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B8-0312/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμυωνία για τον καπνό 

(συμυωνία PMI) 

(2016/2555(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ 

παξαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη γεληθή απαιιαγή, ηεο 9εο Ινπιίνπ 2004, κεηαμχ αθελφο 

ηεο Philip Morris International (PMI) θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, θαη 

αθεηέξνπ ηεο Έλσζεο θαη 10 θξαηψλ κειψλ ηεο («ζπκθσλία»), 

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

Σπκβνπιίνπ, 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
1
 («νδεγία γηα ηα πξντφληα 

θαπλνχ» ή «ΟΠΚ»)· 

– έρνληαο ππφςε ζχκβαζε πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαπλνχ («ΣΠΔΚ ηνπ ΠΟΥ»), 

– έρνληαο ππφςε ην πξσηφθνιιν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ 

θαπλνχ πνπ εγθξίζεθε ζε ζρέζε κε ηε ΣΠΔΚ ηνπ ΠΟΥ («πξσηφθνιιν»), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

γηα ην 2013 φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ – 

Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο
2
, ηελ απφθαζή ηνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013, ηκήκα III – Δπηηξνπή θαη εθηειεζηηθνί 

νξγαληζκνί
3
, θαη ην ςήθηζκά ηνπ ηεο ... Μαξηίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

γηα ην 2014 φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ – 

Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, 

– έρνληαο ππφςε ην δειηίν Τχπνπ 12/2015 ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή, ηεο 5εο 

Οθησβξίνπ 2015, κε ηίηιν «European Commission not transparent enough about 

tobacco lobbying» (Έιιεηςε δηαθάλεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε πηέζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαπλνχ),  

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Μαΐνπ 2015, γηα απφθαζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

πξσηνθφιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ ηεο 

ζχκβαζεο πιαηζίνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ, 

φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ ηίηινπ V ηνπ κέξνπο ΙΙΙ ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

                                                 
1
 ΔΔ L 127 ηεο 29.4.2014, ζ. 1. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0062. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0118. 
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(COM(2015)0193), 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Μαΐνπ 2015, γηα απφθαζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

πξσηνθφιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ ηεο 

ζχκβαζεο πιαηζίνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ, 

φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ηίηινπ V ηνπ κέξνπο ΙΙΙ ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (COM(2015)0194), 

– έρνληαο ππφςε ηα αηηήκαηα πνπ ελέθξηλε ην Σπκβνχιην ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2016, κε 

ηα νπνία δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηηο δχν πξνηάζεηο απνθάζεσλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

πξσηνθφιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ ηεο 

ζχκβαζεο πιαηζίνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ, 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο 

Φεβξνπαξίνπ 2016, 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 Ινπιίνπ 2004, κεηαμχ αθελφο ηεο Philip 

Morris International θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, θαη αθεηέξνπ ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο (SWD(2016)0044) («αμηνιφγεζε»), 

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

(ζπκθσλία PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, 

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

B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 θαη O-000019 – B8-0115/2016), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηφζν ην λνκηθφ πιαίζην φζν θαη νη πξαθηηθέο ηνπ παξάλνκνπ 

εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά απφ ηφηε πνπ ππνγξάθεθε ε 

ζπκθσλία· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή έρεη δεζκεπηεί φζνλ αθνξά ηελ θχξσζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ 

θαπλνχ, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιέζεη ηξίηεο 

ρψξεο λα θπξψζνπλ ην πξσηφθνιιν· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ζα εθηεζεί ρσξίο ιφγν ζε έλαλ ζεκαληηθφ θίλδπλν 

δπζθήκηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ αλαλεψζεη ηε ζπκθσλία κε ηελ PMI ελψ παξάιιεια 

θαιεί ηξίηεο ρψξεο λα θπξψζνπλ ην πξσηφθνιιν· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Γξακκαηεία ηεο ΣΠΔΚ ηνπ ΠΟΥ έρεη δειψζεη φηη νη 

ζπκθσλίεο κε ηε βηνκεραλία θαπλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθσληψλ ηεο ΔΔ 

θαη ηεο Interpol, βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ΣΠΔΚ ηνπ ΠΟΥ, θαζφηη απνβαίλνπλ 
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πξνο φθεινο ησλ εηαηξεηψλ θαπλνχ θαη απεηινχλ ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαπλνχ
1
· 

1. ππελζπκίδεη φηη ηνλ Μάην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή ππνζρέζεθε λα παξνπζηάζεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ PMI ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· ηνλίδεη φηη ε 

Δπηηξνπή αλέβαιε αξθεηέο θνξέο ηε δεκνζίεπζε ηεο αμηνιφγεζεο, θαη φηη ηειηθά απηή 

δεκνζηεχηεθε ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2016, κία εκέξα πξηλ απφ ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· εθθξάδεη ηε ζζελαξή πεπνίζεζε φηη ε θαζπζηέξεζε ηεο 

δεκνζίεπζεο ζπληζηά ζνβαξή παξάιεηςε ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθάλεηαο, ηφζν έλαληη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ φζν θαη έλαληη ησλ 

πνιηηψλ ηεο ΔΔ· ηνλίδεη φηη ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ 

παξέρνπλ επαξθή βάζε γηα λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκθσλία ήηαλ επηηπρήο· 

2. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα θπξσζεί ην 

πξσηφθνιιν, θαζψο θαη γηα ηε δέζκεπζή ηεο λα θαιέζεη ηα θξάηε κέιε θαη ηξίηεο 

ρψξεο λα ην θπξψζνπλ, αιιά πηζηεχεη φηη ε αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο ζα ζηείιεη έλα 

αξλεηηθφ θαη αληηπαξαγσγηθφ κήλπκα ζηηο ηξίηεο ρψξεο φηη ε ΔΔ δηαηεξεί αλάξκνζηεο 

ζρέζεηο κε ηελ θαπλνβηνκεραλία, παξφηη ην πξσηφθνιιν απαγνξεχεη ξεηά ηέηνηνπ 

είδνπο ζρέζεηο·  

3. επηζεκαίλεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 5.3 ηεο ζχκβαζεο πιαηζίνπ ηνπ ΠΟΥ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ, «ππάξρεη 

ζεκειηψδεο θαη αζπκβίβαζηε αληίζεζε κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

θαπλνβηνκεραλίαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο πνιηηηθήο δεκφζηαο πγείαο», θαη πηζηεχεη 

φηη ε αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο δελ ζα ήηαλ ζπκβαηή κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΔ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5.3· 

4. ζεσξεί φηη, ην 2004, ε ζπκθσλία κε ηελ PMI ήηαλ έλα θαηλνηφκν εξγαιείν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ, αιιά ηνλίδεη φηη ηφζν ην 

λνκηθφ πιαίζην φζν θαη νη πξαθηηθέο ηνπ ελ ιφγσ παξάλνκνπ εκπνξίνπ έρνπλ πιένλ 

αιιάμεη ζεκαληηθά· ζεσξεί ζπλεπψο φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε 

ζπκθσλία κε ηελ PMI πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζην λέν λνκηθφ πιαίζην, θαη ηνλίδεη φηη ε 

ζπκθσλία δελ αθνξά νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαπλνχ 

ζήκεξα, ηδίσο ην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ εκπφξην απνηειείηαη πιένλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ «παξάλνκα ιεπθά» ηζηγάξα· ηνλίδεη, επηπιένλ, φηη ην ιαζξεκπφξην απνηειεί 

δηεζλέο δήηεκα, ελψ ε ζπκθσλία ηζρχεη κφλν γηα ηελ ΔΔ· 

5. θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκθσλία κε ηελ PMI δελ ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί, λα 

παξαηαζεί ή λα ηεζεί ππφ αλαδηαπξαγκάηεπζε, θαη θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηελ Δπηηξνπή 

λα κελ πξνρσξήζεη ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο· 

6. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ζηε 

Γξακκαηεία ηεο ζχκβαζεο πιαηζίνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ θαπλνχ. 

                                                 
1
 http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index3.html 

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index3.html

