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Θέμα: Αναφορά 0997/2009, του Martin Eschenberg, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αλλαγή των σχεδίων για την τοποθέτηση προειδοποιητικών φωτογραφιών στις 
συσκευασίες τσιγάρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί την αλλαγή των σχεδίων για την τοποθέτηση αποτρεπτικών 
προειδοποιητικών φωτογραφιών στις συσκευασίες τσιγάρων. Πιστεύει ότι η ύπαρξη τέτοιων 
φωτογραφιών σε συσκευασίες που απορρίπτονται αδιάφορα στο δρόμο ενδέχεται να 
αντιβαίνει στη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών. Αν τα σχέδια προχωρήσουν, αυτό 
θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο αναφέρων δεν θα μπορεί πια να αφήνει τα παιδιά του να 
παίζουν στο δρόμο χωρίς επίβλεψη φοβούμενος τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι 
προειδοποιητικές φωτογραφίες στα παιδιά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει τα σχέδιά της για την τοποθέτηση 
εικονογραφημένων προειδοποιήσεων στις συσκευασίες καπνού, υποστηρίζοντας ότι οι 
σκληρές εικόνες μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά. Πιστεύει ότι η τοποθέτηση 
σκληρών εικόνων στις συσκευασίες οι οποίες πετιούνται αδιάφορα στον δρόμο, ενδέχεται να 
αντιβαίνει στη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών. 
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Βάσει της οδηγίας 2001/37/ΕΚ για τα προϊόντα καπνού1, όλα τα προϊόντα καπνού που 
προορίζονται για κάπνισμα πρέπει να φέρουν μία από τις δύο γενικές προειδοποιήσεις για την 
υγεία («Το κάπνισμα σκοτώνει»/«Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει» ή «Το κάπνισμα 
βλάπτει σοβαρά εσάς και τους γύρω σας») στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας και μία από 
τις δεκατέσσερις συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο πίσω μέρος. Η οδηγία επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να προσθέσουν συμπληρωματικές προειδοποιήσεις με έγχρωμες φωτογραφίες. 
Τον Μάιο του 2005, η Επιτροπή ενέκρινε μια συλλογή 42 φωτογραφιών, αποτελούμενη από 
τρεις εικόνες για κάθε μία από τις 14 συμπληρωματικές προειδοποιήσεις για την υγεία. Έτσι, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τις φωτογραφίες που είναι οι πλέον κατάλληλες για τον 
πληθυσμό τους.

Έως τώρα, εικονογραφημένες προειδοποιήσεις έχουν εισαγάγει το Βέλγιο (Νοέμβριος του
2006), η Ρουμανία (Ιούλιος του 2008) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Οκτώβριος του 2008). Η 
Λετονία ενέκρινε νομοθεσία για να απαιτήσει τη χρήση εικονογραφημένων προειδοποιήσεων 
από τον Μάρτιο του 2010. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από κράτη μέλη, και η 
Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Ισπανία σκοπεύουν να 
εισαγάγουν εικονογραφημένες προειδοποιήσεις στο εγγύς μέλλον. 

Στη δεύτερη έκθεσή της2 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/37/ΕΚ για τα προϊόντα 
καπνού τον Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή συμπεριέλαβε την απαίτηση να καταστούν 
υποχρεωτικές οι εικονογραφημένες προειδοποιήσεις στις πιθανές τροποποιήσεις της οδηγίας. 
Το μέτρο αυτό επί του παρόντος εξετάζεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει εκτίμησης των 
επιπτώσεων της πιθανής αναθεώρησης της οδηγίας. Στο στάδιο αυτό, είναι πρόωρο να 
προδικάζεται το αποτέλεσμα της ανάλυσης. 

Αποδεικνύεται ότι οι εικονογραφημένες προειδοποιήσεις είναι ισχυρότερες από το απλό 
κείμενο για την πληροφόρηση και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους του 
καπνού για την υγεία, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να διακόψουν το κάπνισμα και 
αποτρέποντάς τους να αρχίσουν το κάπνισμα ή να υποτροπιάσουν. Οι φωτογραφίες βοηθούν 
τους καπνιστές να συλλάβουν νοερά τη φύση των ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα 
και μεταφέρουν μηνύματα σχετικά με την υγεία με σαφέστερο και παραστατικότερο τρόπο.

Μετά την απαγόρευση των διαφημίσεων, οι συσκευασίες αποτέλεσαν βασικό εργαλείο για το 
μάρκετινγκ του καπνού, το οποίο στόχευε ειδικότερα σε δυνητικούς νέους καπνιστές (παιδιά 
και νέους). Ο σκοπός των εικονογραφημένων προειδοποιήσεων για την υγεία στις 
συσκευασίες καπνού είναι να δώσουν τέλος στους θετικούς συσχετισμούς με τη χρήση 
καπνού και, ως εκ τούτου, έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν παιδιά και νέους να 
ξεκινήσουν το κάπνισμα. 

Οι εικόνες στη συλλογή της Επιτροπής δείχνουν μια ολόκληρη σειρά φωτογραφιών, και 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν εκείνες οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες για τις 
αντίστοιχες χώρες τους, λαμβάνοντας υπόψη συνήθειες, ευαισθησίες και το γενικότερο 
πλαίσιο από πολιτισμική άποψη.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση την ανησυχία την οποία εξέφρασε ο αναφέρων όσον 

                                               
1 ΕΕ L 194 της 18.07.2001, σ. 26.
2 COM(2007)754.
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αφορά τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο των εικονογραφημένων προειδοποιήσεων στις 
συσκευασίες καπνού στα παιδιά. Εντούτοις, η Επιτροπή πιστεύει ότι η ανησυχία αυτή πρέπει 
να σταθμιστεί σε σχέση με τον κύριο σκοπό των προειδοποιήσεων, ο οποίος είναι η 
προστασία των παιδιών και των νέων από τις διαφημιστικές δυνατότητες των συσκευασιών 
καπνού και, κατ’ επέκταση, η αποτροπή τους από την έναρξη του καπνίσματος. Επιπλέον, η 
ανησυχία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με την επιλογή φωτογραφιών από τα κράτη μέλη 
που να είναι κατάλληλες για τις κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.


