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B8-0311/2016 

Ψήυισμα τοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με τη σσμυωνία για τον καπνό 

(σσμυωνία PMI)  

(2016/2555(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 218 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπηηξνπήο «Γηα κηα Δπξψπε απαιιαγκέλε απφ 

ην θάπληζκα: ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζε επίπεδν ΔΔ» (COM(2007)0027), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε πιαίζην ηεο ΠΟΤ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ (FCTC), ηνπ 

2003, 

– έρνληαο ππφςε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή ηεο ΠΟΤ γηα ηελ πνιηηηθή παχζεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ηνπ 2004,  

– έρνληαο ππφςε ηηο ζπζηάζεηο πνιηηηθήο ηεο ΠΟΤ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παζεηηθψλ 

θαπληζηψλ, ηνπ 2007,  

– έρνληαο ππφςε ηηο ηέζζεξηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε ηζρχ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ, θαη ησλ εηαηξεηψλ Philip Morris International 

(PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) θαη British 

American Tobacco (BAT) αληίζηνηρα, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε πιαίζην ηεο ΠΟΔ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ θαη ην 

πξσηφθνιιν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2014/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη ζπλαθψλ 

πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2001/37/ΔΚ («νδεγία γηα ηα πξντφληα 

θαπλνχ»)· 

– έρνληαο ππφςε ην Έγγξαθν εξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ παξαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη γεληθή 

απαιιαγή ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2004 αλάκεζα ζηελ Philip Morris International θαη ηηο 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ηελ Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, φζνλ αθνξά κηα πηζαλή 

απφθαζε γηα ηελ έλαξμε/ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο θαπλνβηνκεραλίαο (SWD(2016)0044), 

– έρνληαο ππφςε ηηο εξσηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία γηα ηνλ θαπλφ 

(ζπκθσλία PMI) (O-000010/2016 – B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, 

O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, 

O-000018/2016 – B8-0114/2016 θαη O-000019/2016 – B8-0115/2016), 
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– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ιαζξεκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ, θαη ηδίσο ε ιαζξαία 

δηαθίλεζε θαη παξαπνίεζε ηζηγάξσλ, πξνθαιεί απψιεηεο εζφδσλ ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε 

κέιε ηεο (ζε επίπεδν δαζκψλ, ΦΠΑ θαη εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο) πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο·  

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ιαζξεκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ απνηειεί ζνβαξφ έγθιεκα 

πνπ ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηεζλψλ νξγαλσκέλσλ εγθιεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, λαξθσηηθψλ θαη φπισλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απάηε ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ θαπλνχ απνηειεί 

πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, ην νπνίν ζπληζηά αθφκε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ πγεία 

απφ φ,ηη ηα γλήζηα ηζηγάξα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα παξαπνηεκέλα ηζηγάξα 

παξάγνληαη θαη εηζάγνληαη παξάλνκα, θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ 

είλαη γλσζηά· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απάηε ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ππνλνκεχεη ηηο 

πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, ηξνθνδνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

επηδεκία ηνπ θαπλνχ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο πξφζβαζεο ζε (ζπλήζσο θζελφηεξα) 

πξντφληα θαπλνχ, ηδίσο γηα ηνπο λένπο θαη ηηο νκάδεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη 700 000 πνιίηεο ηεο ΔΔ πεζαίλνπλ πξφσξα θάζε ρξφλν απφ ην 

θάπληζκα· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο 

παξαπνίεζεο ηζηγάξσλ, ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο (εθηφο απφ ηε νπεδία φζνλ 

αθνξά ηηο ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο British American Tobacco θαη Imperial Tobacco 

Limited) έρνπλ ππνγξάςεη λνκηθά δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Philip Morris 

International (PMI) (2004), ηελ Japan Tobacco International (JTI) (2007), ηελ British 

American Tobacco (BAT) (2010) θαη ηελ Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010)· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κέζσ ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ, νη εηαηξείεο δεζκεχηεθαλ λα 

θαηαβάινπλ ζπιινγηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2,15 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ 

ζηελ ΔΔ θαη ηα ππνγξάθνληα θξάηε κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

ηζηγάξσλ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκθσλία κε ηελ PMI πξφθεηηαη λα ιήμεη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2016, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ 

ζχληνκα κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ αλ ζα πξέπεη λα παξαηαζεί ε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο· 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκθσλίαο PMI γηα ηνλ θαπλφ·  

2. ζεκεηψλεη φηη ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο επηζεκαίλεη ηε κεγάιε πνζφηεηα ιαζξαίσλ 

πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ θαη ηελ απφηνκε αχμεζε ησλ θαηαζρέζεσλ «θζελψλ 

ιεπθψλ» ηζηγάξσλ (cheap whites), θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκθσλία ΡΜΗ 

δελ είρε θακία ζεηηθή επίδξαζε ζηε δεκφζηα πγεία· 
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3. επηζεκαίλεη ηε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νη δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο πξάμεηο, εάλ ζπλδπαζηνχλ κε απζηεξή 

επηβνιή ηνπ λφκνπ, απνηεινχλ ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηε δηαζθάιηζε 

ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ· 

4. ππελζπκίδεη φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νδεγία γηα ηα 

πξντφληα θαπλνχ πξνβιέπεη ήδε κηα λνκηθή απαίηεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

εηαηξείεο θαπλνχ νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2019 ην αξγφηεξν, θαη 

φηη ην πξσηφθνιιν, ηνπ 2015, ηεο ζχκβαζεο πιαίζην ηεο ΠΟΤ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαπλνχ πξνβιέπεη παξφκνηα ζπλνιηθή απαίηεζε, ε νπνία αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ 

ην 2022 ή ην 2023· 

5. ηνλίδεη φηη ν κφλνο θαηεπζπληήξηνο παξάγνληαο φηαλ εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν 

επέθηαζεο ησλ ζπκθσληψλ κε ηηο θαπλνβηνκεραλίεο πξέπεη λα είλαη ε δεκφζηα πγεία, 

θαη φηη ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο εηήζηεο 

πιεξσκέο απφ ηηο θαπλνβηνκεραλίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

ηζηγάξσλ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα απηφλ· 

6. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπξσπατθήο 

Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) ρξεκαηνδνηείηαη ελ κέξεη απφ εηήζηεο 

πιεξσκέο απφ ηε βηνκεραλία θαπλνχ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ζπκθσλίεο γηα ηνλ θαπλφ, 

δεδνκέλνπ φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ·  

7. ππελζπκίδεη φηη νη κπζηηθέο θαη αλεπίζεκεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ησλ θαπλνβηνκεραληψλ ελ φςεη ηεο επηθείκελεο ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο ΡΜΗ είλαη 

αληίζεηε πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθάλεηα, φπσο δηαθεξχρζεθαλ απφ ηνλ 

Πξφεδξν θ. Juncker θαη ηνλ Αληηπξφεδξν θ. Timmermans· 

8. ηνλίδεη φηη νη ζπκθσλίεο γηα ηνλ θαπλφ είλαη αληίζεηεο κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 3, 

ηεο ζχκβαζεο πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, ε νπνία νξίδεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξέπεη λα 

δξνπλ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία απφ εκπνξηθά θαη 

άιια θεθηεκέλα ζπκθέξνληα ηεο θαπλνβηνκεραλίαο, θαζψο θαη κε ην άξζξν 8 

παξάγξαθνο 12 ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ 

θαπλνχ, ην νπνίν νξίδεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαηίζεληαη ζε έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο δελ πινπνηνχληαη απφ ηελ θαπλνβηνκεραλία νχηε αλαηίζεληαη ζε απηήλ· 

9. ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε επξσπατθά θαη δηεζλή λνκνζεηηθά 

κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξαπνίεζεο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ· 

10. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο νδεγίαο 

γηα ηα πξντφληα θαπλνχ, ηνπ 2014, θαη ην πξσηφθνιιν ηνπ ΠΟΔ, ηα νπνία πξνβιέπνπλ 

δηαηάμεηο παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, θαη ζπληζηνχλ ηα θαιχηεξα κέζα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηελ ΔΔ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο· 

11. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηαθφςεη θάζε πεξαηηέξσ επαθέο κε ηελ PMI θαη άιινπο 

θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαπλνχ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή επέθηαζε ησλ ζπκθσληψλ γηα 
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ηνλ θαπλφ, θαζψο θαη λα απφζρεη πιήξσο απφ θάζε πεξαηηέξσ ζπκθσλίεο απηνχ ηνπ 

είδνπο· 

12. δεηεί απφ ην πκβνχιην λα κελ εμνπζηνδνηήζεη ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ 

PMI θαη άιινπο θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαπλνχ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή επέθηαζε 

ησλ ζπκθσληψλ γηα ηνλ θαπλφ, θαζψο θαη λα απφζρεη πιήξσο απφ θάζε πεξαηηέξσ 

ζπκθσλίεο απηνχ ηνπ είδνπο· 

13. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 


