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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0721/2011, του Vincent Grünberg, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το στόμα Αναφορά 
0794/2011, του Joaquim Boadas de Quintana, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives musicals
(FECASARM) [Καταλανική Ομοσπονδία Ενώσεων Μουσικών Δραστηριοτήτων 
Αναψυχής], σχετικά με μια τροποποίηση του άρθρου 8 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά 
με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού

1. Περίληψη της αναφοράς 0721/2011

Ο αναφέρων επιχειρηματολογεί υπέρ της άρσης της απαγόρευσης στην Ευρώπη των 
προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα. Κατά την άποψή του, η πλήρης 
απαγόρευση των προϊόντων καπνού για κάπνισμα ή για λήψη από το στόμα, όπως ο καπνός 
snus, είναι αδικαιολόγητη. Παρότι ο αναφέρων αναγνωρίζει ότι ο καπνός snus είναι 
επιβλαβής για την υγεία, θεωρεί ότι ο κίνδυνος που απορρέει από τη χρήση του εν λόγω 
καπνού είναι μικρότερος από εκείνον του καπνού για κάπνισμα, διότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
για τρίτα πρόσωπα (παθητικό κάπνισμα). Επιπλέον, οι χώρες θα μπορούσαν να αποκομίσουν 
σημαντικά κέρδη από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε περίπτωση άρσης της 
απαγόρευσης.

Περίληψη της αναφοράς 0794/2011

Ο αναφέρων ζητεί την τροποποίηση του άρθρου 8 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ που ορίζει ότι «τα 
κράτη μέλη απαγορεύουν την κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που λαμβάνεται από το 
στόμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 151 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας», ώστε να εξαιρεθεί το snus [σουηδικός καπνός που λαμβάνεται 
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από το στόμα]. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτός ο τύπος καπνού είναι λιγότερο επιβλαβής 
για την υγεία από τον καπνό που προορίζεται για κάπνισμα ή μάσημα, μπορεί να 
εξουδετερώσει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης του καπνίσματος 
στους δημόσιους χώρους και δεν επηρεάζει τους μη καπνιστές. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η 
απαγόρευση της πώλησης snus αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0721/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2011. 
Η αναφορά 0794/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011·
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Οι αναφέροντες τάσσονται υπέρ της τροποποίησης της οδηγίας 2001/37/ΕΚ περί προϊόντων 
καπνού διότι θεωρούν ότι τα μη προοριζόμενα για κάπνισμα ή μάσημα προϊόντα καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα, όπως το snus, μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ. Οι αναφέροντες διατείνονται ότι η απαγόρευση του snus δεν 
δικαιολογείται διότι, σύμφωνα με το επιχείρημά τους, οι κίνδυνοι κατά της υγείας που ενέχει 
η χρήση του είναι μικρότεροι από εκείνους του καπνίσματος, τόσο για τους χρήστες (αφού 
δεν εισπνέουν τον καπνό) όσο και για τους υπολοίπους (αφού δεν υφίσταται παθητικό 
κάπνισμα). 
Ο αναφέρων της 721/2011 ισχυρίζεται επίσης ότι το snus δεν λειτουργεί ως προθάλαμος του 
καπνίσματος και ότι οι χώρες θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη από τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε περίπτωση άρσης της απαγόρευσης. 
Ο αναφέρων της 794/2011 ισχυρίζεται ότι το snus μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά 
ως προς τις αρνητικές συνέπειες που έχει στην οικονομία η απαγόρευση του καπνίσματος 
στους δημόσιους χώρους. Θεωρεί επίσης ότι η απαγόρευση της πώλησης snus αντιβαίνει 
στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά της ΕΕ των προϊόντων καπνού που λαμβάνονται 
από το στόμα, όπως το snus, θεσπίστηκε το 1992 με σκοπό 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 μέλη είχαν ήδη απαγορεύσει το snus. 
Στην αιτιολόγηση της απαγόρευσης του snus το 1992 γινόταν λόγος για την αναχαίτιση της 
εξάπλωσης της κατανάλωσης επιβλαβών για την υγεία προϊόντων που είχαν κυκλοφορήσει 
προσφάτως στις αγορές των κρατών μελών και εθεωρούντο ιδιαιτέρως ελκυστικά στους 
νέους ανθρώπους. 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 είχε στη διάθεσή της ο κοινοτικός νομοθέτης την χρονική στιγμή της έγκρισης
της οδηγίας. 
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Οι επιβλαβείς για την υγεία συνέπειες του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus) και 
λοιπών προϊόντων καπνού μη προοριζόμενου για κάπνισμα έχουν επιβεβαιωθεί από την 
Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους 
Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR) στις 6 Φεβρουαρίου 20081. Η SCENIHR συμπεραίνει 
ότι ο μη προοριζόμενος για καύση καπνός μπορεί να γίνει αιτία καρκίνου που πλήττει κυρίως 
το πάγκρεας, αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και είναι 
εθιστικός. Οι χρήστες εμφανίζουν εξάλλου συμπτώματα στέρησης παρόμοια με εκείνα που 
παρατηρούνται στους καπνιστές. 

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα επίπεδα των καρκινογενών ουσιών που περιέχει το snus έχουν 
μειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβλαβείς συνέπειες του snus για 
την υγεία ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες άλλων παραδοσιακών προϊόντων καπνού, είτε 
καπνίζονται αυτά είτε όχι. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι το snus είναι ασφαλές ή αβλαβές 
προϊόν. Εξάλλου, δεν αποκλείεται επίσης να λειτουργούν το snus και τα υπόλοιπα προϊόντα 
καπνού χωρίς καύση διευκολυντικά για τους νέους ανθρώπους όσον αφορά την μετάβαση 
στη χρήση νικοτίνης και υπονομευτικά όσον αφορά τις πολιτικές εξάλειψης του καπνίσματος, 
αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί που απαγορεύεται το κάπνισμα.

Η Επιτροπή ασχολείται αυτή τη περίοδο με την αναθεώρηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ περί 
προϊόντων καπνού. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τον καπνό που λαμβάνεται από το 
στόμα, συμπεριλαμβανομένου του snus, εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
αντικτύπου της προσεχούς αναθεώρησης.  Πέραν των υγειονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών πολιτικής, η αξιολόγηση αντικτύπου θα αναλύσει 
επίσης τον οικονομικό τους αντίκτυπο καθώς και τις όποιες επιπτώσεις αναμένεται να έχουν 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

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


