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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/9/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2012
για τροποποίηση του παραρτήματος I 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
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τεχνική πρόοδο τις προειδοποιήσεις σχετικά με την υγεία
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της ίδιας οδηγίας.
Περαιτέρω, οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την
συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων καπνού (2)
που εγκρίθηκε από την Τρίτη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων
Μερών της σύμβασης-πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για την καταπολέμηση του καπνίσματος τον Νοέμ
βριο του 2008 συνιστά την περιοδική αναθεώρηση και επι
καιροποίηση των νομικών μέτρων σχετικά με τη συσκευασία
και επισήμανση των προϊόντων καπνού καθώς προκύπτουν
νέα στοιχεία και ατονούν συγκεκριμένες προειδοποιήσεις και
μηνύματα σχετικά με την υγεία.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά
ξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση
και την πώληση των προϊόντων καπνού (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας
2001/37/ΕΚ ορίζει ότι κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων
καπνού εκτός από τα προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από
το στόμα και άλλα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού και
κάθε εξωτερική συσκευασία εκτός του πρόσθετου διαφανούς
περιτυλίγματος, πρέπει να φέρει μια συμπληρωματική προει
δοποίηση η οποία λαμβάνεται από τον κατάλογο του παραρ
τήματος Ι της εν λόγω οδηγίας.
Οι εν λόγω συμπληρωματικές προειδοποιήσεις έχουν κατα
στεί υποχρεωτικές για όλες τις συσκευασίες προϊόντων
καπνού από τον Σεπτέμβριο του 2003 και για όλες τις
συσκευασίες των λοιπών προϊόντων καπνού από τον Σεπτέμ
βριο του 2004.
Διάφορα στοιχεία δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των τρεχουσών
συμπληρωματικών προειδοποιήσεων που αναφέρονται στο
παράρτημα I της οδηγίας 2001/37/ΕΚ έχει μειωθεί με την
πάροδο του χρόνου καθώς ο νεωτεριστικός χαρακτήρας των
προειδοποιητικών μηνυμάτων έχει εξασθενίσει.
Επιπλέον, νέα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την επίδραση
της χρήσης του καπνού επί της υγείας και οι αρχές της
αποτελεσματικής επισήμανσης του καπνού εμφανίστηκαν
μετά την έκδοση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ. Ειδικότερα,
υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το κάπνισμα προ
καλεί καρκίνο του στόματος και του λάρυγγα, προβλήματα
όρασης καθώς επίσης και παθήσεις των δοντιών και των
ούλων. Υφίστανται επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία
το κάπνισμα εκ μέρους των γονέων ευθύνεται σε σημαντικό
βαθμό για την έναρξη καπνίσματος από τα παιδιά.
Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ προ
βλέπει ότι η Επιτροπή προσαρμόζει στην επιστημονική και

(1) ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 26.

(6)

Επομένως, χρειάζεται μια αναθεώρηση των τρεχουσών
συμπληρωματικών προειδοποιήσεων που προβλέπονται στο
παράρτημα I της οδηγίας 2001/37/ΕΚ ώστε να διατηρηθεί
και να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους καθώς και να ληφθούν
υπόψη οι νέες επιστημονικές εξελίξεις.

(7)

Η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέ
σματα της επανεξέτασης της υφιστάμενης γνώσης αναφορικά
με την επισήμανση των προϊόντων καπνού και τις επιδράσεις
της χρήσης του καπνού στην υγεία καθώς και στα αποτελέ
σματα της εξέτασης των προειδοποιήσεων που γίνονται σε
όλα τα κράτη μέλη.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής που
έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2001/37/ΕΚ και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/37/ΕΚ αντικαθίσταται από το
κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφω
θούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 28 Μαρτίου
2014. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν
λόγω διατάξεων.
(2) FCTC/COP3(10) Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του
άρθρου 11 της σύμβασης — πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας για την καταπολέμηση του καπνίσματος (συσκευασία και τη
σήμανση των προϊόντων καπνού).
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρο
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

8.3.2012

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5

2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012.
Άρθρο 3
Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να επιτρέψουν τη συνέ
χιση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που δεν συμμορφώνονται
με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 28 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος συμπληρωματικών προειδοποιήσεων
[που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)]
1. Το κάπνισμα προκαλεί 9 στους 10 καρκίνους του πνεύμονα
2. Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του στόματος και του φάρυγγα
3. Το κάπνισμα καταστρέφει τους πνεύμονες
4. Το κάπνισμα προκαλεί έμφραγμα
5. Το κάπνισμα προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια και αναπηρία
6. Το κάπνισμα προκαλεί στένωση και απόφραξη των αρτηριών
7. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο τύφλωσης
8. Το κάπνισμα καταστρέφει τα δόντια και τα ούλα
9. Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει το αγέννητο παιδί σας
10. Ο καπνός σας βλάπτει τα παιδιά, την οικογένεια και τους φίλους σας
11. Τα παιδιά των καπνιστών είναι πιο πιθανό να αρχίσουν να καπνίζουν
12. Σταματήστε το κάπνισμα, συνεχίστε να ζείτε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα (1)
13. Το κάπνισμα μειώνει την γονιμότητα
14. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο σεξουαλικής ανικανότητας

___________
(1) Να συμπληρωθεί με τον αριθμό τηλεφώνου / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γραμμών / υπηρεσιών που προ
σφέρουν βοήθεια για το κόψιμο του καπνίσματος, εφόσον υπάρχουν στο οικείο κράτος μέλος.»

