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Θέμα: Αναφορά 0155/2013, του Clive Bates, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρση της απαγόρευσης του snus (καπνός που λαμβάνεται από το στόμα) 
εκτός Σουηδίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οδηγία 92/41/ΕΟΚ σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων 
καπνού απαγόρευσε την πώληση καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) εκτός 
Σουηδίας, παρόλο που το προϊόν αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία αυτών που το 
χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν αποφασίσει να κόψουν το κάπνισμα 
και τα οποία το χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο του τσιγάρου. Ισχυρίζεται ότι η πρόταση 
της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας περί προϊόντων καπνού θα παρέτεινε την 
απαγόρευση αυτή, βάσει της ανεπαρκούς, προκατειλημμένης και παραπλανητικής 
τεκμηρίωσης των οφελών για τη δημόσια υγεία. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η απαγόρευση του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) εντός της ΕΕ θεσπίστηκε το 
1992 προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και παράλληλα 
να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας. Σε εκείνο το στάδιο, τρία κράτη 
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μέλη είχαν ήδη απαγορεύσει το snus. Το snus απαγορεύτηκε το 1992 προκειμένου να 
σταματήσει η εξάπλωση της κατανάλωσης ενός προϊόντος επιβλαβούς για την υγεία, το οποίο 
ήταν καινούριο στις αγορές των κρατών μελών και θεωρούνταν ιδιαιτέρως ελκυστικό για 
τους νέους. Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα 
υιοθετήθηκε από το άρθρο 8 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.
Η απαγόρευση των προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα επικυρώθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2004 (Υπόθεση C-
210/03). Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για απαγόρευση αναλογική προς τον 
στόχο της προστασίας της υγείας. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρθηκε στα 
επιστημονικά δεδομένα που ήταν στη διάθεση του κοινοτικού νομοθέτη όταν εγκρίθηκε η 
οδηγία. 

Οι επιβλαβείς για την υγεία συνέπειες του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) και 
λοιπών μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιστημονική 
Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την 
Υγεία (SCENIHR) στις 6 Φεβρουαρίου 20081. Η Επιτροπή συμπέρανε ότι όλα τα μη 
καπνιζόμενα προϊόντα καπνού περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, αν και σε διαφορετικά 
επίπεδα, και σχετίζονται με πλήθος δυσμενών επιπτώσεων για την υγεία. Κατέληξε επίσης 
στο ότι ο μη καπνιζόμενος καπνός σε όλες τις μορφές του μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, 
αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα του μυοκαρδίου και είναι εθιστικός.  

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα επίπεδα των καρκινογόνων ουσιών που περιέχει το snus έχουν 
μειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις του snus για 
την υγεία ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες άλλων παραδοσιακών προϊόντων καπνού, είτε 
καπνιζόμενων είτε όχι. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι το snus είναι ασφαλές ή αβλαβές 
προϊόν. Εξάλλου, το snus και άλλα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού είναι δυνατό να 
διευκολύνουν την πρόσληψη νικοτίνης για τους νέους και τους μη καπνιστές και να 
υπονομεύσουν τις πολιτικές κατάργησης του καπνίσματος, αφού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε δημόσιους χώρους στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισμα.  
Επομένως, είναι αναγκαίο να περιοριστεί η εξάπλωση αυτών των προϊόντων πέρα από τις 
παραδοσιακές τους χρήσεις και αγορές.

Συμπέρασμα

Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ περί προϊόντων καπνού 
συζητήθηκε από τα νομοθετικά όργανα (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των 
Υπουργών) σε όλη τη διάρκεια του 2013 και προέκυψε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση τον 
Δεκέμβριο του 2013. Η εν λόγω συμφωνία, στην οποία διατηρείται η απαγόρευση του snus, 
πρόκειται να επισημοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των 
Υπουργών την άνοιξη του 2014, εν όψει της νέας οδηγίας της ΕΕ που θα τεθεί σε ισχύ κατά 
το πρώτο μισό του 2014.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


