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B8-0316/2016 

Ψήθιζμα ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηην ηεσνική αξιολόγηζη, από ηην 

Επιηποπή, ηηρ εμπειπίαρ πος αποκηήθηκε με ηη ζςμθωνία για ηην καηαπολέμηζη ηος 

λαθπεμποπίος και ηων παπαποιημένων πποϊόνηων και γενική απαλλαγή, ηηρ 9ηρ Ιοςλίος 

2004, μεηαξύ αθενόρ ηηρ Philip Morris International και ηων ζςνδεδεμένων με αςηήν 

εηαιπειών, και αθεηέπος ηηρ Ένωζηρ και ηων κπαηών μελών ηηρ» και ηην επικείμενη 

λήξη ηηρ εν λόγω ζςμθωνίαρ 

(2016/2555(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

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

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

αθεηέξνπ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, 

– 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
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην πξσηφθνιιν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ 

πνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ πέκπηε ζχλνδν ηεο δηάζθεςεο ησλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο 

πιαηζίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ ηεο ΠΟΤ κε ηελ απφθαζε FCTC/COP5 (1) ηεο 

12εο Ννεκβξίνπ 2012, 

– 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 Ηνπιίνπ 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), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Philip Morris γηα 

ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ 

θαη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην Κνηλνηηθφ χζηεκα Γηακεηαθφκηζεο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηηο εξσηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, 

απφ ηελ Δπηηξνπή, ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ παξαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη γεληθή 

απαιιαγή, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2004, κεηαμχ αθελφο ηεο Philip Morris International θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, θαη αθεηέξνπ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

                                                 
1
  ΔΔ L 127 ηεο 29.4.2014, ζ. 1. 

2
 ΔΔ C 227 ηεο 4.9.2008, ζ. 147. 
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ηεο, θαη ηελ επηθείκελε ιήμε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο (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 ην ιαζξεκπφξην θαπλνχ απνηειεί ζνβαξφ έγθιεκα πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηεζλψλ νξγαλσκέλσλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, λαξθσηηθψλ θαη 

φπισλ· 

Β. 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 θαη απμάλνληαο ηελ πξφζβαζε ζε (ζπλήζσο θζελφηεξα) πξντφληα 

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

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

θάπληζκα· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηνο ζηφρνο ηεο ζπκθσλίαο ΡΜΗ είλαη λα κεησζεί ε δηάδνζε 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ PMI ζηελ παξάλνκε αγνξά θαπλνχ ηεο ΔΔ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηερληθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκθσλίαο ΡΜΗ απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ελ ιφγσ θχξηνο ζηφρνο έρεη φλησο επηηεπρζεί, αιιά ε 

κείσζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ PMI δελ έρεη νδεγήζεη ζε γεληθή κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απφ ηε ζπκθσλία ΡΜΗ έρνπλ πξνθχςεη κέρξη ζηηγκήο, γηα ηα 

δεκφζηα έζνδα, νηθνλνκηθά νθέιε χςνπο πεξίπνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ ζε εηήζηεο 

πιεξσκέο θαη 68,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε πιεξσκέο θαηάζρεζεο, θαηαλεκεκέλα 

κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο (πεξίπνπ  10%) θαη ησλ θξαηψλ κειψλ (πεξίπνπ  90%)· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκθσλία PMI πξφθεηηαη λα ιήμεη ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2016· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ππνγξάθεθε ε ηξέρνπζα ζπκθσλία PMI, ηδίσο ε απμεκέλε 

παξνπζία ηζηγάξσλ ρσξίο εκπνξηθφ ζήκα, πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη σο «θζελά ιεπθά» 

ηζηγάξα («cheap whites»)· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ππνγξάθεθε ε ηξέρνπζα ζπκθσλία PMI, ηδίσο ε έγθξηζε ηεο 

νδεγίαο 2014/40/ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πψιεζε 
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πξντφλησλ θαπλνχ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ θαη ην πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο πιαίζην 

ηεο ΠΟΤ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ππνζέζεηο C-358/14 Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited θαη C-547/14 Philip Morris Brands 

SARL κ.λπ., κε ηηο νπνίεο πξνζβάιιεηαη ε νδεγία 2014/40/ΔΔ, εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ θαη ζα πξέπεη λα απνζπξζνχλ απφ ηνπο ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηέο 

πξντφλησλ θαπλνχ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην πξσηφθνιιν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

πξντφλησλ θαπλνχ («πξσηφθνιιν FCTC»), ην νπνίν εγθξίζεθε ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε 

πιαηζίνπ ηεο ΠΟΤ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ, θαη δεηεί λα νινθιεξσζεί εγθαίξσο ε 

δηαδηθαζία θχξσζεο ψζηε λα ηεζεί ζε ηζρχ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

εληνπηζκνχ κέρξη ην 2022 ή ην 2023· 

2. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο νδεγίαο 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
1
 («νδεγία γηα ηα 

πξντφληα θαπλνχ)· 

3. ηνλίδεη φηη ην πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο πιαίζην ηεο ΠΟΤ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ 

καδί κε ηελ νδεγία γηα ηα πξντφληα θαπλνχ απνηεινχλ ηα βαζηθά κέζα ηεο ΔΔ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ· 

4. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ 

απνθηήζεθε κε ηε ζπκθσλία ΡΜΗ, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ε Δπηηξνπή· εθθξάδεη, 

σζηφζν, ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε δεκνζηεχηεθε κφιηο ζηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ 2016, παξά ηελ αλαθνίλσζή ηεο ηνλ Μάην ηνπ 2015, θαζψο θαη γηα ην 

γεγνλφο φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα ιάβεη ζέζε εγθαίξσο ζρεηηθά κε απηφ ην 

πνιχπινθν θαη ιεπηφ δήηεκα έρεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνλνκεπηεί· 

5. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο φηη ε ζπκθσλία ΡΜΗ έρεη επηηχρεη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ ζηφρν ηεο κείσζεο ηεο δηάδνζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ 

PMI ζηελ παξάλνκε αγνξά θαπλνχ ηεο ΔΔ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε θαηά 

πεξίπνπ 85% ζηνλ φγθν ησλ θαηαζρεζέλησλ γλήζησλ ηζηγάξσλ PMI απφ ηα θξάηε κέιε 

απφ ην 2006 έσο ην 2014· 

6. ζεκεηψλεη, σζηφζν, φηη απηή ε κείσζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ PMI δελ νδήγεζε 

ζε ζπλνιηθή κείσζε ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ· ζεκεηψλεη επίζεο 

φηη ην ιαζξεκπφξην παξάλνκσλ πξντφλησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηψλ αληηθαζίζηαηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ άιια πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηγάξσλ ρσξίο 

εκπνξηθφ ζήκα («θζελά ιεπθά») πνπ ζπλήζσο παξάγνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο· 

7. επηζεκαίλεη ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ππνγξάθεθε ε ηξέρνπζα ζπκθσλία PMI, ηδίσο ηελ αχμεζε ηεο 

παξνπζίαο «θζελψλ ιεπθψλ» ηζηγάξσλ· πξνζζέηεη, σζηφζν, φηη ε ζπκθσλία ΡΜΗ δελ 

                                                 
1
  ΔΔ L 127 ηεο 29.4.2014, ζ. 1. 
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πξννξηδφηαλ πνηέ λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηνπ ιαζξεκπνξίνπ «θζελψλ ιεπθψλ» 

ηζηγάξσλ εληφο ηεο ΔΔ· 

8. ζεκεηψλεη φηη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) θαη νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο πνιιψλ θξαηψλ κειψλ ηφληζαλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο εξεπλεηηθέο ελέξγεηέο ηνπο· 

9. ζεκεηψλεη φηη, σο απνηέιεζκα ησλ ζπκθσληψλ γηα ηα πξντφληα θαπλνχ, νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ εθαξκφζεη απζηεξνχο ειέγρνπο επί ηεο παξαγσγήο, ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

ζπκβαιιφκελψλ ηνπο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηζηγάξσλ ηνπο θαη ηνπ 

είδνπο ησλ απνδεθηψλ ηξφπσλ πιεξσκήο γηα ηα ηζηγάξα· 

10. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζπκθσληψλ θαπλνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή δελ ήηαλ πάληνηε δηαθαλήο, ελδέρεηαη λα νδήγεζε ζε θαηαζηάζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ έρεη ππνβιεζεί ζε πξαγκαηηθφ δεκνθξαηηθφ έιεγρν· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο δηαθάλεηαο ζηηο δηεξεπλεηηθέο ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή επέθηαζε ηεο 

ζπκθσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δένπζαο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

12. 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·  

13. επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε Δπηηξνπή απφ ην 2014 γηα λα βειηηψζεη 

ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο PMI, κέζσ, κεηαμχ άιισλ, ηεο ίδξπζεο 

λέσλ εγθαηαζηάζεσλ δνθηκψλ γηα ηα θαηαζρεζέληα ηζηγάξα θαη ηεο λέαο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο (ToSMA) γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηαζρέζεηο· 

14. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ησλ θαηαζρεζέλησλ ηζηγάξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο ιαλζαζκέλσλ πξνζδηνξηζκψλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή· 

15. ζεκεηψλεη φηη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

νδεγία γηα ηα πξντφληα θαπλνχ πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην ηνπ 2019·  

16. ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ιάβεη άκεζα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πιήξε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο γηα ηα πξντφληα θαπλνχ ζην εζληθφ δίθαην φισλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ· 

17. ζεκεηψλεη επίζεο φηη ην πξσηφθνιιν FCTC ζα ηεζεί ζε ηζρχ ην λσξίηεξν ην 2022 ή ην 

2023· 

18. επαλαιακβάλεη ηε δηαξθή αλάγθε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο 

παξαπνίεζεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη, σο 

εθ ηνχηνπ, λα αλαδεηήζεη ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο κε 

δηαθαλή θαη ππεχζπλν ηξφπν, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

δεδνκέλνπ ηνπ πηζαλνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε ιήμε ηεο ζπκθσλίαο ΡΜΗ πνπ βξίζθεηαη ζε 
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ηζρχ απηή ηε ζηηγκή έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο νδεγίαο γηα ηα πξντφληα θαπλνχ θαη ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεο ζχκβαζεο πιαηζίνπ ηεο ΠΟΤ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ· 

19. ηνλίδεη φηη θάζε δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζηελ 

παξάηαζε ηεο ζπκθσλίαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ 

ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 

ζπκθσλίαο· 

20. ηνλίδεη, σο εθ ηνχηνπ, φηη νπνηαδήπνηε ελδερφκελε παξάηαζε ηεο ζπκθσλίαο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κεηαβαηηθή ξχζκηζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην 

ξπζκηζηηθφ θελφ έσο φηνπ ηεζνχλ πιήξσο ζε ηζρχ ε νδεγία γηα ηα πξντφληα θαπλνχ θαη 

ην πξσηφθνιιν FCTC· 

21. θαιεί ηελ PMI λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί δένπζαο επηκέιεηαο θαη 

παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ («γλσξίζηε ηνλ πειάηε ζαο») πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα ζπκθσλία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή αλαλεσζεί ή φρη· 

22. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε ζπκθσλία ΡΜΗ πνπ ηζρχεη επί ηνπ 

παξφληνο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ησλ «θζελψλ ιεπθψλ» δεδνκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα ηζηγάξα ρσξίο εκπνξηθφ ζήκα θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έλα ζρέδην δξάζεο πνπ 

ζα θαζνξίδεη λέα κέηξα γηα ηελ θαηεπείγνπζα αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο· 

23. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε ιήμε ησλ ππφινηπσλ 

ηξηψλ ζπκθσληψλ κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαπλνχ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ πξσηνθφιινπ FCTC· 

24. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξφζζεην θαλνληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ 

δένπζαο επηκέιεηαο θαη παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ («γλσξίζηε ηνλ πειάηε ζαο») 

γηα ηνλ αθαηέξγαζην θαπλφ, ηα θίιηξα θαη ηα ραξηάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε 

βηνκεραλία θαπλνχ, σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ παξαπνηεκέλσλ πξντφλησλ· 

25. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 


