγένειας, φέρουσα 2857 
ηλεκτρονικές υπογραφές, σχετικά με την αποκατάσταση του ελεύθερου 
εμπορίου υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι οι τελωνιακοί υπάλληλοι της Ουγγαρίας δέσμευσαν 
και κατέσχεσαν προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων κατόπιν εντολής της Γενικής Γραμματείας 
υγειονομικής περίθαλψης του Υπουργείου Ανθρωπίνων Πόρων. Η συγκεκριμένη πρακτική 
εφαρμόστηκε χωρίς να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο η ισχύουσα νομοθεσία, ενώ το 
ελεύθερο εμπόριο των εν λόγω αγαθών επιτρεπόταν επί σειρά ετών. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι η εν λόγω πράξη παραβιάζει τις αρχές της ενωσιακής νομοθεσίας (ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών), καθότι τοποθετεί σε δεύτερη μοίρα τους τοπικούς 
εμπόρους και κατασκευαστές, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν εύκολα να 
αγοραστούν από άλλες χώρες. Ζητεί από το ΕΚ να διερευνήσει τη νομιμότητα της εν λόγω 
ενέργειας των κρατικών αρχών. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη είναι διαφορετική σε 
κάθε κράτος μέλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Επιτροπής η Ουγγαρία θεωρεί ότι τα 
προϊόντα, τα οποία περιέχουν επίπεδα νικοτίνης άνω του 1,5 mg ανά μονάδα, δεν περιέχουν 
εκχύλισμα καπνού και/ή προβάλλονται ως θεραπείες διακοπής του καπνίσματος, αποτελούν 
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φάρμακα «ως εκ της λειτουργίας τους», όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση1. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη (στα περισσότερα από 
τα οποία η νικοτίνη ενδέχεται να υπερβαίνει το όριο του 1,5 χιλιοστόγραμμου) φαίνεται 
όντως να θεωρούνται από την Ουγγαρία ως φάρμακα «ως εκ της λειτουργίας τους», τα οποία 
θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ. 

Επί του παρόντος εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία δρουν υπό την 
εποπτεία των δικαστηρίων, να αποφασίζουν ποιο νομικό καθεστώς θα πρέπει να εφαρμόζεται 
για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη, όπως τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα2. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να παρέμβει εν 
προκειμένω. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:EL:PDF

2 Υπόθεση C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, παράγραφοι  42, 45, 47.  [2013] Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.


