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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: 
στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ»
(2007/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: 
στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» (COM(2007)0027),

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο του ΠΟΕ για την καταπολέμηση του καπνίσματος
(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής για το REACH σχετικά με τα πρόσθετα καπνού
(«Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα πρόσθετα καπνού στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων όσον αφορά το Reach και σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τα πρόσθετα καπνού»),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

Α. υπενθυμίζοντας ότι ο καπνός είναι ένα σύνθετο μίγμα δηλητηρίων που το συναποτελούν
περισσότερες από 4 000 ουσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δηλητήρια όπως το 
υδροκυάνιο, η αμμωνία και το μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και περισσότερες από 50 
ουσίες που έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνες,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο πεθαίνουν κάθε χρόνο 
τουλάχιστον 650 000 άνθρωποι από τις συνέπειες του καπνίσματος,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως ο καπνός σε εσωτερικούς 
χώρους επιφέρει σοβαρές βλάβες στην υγεία και πρόωρο θάνατο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καπνός σε εσωτερικούς χώρους βλάπτει, μεταξύ άλλων, τις 
αναπνευστικές οδούς με αποτέλεσμα ερεθισμούς των βλεννογόνων, βήχα, βραχνάδα, 
εμφύσημα, μειωμένες τιμές πνευμονικής λειτουργίας, πρόκληση και επιδείνωση του 
άσθματος, πρόκληση και επιδείνωση πνευμονιών, βρογχίτιδα και χρόνιες αποφρακτικές 
πνευμονικές παθήσεις και ότι οι βλάβες των αιμοφόρων αγγείων είναι τόσο σημαντικές 
ώστε μπορούν να επιφέρουν έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο, 

E. υπενθυμίζοντας ότι έχει αποδειχθεί ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου των πνευμόνων 
εξαιτίας της έκθεσης στον καπνό στον χώρο εργασίας και ότι π.χ. για τους εργαζόμενους
στον ξενοδοχειακό κλάδο, όταν το κάπνισμα επιτρέπεται στον χώρο εργασίας, η 
πιθανότητα για καρκίνο του πνεύμονα είναι κατά 50% μεγαλύτερη από ό,τι για τους 
εργαζομένους που δεν είναι εκτεθειμένοι στον καπνό,

ΣΤ.υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν περίπου 
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80 000 άνθρωποι ετησίως εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος,

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην έκθεση στον καπνό,

H. υπενθυμίζοντας ότι η έκθεση στον καπνό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο δυσπλασιών, αποβολής, πρόωρου τοκετού και 
θανάτου του εμβρύου, μείωσης της περιμέτρου του κρανίου και μικρότερου βάρους κατά 
τη γέννηση και ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του παθητικού καπνίσματος, της μέσης 
ωτίτιδας, των προβλημάτων στη λειτουργία των πνευμόνων, του άσθματος και του 
αιφνιδίου θανάτου των νεογνών, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 25 από τα 27 κράτη μέλη έχουν ήδη 
υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση πλαίσιο του ΠΟΕ για την καταπολέμηση του 
καπνίσματος (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), στης οποίας το 
προοίμιο αναφέρεται ότι η υποχρέωση προστασίας από τον καπνό βασίζεται στα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και ότι η προστασία από τον καπνό 
συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα βάσει του άρθρου 8 της FCTC,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια υπεύθυνη πολιτική οφείλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον 
στο οποίο το κάπνισμα δεν θα θεωρείται πλέον φυσιολογικό, θα ενθαρρύνει τους 
καπνιστές να μειώσουν ή να σταματήσουν το κάπνισμα και θα αποτρέπει τα παιδιά και 
τους νέους από το να αρχίσουν να καπνίζουν,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον η ευρεία απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 
κλειστούς χώρους εργασίας, και στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς και σε όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να προστατεύσει την υγεία 
των εργαζομένων και των μη καπνιστών και ότι αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τους 
καπνιστές προκειμένου να σταματήσουν να καπνίζουν,

ΙΒ. υπενθυμίζοντας ότι δεν διαπιστώνεται μείωση του κύκλου εργασιών του ξενοδοχειακού 
κλάδου σε κράτη μέλη όπου θεσπίστηκε ευρείας κλίμακας απαγόρευση του καπνίσματος, 

ΙΓ. υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο πως η κατανάλωση καπνού προξενεί 
στις εθνικές οικονομίες της Ευρώπης ετήσια ζημία που εκφράζεται με τριψήφιο αριθμό 
δισεκατομμυρίων,

ΙΔ. υπενθυμίζοντας ότι οι δαπάνες των συστημάτων υγείας εξαιτίας της κατανάλωσης καπνού 
καλύπτονται από το κοινό και όχι από εκείνους που τις προξενούν,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των πολιτών της ΕΕ είναι μη καπνιστές,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 86% των πολιτών της ΕΕ είναι υπέρ της απαγόρευσης του 
καπνίσματος στο χώρο εργασίας, το 84% είναι υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος 
σε άλλους δημόσιους χώρους, το 61% είναι υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος σε 
μπαρ και ταβέρνες και το 77% είναι υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα 
εστιατόρια,

1. επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής ως αφετηρία για μια υπεύθυνη ευρωπαϊκή 
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πολιτική για την προστασία των πολιτών από τον καπνό που αποτελεί κίνδυνο για την 
υγεία·

2. επικροτεί τις ενέργειες των κρατών μελών που έχουν ήδη θεσπίσει αποτελεσματικά μέτρα 
για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα·

3. επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε ήδη προς την Επιτροπή στο ψήφισμά του της 
23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το 
περιβάλλον και την υγεία1 να κατατάξει το συντομότερο τον καπνό του τσιγάρου στο 
περιβάλλον στους καρκινογόνους παράγοντες κατηγορίας 1·

4. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέχρι το 2008 
πρόταση που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 
κλειστούς χώρους εργασίας, και στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς και σε όλους τους 
κλειστούς δημόσιους χώρους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

5. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις δαπάνες που προκύπτουν για τα εθνικά 
συστήματα υγείας και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κάπνισμα και τις 
συνέπειες της έκθεσης στον καπνό·

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, κατά το δυνατόν μέχρι το 2008, πρόταση τροποποίησης 
της οδηγίας 2001/37/EΚ («οδηγία για τα προϊόντα καπνού»)2, που θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 

§ άμεση απαγόρευση όλων των πρόσθετων ουσιών που είναι γνωστό από τα ήδη 
υπάρχοντα τοξικολογικά στοιχεία ότι είναι καρκινογόνες και ενισχύουν τον εθισμό, 
ιδίως δε εκείνων που σχηματίζουν καρκινογόνες ουσίες κατά την πυρόλυση (καύση 
στους 600 – 950 βαθμούς Κελσίου),

§ θέσπιση μιας διεξοδικής διαδικασίας καταχώρισης, αξιολόγησης και έγκρισης 
πρόσθετων καπνού,

§ αυτόματη απαγόρευση όλων των πρόσθετων ουσιών για τις οποίες οι παραγωγοί και 
οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού δεν παρουσιάζουν πλήρη στοιχεία ( μεταξύ άλλων 
και κατάλογο, ανά εμπορική ονομασία και είδος, όλων των συστατικών, της 
ποσότητάς τους, καθώς και τοξικολογικά στοιχεία),

§ υποχρέωση των παραγωγών να παρουσιάζουν στις εποπτικές αρχές όλα τα 
υπάρχοντα τοξικολογικά στοιχεία για τα πρόσθετα και τις ουσίες του καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων της πυρόλυσης (επίσημα και εσωτερικά 
δεδομένα),

  
1 ΕΕ C 304 E της 1.12.2005, σελ. 264.
2 Οδηγία 2001/37/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σελ. 26).
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§ δημιουργία μιας επιτομής πρόσθετων καπνού και ουσιών που περιέχονται στον 
καπνό και ενημέρωση των καταναλωτών γι’ αυτά,

§ καθιέρωση ενός συστήματος χρηματοδότησης που θα καταλογίζει στους 
παραγωγούς προϊόντων καπνού όλες τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη 
συντήρηση εποπτικών δομών (π.χ. ανεξάρτητα εργαστήρια, προσωπικό, 
επιστημονικές έρευνες), 

§ εφαρμογή της ευθύνης των παραγωγών για το προϊόν τους και θέσπιση της ευθύνης 
των παραγωγών για τη χρηματοδότηση όλων των υγειονομικών δαπανών που 
οφείλονται στην κατανάλωση καπνού,

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω δεσμευτικά κοινοτικά μέτρα όπως:

§ απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ της πώλησης προϊόντων καπνού σε νέους ηλικίας 
κάτω των 18 ετών, 

§ χορήγηση άδειας τοποθέτησης αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης τσιγάρων μόνον 
εφόσον δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά οι νέοι,

§ απομάκρυνση των προϊόντων καπνού από τις προθήκες αυτοεξυπηρέτησης του 
λιανικού εμπορίου, 

§ απαγόρευση της τηλεπώλησης (π.χ. μέσω διαδικτύου) προϊόντων καπνού σε νέους·

8. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τους καπνιστές που θέλουν να σταματήσουν το 
κάπνισμα με κατάλληλα μέτρα, όπως η απεξάρτηση από τον καπνό·

9. παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα υποστήριξης σε επίπεδο ΕΕ, 
όπως για παράδειγμα μέτρα ευαισθητοποίησης·

10. σε συνάρτηση με αυτό, ζητεί ως μέρος της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής να 
εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων ευαισθητοποίησης, που σήμερα 
ενισχύονται από το κοινοτικό ταμείο καπνού, και μετά από τη λήξη του·

11. επικαλούμενο τη λειτουργία του ως προτύπου, ζητεί από το Προεδρείο του να 
απαγορεύσει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την
1η Αυγούστου 2007·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο καπνός είναι η σημαντικότερη και πιο επικίνδυνη από τις βλαβερές ουσίες εσωτερικών 
χώρων που μπορούν να αποφευχθούν και η κύρια αιτία της ρύπανσης του αέρα στους 
εσωτερικούς χώρους. Περιέχει χιλιάδες χημικές ουσίες, στις οποίες συγκαταλέγονται 
παραπάνω από 250 καρκινογόνες και δηλητηριώδεις ουσίες.

Τα σωματίδια του καπνού επικάθηνται στους τοίχους, στις οροφές και στα αντικείμενα του 
χώρου και εκλύουν διαρκώς στον αέρα των χώρων βλαβερές ουσίες, ιδίως καρκινογόνες. 
Έτσι, μακροπρόθεσμα οι χώροι όπου κάποιοι κάπνιζαν ή καπνίζουν, είναι πηγή βλαβερών 
ουσιών, ορισμένες από τις οποίες είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και βλαβερές για τους 
απογόνους μας.

Για τις περισσότερες καρκινογόνες ουσίες του καπνού δεν υπάρχει οριακή τιμή κάτω από την 
οποία δεν αναμένεται βλάβη της υγείας. Ακόμα και πολύ μικρή έκθεση στις καρκινογόνες 
αυτές ουσίες μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία όγκων.

Οι εγκαταστάσεις εξαερισμού δεν προσφέρουν αποτελεσματική προστασία από τις βλαβερές 
ουσίες του καπνού, αφού ακόμα και τα πιο σύγχρονα συστήματα εξαερισμού δεν μπορούν να 
απομακρύνουν ολοκληρωτικά τα επικίνδυνα συστατικά του καπνού από τον αέρα των χώρων.

Όλες οι κορυφαίες οργανώσεις για την υγεία, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), έχουν διατυπώσει 
σαφείς συστάσεις για την πολιτική προστασίας από το πολύπλοκο μίγμα δηλητηρίων του 
καπνού. Σύμφωνα με αυτές, για τα πρόσθετα μέτρα ισχύουν τα ακόλουθα αξιώματα: υγιεινοί 
εσωτερικοί χώροι είναι μόνον όσοι δεν περιέχουν καθόλου καπνό, τα συστήματα εξαερισμού 
όλων των ειδών δεν προσφέρουν ολοκληρωτική προστασία από τις γονοτοξικές καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ το ίδιο ισχύσει και για τη δημιουργία χώρων για καπνιστές.

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον χωρίς καπνό στον 
χώρο εργασίας τους, σε εσωτερικούς και σε δημόσιους χώρους. Είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί νομοθεσία γι’ αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι όλες οι 
προαιρετικές συμφωνίες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.


