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Η Ιαπωνική Διεθνής καπνοβιομηχανία (ΚΤΠ) είναι μια κορυφαία διεθνής καπνοβιομηχανία με επιχειρήσεις σε περισσότερες από 
130 χώρες. ΚτΠ είναι ο παγκόσμιος ιδιοκτήτης και των δύο Ουίνστον, το νούμερο δύο μάρκα τσιγάρων στον κόσμο, ως Κάμελ 
(εκτός των ΗΠΑ), και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις τωνδύο μάρκες. Άλλες μάρκες περιλαμβάνουν τον Μέβιος και την 
LD. με την διεθνώς αναγνωρισμένη λογική της μάρκας, η ΚΤΠ είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας στην αγορά 
ηλεκτρονικών τσιγάρων και είναι παρών με το Ploom στη θερμαινόμενη κατηγορία καπνού από το 2011. Η έδρα τηςβρίσκεται 
στη Γενεύη της Ελβετίας. Η ΚΤΠ απασχολεί περίπου 45.000 άτομα και έλαβε το παγκόσμιο βραβείο ανώτερου εργοδότη για 
πέντε συνεχόμενα έτη. Η ΚΤΠ είναι μέλος της ομάδας προϊόντων καπνού της Ιαπωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το 
www.JTI.com. 

http://www.jti.com./


1. Συνοπτική περίληψη 

 
1,1. η ΚΤΠ καθιστά ευγνώμων τη χρήση της ευκαιρίας να ανταποκριθεί στη δημόσια 
διαβούλευση1τουΥπουργείου Υγείας, πρόνοιας και αθλητισμού(το Υπουργείο) σχετικά με το σχέδιο 
απόφασηςγια την Απόφαση για τον καπνό και Rookwaren για την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας 
τσιγάρων και καπνού καπνού (σχέδιο απόφασης) και το συνοδευτικό υπόμνημα της αιτιολογικής έκθεσης 
(Σημείωση της αιτιολογικής έκθεσης). 
 

1,2. η ΚΤΠ πιστεύει ότι τα παιδιά δεν πρέπει νακαπνίζουν και να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα καπνού ή 
άλλα συναφή προϊόντα. Ως εκ τούτου, είμαστε υπέρ της καταπολέμησης του καπνίσματος μεταξύ των 
νέων στις κάτω χώρες και αλλού. Κεντρικό στοιχείο του κώδικα δεοντολογίας μας, οι παγκόσμιεςαρχέςμας, 
η επιχειρησιακή μας πολιτική και ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, 
είναι επίσης η ουσία τηςπίστης ότι όλοι θα πρέπει να ενημερώνονται καλά για την Κίνδυνοι για την υγεία 
του καπνίσματος. 
 

1,3. σύμφωνα με τις αρχές τουοργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με την οποία 
οι ΚτΠ και η ολλανδική κυβέρνηση εγκρίνουν2, παραμένουμεανοικτοί, Διαφανής διάλογος με τις δημόσιες 
αρχές και πρόταση για πιο ορθολογικούς, αναλογικούς και καλικικούςεκκλίσκους εναλλακτικά μέτρα, τα 
οποία έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν πραγματικά οφέλη για την υγεία, διότι πιστεύουμε ότι η Οι προτάσεις 
ρύθμισης είναι εσφαλμένες και βασίζονται σε κερδοσκοπικές αποδείξεις. 
 

1,4. η ΚΤΠ είναι και παραμένει σε μεγάλο μέρος ταυτόχρονασεουδέτερη συσκευασία προϊόντων 
καπνού, καθώς αυτό συνιστάπαράνομη επίθεση σε νομική βιομηχανία. Το μέτρο δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα τα επιδιωκόμενη οφέλη για την υγεία και θα επιφέρει μόνο αρνητικές συνέπειες.3 
 
1,5. η ουδέτερη συσκευασία, από μόνη της ή ακόμη και στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για 
την καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνού, είναι αναποτελεσματική για την πρόληψη του καπνίσματος 
στη νεολαία, ούτε μείωσε τον επιπολασμό του καπνίσματος όπου είναι ήδη Εισαγάγει. Αντ ' αυτού, η 
ουδέτερη συσκευασία θα στρεβλώσει τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα αποτρέψει τους ενήλικες που έχουν 
λάβει τεκμηριωμένη επιλογή να στιγματίσει το κάπνισμα, να εμποδίσει το επενδυτικό κλίμα και, επιπλέον, 
νέες ευκαιρίες για μένα Εμπόριο llegale και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Με ουδέτερη 
συσκευασία, όλοι χάνουν, εκτός από τους εγκληματίες! 
 

1,6. είναι απογοητευτικό το ότι αυτή η δημόσια διαβούλευση έχει όλη την εμφάνιση ότι γίνεται μόνο για να 
γίνει "καλό διακοσμητικό" και να γίνει "Μακ". 
 

• Οι κάτω χώρες εισήγαγαν πρόσφατα ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αποθάρρυνση του 
καπνού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της οδηγίας της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού 
2014/40/ΕΕ (TPD2), πρόσθετες απαιτήσεις συσκευασίας για τον περιορισμό της "γκλίτερ και "Στοιχεία 
για τη συσκευασία και απαγόρευση των προϊόντων καπνού στα σημεία πώλησης, τα οποία δεν έχουν 
ακόμη υλοποιηθεί. Τα μέτρα αυτά προορίζονται να συμβάλουν στους ίδιους στόχους, όπως η 
επιστολή της αιτιολογικής έκθεσης αυτού του σχεδίου απόφασης επιδιώκει να επιτευχθεί με ουδέτερες 
συσκευασίες. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις και η υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα 
αυτών των μέτρων εξακολουθούν να πρέπει να τηρούνται και να αξιολογούνται, το Υπουργείο 
λαμβάνει ήδη ένα νέο διορατική μέτρο και το συμβουλεύεται. 

 
• Το συγκλονιστικό γεγονός είναι ότι η εθνική συμφωνία πρόληψης, η οποία περιέχει ένα πλήρες πακέτο 

της αποθάρρυνσης του καπνού (συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της διαφήμισης σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για καπνοπωλεία και την απαγόρευση των μηχανημάτων 
αυτόματης πώλησης) συζητήθηκε μία φορά στο δεύτερο τμήμα. 

 
• Εκτός από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται σε μεγάλο βαθμό το σημείωμα της αιτιολογικής 

έκθεσης, το Υπουργείο επιδιώκει να δικαιολογήσει την ουδέτερη συσκευασία, αναφερόμενος σε μια 
βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρέχει αποδείξεις ότι όντως λειτουργεί. 

 
• Το Υπουργείο μπορεί να σιωπήσει σκοπίμως σχετικά με τα σαφή δεδομένα που προκύπτουν από 

την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία και αποδεικνύοντας.
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Αυτή η ουδέτερη συσκευασία (μόνη ή σε συνδυασμό με άλλα μέτρα) Δεν κατορθώσει να μειώσει τον 
αριθμό των καπνιστών. 

 
o Η ουδέτερη συσκευασία στην Αυστραλία, η πρώτη χώρα που πειραματίζεται με αυτό το μέτρο, 

δεν έκανε τίποτα για να επιταχύνει την ήδη πτωτική επιπολασμό του καπνίσματος. Του η 
μείωση του αριθμού των καπνιστών έχει ακόμη σταματήσει μακροπρόθεσμα,ένα χρόνο 
μετάτουΕισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας και άλλων μέτρων που θεσπίστηκαν 
ταυτόχρονα:"Ενώ τα ποσοστά καπνίσματος ήταν μια μακροπρόθεσμη καθοδική τάση, για 
πρώτη φοράπερίπου δύο δεκαετίες, ο καθημερινός ρυθμός καπνίσματος δενver η πιο 
πρόσφατη περίοδο 3 ετών (2013 – 2016). "4  

o Ομοίως, η ουδέτερη συσκευασία δεν είχε καμία επιρροή στην κατανάλωση καπνού στη Γαλλία 
και δεν είχε καμία επίπτωση στον επιπολασμό καπνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την άλλη 
πλευρά, τα μέτρασυνδέονται με την αύξηση της κατανάλωσης καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
• Ωστόσο, το Υπουργείο δεν βλέπει αν και πώς η εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας θα άλλαζε την 

πραγματική συμπεριφορά του καπνίσματος και θα οδηγούσε σε έναν αριθμό L Ager που αρχίζει από 
τοκάπνισμα ή έναν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που παραιτήθηκαν από το κάπνισμα. 

 
1,7. η απλοϊκή προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής του Υπουργείου με απλά πειράματα με ένα μετά το άλλο 
αναποτελεσματικό μέτρο είναι απαράδεκτηή μια χώρα που έχει υψηλό ελεύθερο εμπόριο, ξένες 
επενδύσεις και πνευματική ιδιοκτησία Στο πανό. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο δηλώνει ότι η πρόθεση 
εισαγωγής ουδέτερης συσκευασίας δεν δημιουργεί προηγούμενο γιαάλλα καταναλωτικά προϊόντα, την 
εφαρμογή ουδέτερης συσκευασίας για τον καπνό και τις συναφείς Τα προϊόντα αποτελούν κηλίδα στη 
φήμη των κάτω χωρών ως εμπορικού κράτους και θα οδηγήσουν σε αρνητικές οικονομικές συνέπειες, 
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της Ολλανδικής ανταγωνιστικότητας. 
 

1,8. Δεν υπάρχει επίσης κατάλληλη νομική βάση για την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας στις κάτω 
χώρες. Το Υπουργείο ερμηνεύει τη συνεχιζόμενη διαμάχη στο πλαίσιο του ΠΟΕ επιλεκτικά και ως οριστική, 
και ερμηνεύει τη νομοθεσία της ΕΕ πουέχει πιάσει λάθος. Η δήλωση σχετικά με τη συμβατότητα της 
ουδέτερης συσκευασίας με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κάτω χωρών, ενώ η διαφορά στον ΠΟΕ 
εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έφεσης, καταδεικνύει ότι το Υπουργείο Δεν σέβεται. Εξάλλου, δεν 
είναι σκόπιμο το έργο του ΠΟΕ να είναι επαγγελματικό όργανο. 
 

1,9. είναι επίσης προφανές ότι το ίδιο το Υπουργείο δεν πιστεύει ότι η ουδέτερη συσκευασία θα 
λειτουργήσει ως ηλεκτρικό ταμπελάκι καπνού, καθώς έχει επιλέξει να εισαγάγει σημαντικές αυξήσεις τιμών 
ταυτόχρονα μέσω μιας επιθετικής Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (μαζί με ορισμένα άλλα 
μέτρα που θα έχουν περιττές επιπτώσεις στο εμπόριο και στους ενήμερους ενήλικες καπνιστές).  
Το τελευταίο αυτό μέτρο θα έχει αντίκτυπο στη νόμιμη πώληση προϊόντων καπνού, τα οποία στη 
συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για να ισχυάσετε ότι η ουδέτερη συσκευασία ήταν επιτυχής.Ωστόσο, 
τα αποτελέσματα από άλλες χώρες δείχνουν ακριβώς ότι αυτή η μείωσηη νόμιμη πώληση ωφέλησε το 
παράνομο εμπόριο και τη λαθραία διακίνηση, καθώς οι καταναλωτές θα βρουν φθηνότερες και ως εκ 
τούτου παράνομες εναλλακτικές λύσεις. 
 

1,10. αντί να εισάγουν μη δοκιμασμένα μέτρα που δεν θα κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν το J. in στις 
κάτω χώρες, πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της διατήρησης της ελάχιστης ηλικίας (πρόβλημα που 
το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει) και την εισαγωγή άλλων δοκιμασμένων μέτρων για την αποτροπή της 
πρόσβασης στη μικρή ηλικία σε προϊόντα καπνού. 
 

1,11. σε ευρύτερη προοπτική, η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να ενισχύσει και να επεκτείνει τις 
ενημερωτικές εκστρατείες της και τις εξατομικευμένεςεκπαιδευτικές πρωτοβουλίεςπου 
ενημερώνουν και υπενθυμίζουν στους ανθρώπουςότι το κάπνισμα αποτελεί Αιτία σοβαρών ασθενειών και 
ότι μπορούν να σταματήσουν το κάπνισμα αν είναι αποφασισμένοι να το πράξουν. 
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2. Μια λανθασμένη προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος του 
καπνίσματος στη νεολαία 

 

2,1. στις κάτω χώρες, οι ανήλικοι δεν μπορούν να αγοράσουν προϊόντα καπνού βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας, και σύντομα κανείς δεν θα μπορεί να δει ακόμη περισσότερα προϊόντα καπνού στα σημεία 
πώλησης λόγω της επικείμενης απαγόρευσης εμφάνισης. 
 

2,2. ως εκ τούτου, είναι ένα SPRong στο σκοτάδι να ισχυριστεί ότι καθιστώντας ουδέτερη τη συσκευασία 
του καπνού, "λιγότεροι νέοι θα έχουν την τάση να αρχίσουν το κάπνισμα". 
 

2,3. αυτό συνεπάγεται ότι: 
 

• Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις με την αυστηρότερη επιβολή της 
νόμιμηςελάχιστης ηλικίας, γεγονός που αναγνωρίζεται από το ίδιο το Υπουργείο5, αλλά από την 
αξιολόγηση δεν προέκυψαν ως εναλλακτική λύση από την εισαγωγή της Αυτά τα μακρόπνοα μέτρα · 
, 

 
• Αντ ' αυτού, επιδιώκει μια ελαττωματική εναλλακτική λύση ότι το vOorbijgaat έχει τεκμηριώσει τους 

παράγοντες κινδύνου του καπνίσματος μεταξύ των νέων. 
 

2,4. ο καθηγητής Λόρενς Στάινμπεργκ,6κορυφαίος εμπειρογνώμονας στη λήψη αποφάσεων και την 
ανάληψη κινδύνων σε εφήβους, δηλώνει ότι η απόφαση για το αν θα αρχίσει το κάπνισμα επηρεάζεται 
από μια σειρά καλών Τεκμηριωμένοι εξωτερικοί παράγοντες που δεν έχουν καμίασχέσημε τη συσκευασία 
της μάρκας. Η λήψη αποφάσεων για τους ανηλίκους χαρακτηρίζεται ιδίως από αυξημένη ευαισθησία στις 
αποδοχές σε σχέση με τον κίνδυνο και την τάση να επικεντρώνονται στις άμεσες συνέπειες μιας απόφασης 
και όχι μακροπρόθεσμα . Όσον αφορά την έναρξη του καπνίσματος, αυτό σημαίνει ότι, αν και η έρευνα 
συνεχίζει να δείχνει ότι οι ανήλικοι γνωρίζουν καλά τους κινδύνους για την υγεία από το κάπνισμα, πολλοί 
εξακολουθούν να επιλέγουν να καπνίζουν επειδή εστιάζουνστην Kortetermijnbeloningen αντί των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων για την υγεία.7  
2,5. αυτό αναγνωρίστηκε επίσης από τους Αυστραλούς εμπειρογνώμονες στη διαμάχη της που σχετικά 
με την αυστραλιανή νομοθεσία για την ουδέτερη συσκευασία: "είναι εξαιρετικά απίθανοένας έφηβος που 

ενδιαφέρεται να καπνίσει ένα τσιγάρο από Ο φίλος θα απενεργοποιηθεί λόγω της συσκευασίας "και"οι νέοι 
δεν νοιάζονται για τις πληροφορίες κινδύνου ".8  
2,6. ακόμη και αν ο στόχος είναι να «πείσειόλους τους καπνιστές (νέους και γέρους)να σταματήσουν το 
κάπνισμα,να μην αρχίσουν πάλι το κάπνισμα», αφήστε τα πραγματικά δεδομένα από τις χώρες που έχουν 
εισαχθεί ουδέτερη συσκευασία Δείτε σαφώς ότι, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα μέτρα για την 
καταπολέμησητης κατανάλωσης καπνού, η συμπεριφορά του καπνίσματος και η επικράτηση του 
καπνίσματος δεν έχουν αλλάξει (βλ. κατωτέρω, κεφάλαιο 3). 
 

• Στην Αυστραλία, η πρώτη χώρα που πειραματίζεται με ουδέτερες συσκευασίες από το 2012, οι 
καπνιστές συνέχισαν να χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις συσκευασίες τους 
"θαμπά" χρώματα και λογότυπα σε τυποποιημένες γραμματοσειρές και Οι διαστάσεις. 

 
• Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, όπου αργότερα 

εισήχθη ουδέτερη συσκευασία. 9 
 
2,7. αντ ' αυτού, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε πολιτικές που περιορίζουν τις ευκαιρίες των ανηλίκων να 
προμηθεύονται προϊόντα καπνού, τα οποία πιθανότατα θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη νεολαία 
για το κάπνισμα: «είναι σημαντικό οι νέοι να να αποτρέπεται η απόκτηση προϊόντων καπνού και να 
εξουδετερώνεται η επιρροή των ομοτίμων με την απομάκρυνση των προϊόντων καπνού από τα δίκτυα των 
ομοειδών.10  
2,8. Ομοίως, τα μέτρα που στοχεύουν στη συμπεριφορά του καπνίσματος για το πλήρες μέγεθος 
τωνκηρών θα πρέπει να επικεντρώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ενηλίκων, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την ανάλυση που εφαρμόζουν κατά τη λήψη αποφάσεων σε Οι κίνδυνοι.11  
2,9. σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η εισαγωγή ουδέτερου VerpAkkingen, η αιτιολογική έκθεση 
αναφέρει επίσης ότι η εμπορική επωνυμία ή η συσκευασία μάρκας έχει «λειτουργία διαφήμισης και 
μάρκετινγκ». 
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2,10. υπάρχουν σημαντικέςδιαφορές μεταξύ της διαφήμισης των προϊόντων και της επωνυμίας 

της ίδιας της συσκευασίας. 
 

• Στο πλαίσιο της θεωρίας μάρκετινγκ, η συσκευασία θεωρείται ως πτυχή του ίδιου του προϊόντος με 
λειτουργικούς και ενημερωτικούς στόχους, ενώ η διαφήμιση είναι καθαρά ένα προωθητικό εργαλείο.12Αυτό 
ενισχύει τις διαφορές μεταξύ της συσκευασίας μάρκας για τα προϊόντα καπνού και της παραδοσιακής 
διαφήμισης. 

 
• Η σύμβαση-πλαίσιο για την αποθάρρυνση του καπνού (FCTC) της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας 

(που) ασχολείται με τη διαφήμιση και την προώθησητωνπροϊόντων καπνού (άρθρο 13) και την 
επισήμανση και τη συσκευασία τους (άρθρο 11) Σε ξεχωριστά.13  

• Όπως αναγνωρίζεται στην αιτιολογική έκθεση, η διαφήμιση του καπνού έχει απαγορευτεί στις κάτω 
χώρες από τις 7 Νοεμβρίου 2002. 14 

 
2,11. η δήλωση στο σημείωμα επισημαίνει ότι το BRενδυμασία αμιγώς μια λειτουργία μάρκετινγκ είναι 
επίσης εσφαλμένο. 
 

• Η συσκευασία μάρκας δεν επιτρέπει μόνο στις εταιρείες να «διακρίνουντα προϊόντα τουςαπό εκείνα άλλων 
κατασκευαστών» με νόμιμο τρόπο (όπως αναγνωρίστηκε και στηναιτιολογική έκθεση),αλλά είναι επίσης 
Ένα σημαντικό εργαλείο για τους υφιστάμενους ενήλικες καπνιστές να εντοπίζουν γρήγορα τις μάρκες και 
να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των εμπορικών σημάτων και να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους.15  

• Οι μάρκες προσφέρουν επίσης στους καταναλωτές εμπιστοσύνη σχετικά με το τι θα βιώσουν, επειδή 
η εμπορική επωνυμία αναθέτει την ευθύνη του προϊόντος σε έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή, 
δίνοντας μια αξιόπιστη μάρκα ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας και απόδοσης.16  

• Τέλος, η χρήση χρωμάτων και «στυλιζαρισμένα στοιχεία» του εμπορικού σήματος αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την πρόληψη της παραποίησης/απομίμησης, δεδομένου ότι οι πλαστογράφοι θα 
πρέπει να επενδύσουν σημαντικά σε προηγμένα μηχανήματα για την αντιγραφή αυτών των στοιχείων. 

 
2,12. παρά την αναφορά στην «επιστημονική κατανόηση»,ηΣημείωση της αιτιολογικής έκθεσης δεν 
περιέχει καμίααναφορά σε αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσε να δικαιολογήσει 
αυτή η ελαττωματική πολιτική. Επομένως, οισχυρισμός ότι "η ουδέτερη συσκευασία είναι 
αποτελεσματική για την αποθάρρυνση της χρήσης των προϊόντων καπνού" δεν τεκμηριώνεται. 
 

2,13. και ως εκ τούτου, βάσει άγνωστης «επιστημονικής έρευνας», το Υπουργείο 
βασίζεταιαποκλειστικά σε αβάσιμες παραδοχές, δηλαδή στην «τυποποιημένη 
συσκευασία»: 
 

• Να βρεθούν λιγότερο ελκυστικοί, ιδίως από τους νέους · 
 

• Περισσότερο γονίδιο της προσοχής για την αποτρεπτική εικόνα στη συσκευασία. 
 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βλαβερότητα των προϊόντων καπνού και 
 

• Μειώστε την πρόθεση να αγοράσετε καπνό. 
 
Η μελέτη αυτή δείχνει επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η τυποποιημένη συσκευασία θα ενθαρρύνει τους 
καπνιστές να καπνίζουν λιγότερο ή να σταματούν το κάπνισμα. 
 
Η μόνη έρευνα που αναφέρεται στη σημείωση της επεξηγηματικής έκθεσης είναι η μελέτη "Κόκραν"σχετικά με 
τη λογοτεχνία για την ουδέτερη συσκευασία,17 η οποία ήτανπολύ γνωστές υποστηρικτές του Αποθάρρυνση 
του καπνού18και η οποία έχει δείξει, μεταξύ άλλων, ότι είναι "επιστημονικά αδιάβάσιμος"19. 
 

2,14. στην πραγματικότητα, καμία από τις 51 μελέτες20 οι οποίες έλαβαν υπόψη οι αναθεωρητές του 
κοκόχραν θα μπορούσαν να αποδείξουν αξιόπιστα ότι οι ουδέτερες συσκευασίες μείωσαν ή θα μειώσουν 
τη χρήση του καπνίσματος και του καπνού. Οι σημαντικότερες πληροφορίες που δημοσίευσε η 
αυστραλιανή κυβέρνηση πέντε χρόνια μετάτην εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας το επιβεβαιώνουν αυτό 
(βλ. παράγραφο 3 κατωτέρω). 
 

2,15. η έρευνα του Κοκόχραν δεν μπορεί καν να θεωρηθεί ανεξάρτητη έρευνα, δεδομένου ότι δύο από 
τους συντάκτες αυτής της έρευνας (Χάμοντ και BAUDD) έχουν γράψει μαζί 17 από τα 51 έγγραφα στην 
αναθεώρηση και ως εκ τούτου "έχουν τη δική τους εργασία Το έργο των ερευνητών με τους οποίους 
συνεργάζονται τακτικά. 
 

2,16. εκτός από την αναξιοπιστία της έρευνας του Κοκόστα, οι προαναφερθείσες «παραδοχές» δεν μπορούν 
από μόνες τους να αποτελέσουν δικαιολογία για διακανονισμό, επειδή δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένοι 
 
Σελίδα 5 από 19 



Δεν είναι σε θέση να αλλάξουν τη συμπεριφορά του καπνίσματος και να αναπαράγουν άσκοπα 
υφιστάμενα καθεστώτα. 
 
2,17. Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι η ουδέτερη συσκευασία θα ενθάρρυνε τους καπνιστές να 
καπνίζουν λιγότεροή να μην καπνίζουν καθόλου, όχι με την πραγματικότητα: 
 

• Υπό το πρίσμα του υποτιθέμενου "αυξημένου" αριθμού τηλεφωνικών κλήσεωνπρος την Κουτλάιν, η 
γραμμή βοήθειας για τους ανθρώπους που θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα, η έκθεση του 
αυστραλιανούς Ινστιτούτου Υγείας και ευημερίας από το2016 καταδεικνύει σαφώς ότι Οι απόπειρες 
να σταματήσουν το κάπνισμα δεν αυξήθηκαν σημαντικά: «το2013, το 47%των ενηλίκων καπνιστών 
προσπάθησαν να σταματήσουν το κάπνισμα, περίπου ίσο με το ποσοστό του 45% από 2010».21  

• Ακόμα κι αν υποτεθεί ότι ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων στην Αυστραλία έχει αυξηθεί, καθώς 
ορισμένες έρευνες έχουν να δείξουν στην GοdGD, τότε το κύριο ερώτημα θα είναι αν αυτοί οι 
καλούντες προσπάθησαν πραγματικά να σταματήσουν. Τα δεδομένα από την Αυστραλία σχετικά με 
την επικράτηση του καπνίσματος μετά την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας, δείχνουν σαφώς ότι 
αυτή η NIEήταν η gval (βλ. παράγραφο 3 κατωτέρω). 

 
2,18. Τέλος, η πρόθεση εφαρμογής ουδέτερης συσκευασίας στα ηλεκτρονικά τσιγάρα καταδεικνύει σαφώς 
την ανάγκη της κυβέρνησης να μην ενθαρρύνει τη χρήση αυτών των προϊόντων από τους τρέχοντες 
καπνιστές . Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση αγνοεί την προσέγγιση που επιλέχθηκε σε άλλες χώρες (π.χ. 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, και κατά μία έννοια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Γαλλία) να ενθαρρύνουν τη μετάβαση στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ωςστόχο Επίσης είναι να μειώσετε το 
κάπνισμα ή να βοηθήσετε τους καπνιστές να σταματήσουν. 
 

 

3. Η έλλειψη «αποτελεσματικότητας» της 
ουδέτερης συσκευασίας 

 

3,1. το μνημόνιο συνεννόησης δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις νομικές και διαδικαστικές απαιτήσεις σε 
χώρες που έχουν ήδη εισαγάγει ουδέτερες συσκευασίες από ό,τι σε πραγματικά δεδομένα από την 
Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, τα οποία δείχνουν σαφώς ότι Η ουδέτερη συσκευασία, 
μόνη ή σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, δεν μπόρεσε να μειώσει το κάπνισμα. 
 

3,2. η μόνη παραδοχή που γίνεται στο μνημόνιο συνεννόησης είναι (χωρίς να γίνεται επίκληση 
αποδεικτικών στοιχείων) ότι η εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας μαζί με μεγαλύτερες προειδοποιήσεις για 
την υγεία, «απότομη πτώση της Ο αριθμός των RΟκρ έχει προκαλέσει"... Ωστόσο, αμέσως μετά, η 
προειδοποίηση ότι "το απόλυτο αποτέλεσμα μόνο της εισαγωγής ουδέτερης συσκευασίας στην Αυστραλία 
δεν μπορεί να μετρηθεί". 
 

3,3. η ΚΤΠ πιστεύει ότι η υπόθεση αυτή βασίζεται στη μετα-Οθλο-Επισκόπησητης νομοθεσίας της 
Αυστραλίας για την ουδέτερη συσκευασίαπουεκδόθηκε από την αυστραλιανή κυβέρνηση τον Φεβρουάριο 
του 2016 και που έχει αποδειχθεί ότι βασίζεται σε ελαττωματική στατιστική ανάλυση.22 
 
3,4. όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η αυστραλιανή νομοθεσία «έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωσητου 
αριθμού των καπνιστών», τα ακόλουθα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. 
 

 

Το πείραμα ουδέτερης συσκευασίας της Αυστραλίας 
 

3,5. δεδομένου ότι η αυστραλιανή κυβέρνησηδεν απέδειξε την υποτιθέμενη "αποτελεσματικότητα" της 
νομοθεσίας της περί ουδέτερης συσκευασίας, ούτε από μόνη της,23ούτε σε συνδυασμό με άλλα μέτρα 
(δηλ. υπερβολικές Φορολογικές αυξήσεις και μεγαλύτερες προειδοποιήσεις για την υγεία), η κυβέρνηση 
της Αυστραλίαςεπέλεξε να ενσωματώσει ουδέτερη συσκευασία ως ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΟ μέτρο στο ΠΠΠ: 
"ουδέτερη συσκευασία καπνού Επίτευξη του στόχου τους για βελτίωση της δημόσιας υγείας στην 
Αυστραλίακαιαναμένεται να παράγουν στο μέλλον τα αποτελέσματα στον τομέα της δημόσιας 
υγείας»[έμφαση Προστέθηκε].24 
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3,6. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις για το πλαίσιο της ΠΠΛ, η κυβέρνηση της Αυστραλίας 
αναγνώρισε ότι ήταν αδύνατο να αναλυθεί το πλήρες αποτέλεσμα της ουδέτερης συσκευασίας, δεδομένου 
ότι, ταυτόχρονα, έχουν τεθεί σε ισχύ ορισμένα ρυθμιστικά μέτρα είχε γίνει.25 
 
3,7. αντ ' αυτού, η ΠΠΠ βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε μια αμφίβολη επιλογή λήψηςκαι δεδομένων για να 
δικαιολογήσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για τις ουδέτερες συσκευασίες. 
 

• Για παράδειγμα, ισχυριζόμενη ότι: «[i] * υπό το πρίσμα όλων αυτών των αποδεικτικών στοιχείων, η 
ΠΠΠ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ουδέτερεςσυσκευασίες καπνού επιτυγχάνουν τον στόχο τους για τη 
βελτίωση των ανθρώπωνπου έχουνυγονίδη στην Αυστραλία και αναμένεται να είναι στο μέλλονσημαντικά 
αποτελέσματα στον τομέα της δημόσιας υγείας θαΠαραδώσει"26[η υπογράμμιση δική μου], βασίστηκε 
σε μελέτες και έρευνες για τους καταναλωτέςπου ήταν προετοιμασμένοιή τους υποστηρικτές της 
αποθάρρυνσης του καπνού, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι αυτά αξιολογήθηκαν με κριτικό πνεύμα. Οι εν 
λόγω έρευνες και έρευνες διερευνούν γενικά τις υποθετικές αντιδράσεις των ανθρώπων σε ουδέτερες 
συσκευασίες, αντί να μετρούν την πραγματική συμπεριφορά τους κατά του καπνίσματος (δηλ. δεν μετρούν 
τις επιπτώσεις της έναρξης, Χρήση και διακοπή σχετικά με το κάπνισμα).28Είναι σαφές ότι οι υποθέσεις 
δεν μπορούν να παράσχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν μια πολιτική. Η σύναψη 
της παρούσας απάτηςείναι ότι " δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία ότι η ουδέτερη συσκευασία θα είναι 
αποτελεσματική σε περαιτέρω μείωση του καπνίσματος ή αύξηση της διακοπής του καπνίσματος".28  

• Το σημαντικότερο είναι να υποστηριχθεί το κύριο συμπέρασμά του ότι «οι μεταβολές των 
συσκευασιώνσυνέβαλαν στη μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος»,29η οποία στηρίχθηκεμια 
έκθεση του Dr. Jayant chipset (δημοσιευμένη μαζί με την30.  
Με βάση την ενιαία έρευνα του Roy Morgan, ένα ιδιωτικό εμπορικό σύνολο δεδομένων κατά την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2001 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 (το οποίο δεν ήταν δημόσιο κατά τη 
στιγμή της δημοσίευσης της έκθεσης του Dr. chipset), Ο Δρ Τσίτυ ισχυρίστηκε ότι οι απαιτήσεις για το 
ουδέτεροNGEN, σε συνδυασμό με τις μεγαλύτερες προειδοποιήσεις για την υγεία στη συσκευασία 
του καπνού, είχαν οδηγήσει σε "Στατιστικά σημαντική μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος με 
0,55ποσοστιαία μονάδα κατά την περίοδο που έπεται της θέσπισης της νομοθεσίας, σε σύγκριση με 
εμένα,οεπιπολασμός που θα ήταν το αποτέλεσμα χωρίς τις αλλαγές στη συσκευασία".31  
Μέρος των RMSS-Data32που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση του Dr. chipset στη συνέχεια έγινε 
διαθέσιμο τον Μάιο 2016 από το Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας σε απάντηση σε ένα αίτημα για 
ελευθερία πληροφοριών. 

 
Ο Δρ. Άντριου Λίλικο, διακεκριμένος οικονομολόγος, μελέτησε τα δεδομένακαι την ανάλυση του Δρ. 
και έχει συμπεράνει ότι από το 2001, έχουν συμβεί δύο προηγούμενα στατιστικά 
σημαντικάδιαλείμματα, τα οποία, όταν Η λήψη υπόψη θα έχει ως αποτέλεσμα την επίδραση της 
επίπτωσης που ανέφερε ο Δρ.33  
Όταν εφαρμόζεται αυτή η ανάλυση, η βάση της πρότασης είναι ότι έχει σημειωθεί 
στατιστικάσημαντική μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος από την εισαγωγή 
ουδέτερης συσκευασίας στην Αυστραλία. 

 

Αλλά και άλλοι κορυφαίοι οικονομολόγοι έχουν κάνει σοβαρή κριτική στην ανάλυση του Δρ . 34  
Εκτός από τη μη απομόνωση του ειδικού αποτελέσματος που θα είχε η ουδέτερη συσκευασία ή τυχόν 
μεγαλύτερες προειδοποιήσεις για την υγεία των γραφικών στον επιπολασμό του καπνίσματος και η 
εγκατάλειψη των τιμών των τσιγάρων στο μοντέλο του Δρ. Ένα άλλο σαφές μειονέκτημα αυτής της 
ανάλυσης είναι ότι δεν έχουν ληφθεί συμπεράσματα όσον αφορά την επίδραση του ουδέτερουNGEN 
στην επικράτηση του καπνίσματος μεταξύ ανηλίκων στην Αυστραλία. Αυτό είναι περίεργο, όπως 
φαίνεται ότι ο Δρ.... η οποία έχει πρόσβαση στα κράτη μέλη για 14 έως 17 ετών.35  
Παρ ' όλες αυτές τις ελλείψεις, μια πανομοιότυπη, ελαττωματική ανάλυση από τον Dr CHipty έγινε 
δεκτή από τον πίνακα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ (που πάνελ)36στην έκθεση του Ιουνίου 2018.37 
Εν ολίγοις, με βάση την ελαττωματική ανάλυση του Δρ. και τα άλλα προγνωστικά στοιχεία που υπέβαλε 
η Αυστραλία, συμπέραΗ Επιτροπή του ΠΟΕ ότι η ουδέτερη συσκευασία μαζί με τις μεγαλύτερες 
προειδοποιήσεις για την υγεία μείωσε τον επιπολασμό και την κατανάλωση του καπνίσματος κατά τα 
τρία πρώτα έτη μετά το Τιμοριγκ.38 
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3,8. η έκθεση, οι αναλύσεις της Δρ. και, ως εκ τούτου, η απόφαση της ομάδας του που είναι, ωστόσο, όλα 
αντιφάσκουν με την εθνική έρευνα για την οικιακή στρατηγική για τα ναρκωτικά (ndshs) από 201639που 
ηαυστραλιανή Κυβέρνηση το 2017 , τα πιο προφανή στοιχεία που προέρχονται από την Αυστραλία, 
μετά την κατάθεση και την αντιμετώπιση της υπόθεσης. 
 

3,9. τα δεδομένα του ΝΣΔΝ δείχνουν σαφώς ότι η ουδέτερη συσκευασία (από μόνη της ή σε συνδυασμό 
με άλλα μέτρα) δεν έχει κάνει τίποτα για να μεταβάλει τη συμπεριφορά του καπνίσματος ή δεν έχει αποτύχει 
να μειώσει την κατανάλωση καπνού στην Αυστραλία. 
 

3,10. αυτά δείχνουν ότι, μετά την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας, η ιστορική μείωση 
τουεπιπολασμού του καπνίσματος έχειγίνει με τη ζώνηκαι:"ενώ τα ποσοστά καπνίσματος στη 
μακρά Πτωτική τάση, για πρώτη φορά σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, το ημερήσιο ποσοστό 
καπνιστών δεν έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια (2013 έως 2016).40 
 
3,11. Παρόλο που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η ουδέτερη συσκευασία συνέβαλε 
πραγματικά στην εν λόγω αποτυχία από μόνη της ή ως μέρος ενός αναποτελεσματικού στοίβαγμα ρυθμίσεων, 
οι καπνιστές στην Αυστραλία παραμένουν καθαρά προϊόντα καπνού Καταναλώστε, ανεξάρτητα από το 
"onaantελαστική σύλληψη" πακέτα με μεγαλύτερες και "πιο αισθητή" προειδοποιήσεις για την υγεία ή ακόμη και 
την αυθεντικότητα αυτών των προϊόντων! 
 

3,12. η απόφαση της Επιτροπής του ΠΟΕ στην οποία η σημείωση της αιτιολογικής έκθεσης, αν και 
επιλεκτική (ΚτΠ προτείνει περισσότερα στο κεφάλαιο 4 κατωτέρω), δεν έλαβε υπόψη αυτό το σημαντικό 
αποδεικτικό στοιχείο, ότι πέντε έτη μετά την εισαγωγή του μέτρου στην Η Αυστραλία προέκυψε. Ωστόσο, 
η εμφάνισή της τώρα επιτρέπει στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων να αντλούν σαφή 
συμπεράσματαμέχριτην πραγματική έλλειψη αποτελέσματος αυτής της πολιτικής. 
 

3,13. πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι η κατανάλωση καπνού στην Αυστραλία "Vέχει αυξηθεί πρώτη σε 
περισσότερα από δέκα χρόνια".41 
 
3,14. κατά συνέπεια, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι Αυστραλοί εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της δημόσιας υγείας αναγνωρίζουν τώρα ανοικτά την αποτυχία της εθνικής τους πολιτικής στον 
τομέα του ελέγχου του καπνού: " Τα μέτρα τιμωρίας και καταναγκασμού "που καθορίζονται στις πολιτικές 
για τη μείωση του καπνίσματος" έχουν εξαντληθεί.42 
 
3,15. Δυστυχώς, το πείραμα της Αυστραλίας παραμένει η κινητήρια δύναμη για την επέκταση αυτής της 
κακής πολιτικής σε άλλες χώρες και έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες, και οι κάτω χώρες δεν θα 
αποτελέσουν εξαίρεση εάν εισαγάγει αυτό το μέτρο (δηλ. Εφεξής που αναφέρεται στο κεφάλαιο 5). 
 

 

Η εμπειρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 
 

3,16. ενώ η εμπειρία της Αυστραλίας παραμένει ο βασικός δείκτης για τις πραγματικές επιπτώσεις της 
ουδέτερης συσκευασίας (δεδομένου του σημαντικού χρόνου που έχει παρέλθει μετά την εισαγωγή της και 
του ισχυρισμού ότι η ουδέτερη συσκευασία αποτελεί μέτρο για  Μακροπρόθεσμα),τα δεδομένα που 
προκύπτουν από τα πρώταστάδια της εισαγωγής ουδέτερης συσκευασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Γαλλία δείχνουν την ίδια κατεύθυνση: 
 

• Η ανάλυση της οικονομίας της Ευρώπης δείχνει ότι ο συνδυασμός τηςκεντρικής συσκευασίας της Neu 
και της οδηγίας 2014/40/ΕΕ (TPD2) της ΕΕ για τα προϊόντα καπνούδεν είχε καμία αισθητή επίπτωση 
στα προϊόντα καπνού τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο Στη Γαλλία.43  

• Αυτό συνάδει επίσης με τα δεδομένα του Erde που διατίθενται δημοσίως από τη γαλλική κυβέρνηση, 
το οποίο καταδεικνύει ότι ο αριθμός των τσιγάρων που αποστέλλονται στους λιανοπωλητές το 2017 
έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος (-0,7%), ενώ η ποσότητα του γαμητού καπνού ( Ρίο-
καιμυο-tabak) με 5,1% μειώθηκε λόγω του μεγάλου μέρους της πόλης το Φεβρουάριο και Νοέμβριο 
2017.44  

• Νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2017, ο Γάλλος υπουργός Δημόσιας Υγείας παρέθεσε επίσημα 
στοιχείαόταν επιβεβαίωσε ότι οι ουδέτερες συσκευασίες δεν συνέβαλαν στη μείωση των 
πωλήσεων καπνού στη Γαλλία. Ταυτόχρονα, αναγνώρισε επίσης ότι η ουδέτερη συσκευασία 
"δεν φέρνει τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα".

45 
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3,17. εν συντομία, η ουδέτερη συσκευασία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεάλλα μέτρα,δεν μείωνε 
και μείωσε το κάπνισμα σε αυτές τις χώρες. 
 

3,18. δεν βασίζεται σε αβάσιμες παραδοχές, αλλά βάσει πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων 
από την Αυστραλία,το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, είναι σαφές ότι η ουδέτερη συσκευασία 
δεν είναιη κατάλληλη πολιτική για την εισαγωγή στις κάτω χώρες. 
 
 
 

4. διαδικαστικές ατέλειες και νομικές πτυχές 

 

Μη μέτρηση του αποτελέσματος/αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων κανονισμών 

 

4,1. σύμφωνα με τις αρχέςτης βελτίωσης της νομοθεσίας,μια κανονιστική πρόταση πρέπει να πληροί 
ορισμένα πρότυπα πριν από τη συνέχιση: 
 

• Η ρυθμιστική αρχή πρέπει να επανεξετάζει και να αξιολογεί την ισχύουσα νομοθεσία 
(συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής της) και άλλες επιλογές πριν από 
περαιτέρω ρυθμίσεις · 

 
• Ο στόχος (-οι) του προτεινόμενου κανονισμού πρέπει να είναι νόμιμος και σαφώς προσδιορισμένο · 

 
• Ομοίως, πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια η φύση και η έκταση του προβλήματος που επιδιώκει 

να αντιμετωπίσει το σχέδιο κανονισμού· 
 

• Πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη στήριξη του σχεδίου κανονισμού · 
 

• Οι εκτιμήσεις αντικτύπου του προτεινόμενου καθεστώτος θα πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις · 
 

• Το σχέδιο κανονισμού πρέπει να έχει μια υγιή νομική βάση · Και 
 

• Το σχέδιο κανονισμού πρέπει να μπορεί να τηρείται και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. 
 

4,2. ούτε το σχέδιο απόφασης ούτε η αιτιολογική έκθεση ικανοποιούν αυτά τα πρότυπα. 
 

4,3. το σημείωμα της αιτιολογικής έκθεσης αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα καπνού ρυθμίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στις κάτω χώρες και ότι ταέτη L aatste έχουν εισαγάγει ένα ευρύ φάσμα μέτρων. 
 

• Η μεταφορά του TPD2 στον καπνό και στην παραγωγή προϊόντων καπνού τον Μάιο του 2016 
εισήγαγε μια σειρά νέων διατάξεων (συμπεριλαμβανομένων περισσότερων προειδοποιήσεων για την 
υγεία για το 65% των συσκευασιών καπνού) για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της  ID 

.46Ωστόσο, δεν έχει γίνει προσπάθεια να TPD2 τα αποτελέσματα της εφαρμογής  
Η Ολλανδία, η οποία ισχύει εδώ και τρία χρόνια. 

 
• Επιπλέον, πριν από ένα χρόνο (από τον Ιούλιο του 2018) εισήχθησαν πρόσθετες απαιτήσεις 

συσκευασίας για τον περιορισμό των στοιχείων "γκλίτερ και αίγλη" στη συσκευασία. Στο 
επεξηγηματικό υπόμνημα των πρόσθετων απαιτήσεων συσκευασίας αναφέρεται ότι: «Εάν 
διαπιστωθεί ότι ο καθορισμός περαιτέρω απαιτήσεων συσκευασίας δεν είναιπλέον αποτελεσματικός 
για την αποτροπή της πρόσθετης προσοχής γιαταπροϊόντα καπνού, θα Στο μέλλον, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεωτικές τυπικές μονάδες συσκευασίας και η εξωτερική συσκευασία. [...] 
Στη συνέχεια, θα εξετασθεί κατά πόσον το μέτρο αυτό είναιαναλογικόκαι ποιεςείναι οι συνέπειές του 
για τα INTELLECTUδικαιώματα ιδιοκτησίας.[η υπογράμμιση δική μου].47  

• Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου απόφασης για τις ουδέτερες συσκευασίες, δεν μπορεί 
να διαπιστωθεί καμία αναλυτική πτυχή ή αξιολόγηση που να δείχνει ότι τα ανωτέρω μέτρα 
δεν είναι αποτελεσματικά. Εξακολουθούν να γίνονται Που ήδη πρότεινε ως αποτυχία.48  

• Επιπλέον, το Υπουργείο βρίσκεται σε βιαστική πορεία για να συζητήσει ουδέτερες συσκευασίες, ενώ 
η εθνική συμφωνία πρόληψης δεν έχει καν συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. 

 
• Εάν εγκριθεί η εθνική συμφωνία πρόληψης, η απαγόρευση της διαφήμισης σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους για καπνοπωλεία θα εισαχθεί το 2021 και θα προβλεφθεί η απαγόρευση των 
μηχανημάτων αυτόματης πώλησης για το 2022. Επιπλέον, με τη σταδιακή εισαγωγή της σχεδιαζόμενης 
προσφοράς στο λιανικό εμπόριο από το 2020, η συσκευασία δεν θα είναι πλέον ορατή στο σημείο 
πώλησης. Εάν εγκριθούν αυτά τα μέτρα, πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν πριν από την πρόβλεψη 
περαιτέρω μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ουδέτερων πακέτων. 
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4,4. αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω διαβούλευση φαίνεται να είναι απλώς μια άσκηση εκ κοριού και όχι 
αντικειμενική αξιολόγηση του ζητήματος. 
 
4,5. Επιπλέον, βάσει μιας ενιαίας έρευνας, το υπόμνημα σημειώνει ότι υπάρχει επαρκής στήριξη στην 
κοινωνία για την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας: «το 49% του ολλανδικούπληθυσμού ηλικίας 18 ετών 
και άνω τάσσεται υπέρ της Ουδέτερη συσκευασία".49Ωστόσο, τόσο δραστικές Μέτρα KuΗ Nnen δεν 
δικαιολογείται με μία μόνο έρευνα. 
 
4,6. η έρευνα που διεξήχθη από την ΚτΠ και επικυρώθηκε από την ηγετική και ανεξάρτητη ερευνητική 
εταιρεία το Δημοτικό πλαίσιο έδειξε ότι πάνω από το 68% του ολλανδικού πληθυσμού δεν τάσσεται υπέρ 
τηςεισαγωγής ουδέτερης συσκευασίας.50Αυτό προκύπτει επίσης από τις πολλές αντιδράσεις που 
υποβάλλονται επί του παρόντος κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης στο διαδίκτυο: κατά τη στιγμή της 
γραφής (24/05/2019), αυτό είναι περισσότερο από 200 και περισσότερο από 80% των αντιδράσεων 
NadruΟ Κελάικ είναι αρνητικός κατά του μέτρου. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει βάση για το μέτρο της τυπικής 
συσκευασίας στις κάτω χώρες. 
 

4,7. από μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε σε ένα άρθρο από την HP τον χρόνο με τίτλο «διαβούλευση στο 
διαδίκτυο: ο άγνωστοςαδελφός του REFerendum» (D.D. 20/02/2018) αναφέρεται ότι από τότε που η κυβέρνηση 
κίνησε Οι διαβουλεύσεις στο διαδίκτυο από το 2009 μόλις πέντε απαντήσεις υποβλήθηκαν σε περισσότερες 
από τις μισές διαβουλεύσεις. Αυτός ο χαμηλός αριθμός σε σύγκριση με τις περισσότερες από 200 
παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα διαβούλευση σχετικά με την εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών 
δείχνει σαφώς ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ζωντανό μεταξύ του ολλανδικού πληθυσμού και των εμπλεκόμενων 
οργανισμών. Και πάλι, από αυτά τα 200 σχόλια δίνει πάνω από 80% να είναι ταυτόχροναn εισαγωγή της 
τυπικής συσκευασίας (βλέπε 4,6). Αυτό το ισχυρό μήνυμα από την κοινωνία δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
αγνοηθεί. Εάν η κυβέρνηση πιστεύει πραγματικά σοβαρά ότι οι απαντήσεις στη διαβούλευσησυμβάλλουν στη 
βελτίωση της νομοθεσίας και της Re-gelgeving, όπως αναφέρεται στον δικτυακό της τόπο internetconsultie.NL, 
πρέπει να διαθέτει τυποποιημένη συσκευασία για Τσιγάρα και στριφτό, αλλά επιλέγουν να χρησιμοποιούν 
άλλους πιο αποτελεσματικούς κανονισμούς (βλέπε κεφάλαιο 6 σε αυτό το θέμα). 
 

4,8. η αιτιολογική έκθεση δεν περιλαμβάνει κατάλληλη ανάλυση κόστους - οφέλους που να αποδεικνύει 
ότι πρόκειται για πολιτική ανάλογη προς τους σκοπούμενα σκοπούς. Η "ανάλυση επιπτώσεων" δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από ένα εσφαλμένο και ελλιπές υπολογισμό του κόστους κάποιου άγνωστου, έτσι. 
Δεν είναι σαφές σε τι βασίζεται αυτό, διότι η εισαγωγή ουδέτερων συσκευασιών δεν είναι προφανώς τόσο 
για το λογισμικό, αλλά για τον σχεδιασμό της συσκευασίας και για την επακόλουθη προσαρμογή των 
συσκευασιών και των χάχινων αχλαδιά. 
 

4,9. επίσης, εκπλήσσει το ότι η εκτίμηση αυτή βασίζεται στον αριθμό των «225 καπνοβιομηχάνων» (και 
δεν είναι σαφές από πού προέρχεται αυτός ο αριθμός) και όχι στις «1087 μάρκες τσιγάρων και γαμητού 
καπνού», ή τις "375 μάρκες τσιγάρων και 241 Μάρκες καπνού "που πράγματι πωλούνται όπως αναφέρεται 
στο υπόμνημα. 
 

4,10. σε όλες τις περιπτώσεις, μια τόσο απλοϊκή προσέγγιση της ρυθμιστικής μεταρρύθμισης και του 
ενθουσιώδους πειραματισμού με την προσθήκη ενόςεπιπέδου κανονισμού μετά την άλλη είναι 
απαράδεκτη για μια χώρα όπου Η προώθηση του ελεύθερου εμπορίου, των ξένων επενδύσεων 
και της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι υψηλή στην ατζέντα της κυβέρνησης. 
 

Δεν υπάρχει επαρκής νομική βάση για την ύπαρξη ουδέτερης συσκευασίας στις κάτω χώρες 
 

Η σύμβαση-πλαίσιο της που (FCTC) 
 

4,11. σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας, το μνημόνιο συνεννόησης 
αναφέρεται στη Σπεκ του ΠΟΕ, όπου αναφέρεται ότι η ουδέτερη συσκευασία είναι σύμφωνη με τη 
Συνθήκη. 
 

• Παρά το γεγονός ότι η FCTC του Συμβουλίου περαιτέρω μέτρα που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις 
των μερών, είναι αρκετά μακρινό να ισχυριστεί ότι η ουδέτερη συσκευασία, η οποία δεν είχε ακόμη 
υπάρξει κατά τη στιγμή της υιοθέτησης της FCTC το 2003, θα ήταν ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν. 

 
• Οι μη δεσμευτικές οδηγίες για την εισαγωγή των άρθρων 11 και 13 της ΣΠΕΚ δεν βασίζονται σε 

πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν το 2008 όταν καμία χώρα δεν είχε 
ακόμη δημιουργήσει ουδέτερη συσκευασία. 
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TPD2 και η νομοθεσία της ΕΕ 

 

4,12. όσον αφορά την TPD2 και άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, 
η ΚΤΠ σημειώνει τα ακόλουθα: 
 

• Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του TPD2 επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν 
αυστηρότερους όρους όσον αφορά την ουδέτερη συσκευασία των προϊόντων καπνού και μόνο όσον 
αφορά τις πτυχές των συσκευασιών που δεν έχουν εναρμονιστεί από το TPD2, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα μέτρα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των δοκιμών αναλογικότητας, 
χωρίς συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και δεν 
ΑΝΤΙΒΑΊΝΟΥΝ στο δίκαιο του ΠΟΕ.51  

• Σύμφωνα με το TPD2, οι κάτω χώρες πρέπει να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα μιας ουδέτερης 
συσκευασίας: "... Για λόγους δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας που επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία ... "και να δείξει ότι η 
ουδέτερηΣυσκευασία "... Αναλογική και δεν συνιστά μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένοπεριορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατώνμελών.» Οι αιτιολογικές σκέψεις 
διευκρινίζουν ότι ηουδέτερη συσκευασίαπρέπει να είναι "συμβατή με τη Συνθήκη γιατηλειτουργία της 
ΕΕ(ΣΛΕΕ), με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ και την πλήρη Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας» 
(αιτιολογική σκέψη 53).Όπως καταδεικνύεται σε αυτή τη συνεισφορά, η αιτιολόγηση αυτή στο 
μνημόνιο δεν δόθηκε. 

 
• Δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται σωστά, μολονότι αυτό απαιτείται βάσει των TPD2 

και των γενικών αρχών του δικαίου της ΕΕ, και οι ισχύοντες κανόνες ορίζουν ρητώς ότι τέτοια 
ζητήματα θα είναι zull και θααντιμετωπίζονται, Το προτεινόμενο μέτρο δεν συνάδει με τις γενικές αρχές 
του δικαίου, δηλαδή την αρχή της ασφάλειας δικαίου, την αρχή της εμπιστοσύνης (βάσει της δήλωσης 
ότι τα μέτρα θα εισαχθούν μόνο εάνη ισχύουσα Τα μέτρα δεν είναι πλέον αποτελεσματικά) και η 
απαγόρευση της αυθαιρεσίας (δεδομένου ότι το κράτος δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα 
των δυσανάλογα μειονεκτουσών μερών) (Ανώτατο Συμβούλιο της 18ης Ιανουαρίου 1991, β. Νιού 
Τζέρσεϊ 1992/638 (Lalit)). 

 
• Εκτός από αυτούς τους ουσιαστικούς όρους, οι οποίοι δεν μπορούν να εκπληρωθούν, οι κάτω χώρες 

υποχρεούνται επίσης να υπογράψουν την πρόταση για ουδέτερη συσκευασία στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή: "... Μαζί με τηναιτιολόγηση για την επιβολή ή την εισαγωγή [του μέτρου]). 

 
• Επίσης, ο Belangri σημειώνει ότι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επιβεβαίωσε την 

εγκυρότητα των TPD2, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 24, παράγραφος 2, αλλά ότι η απόφαση 
δεν αφορά τη νομιμότητα της ουδέτερης συσκευασίας ως Τι είναι αυτό;52Ένα κράτος μέλος το 
οποίοσκέφτεται ναΟυδέτερη συσκευασία θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η ουδέτερη συσκευασία δεν 
αντιβαίνει, μεταξύ άλλων, στο εθνικό της ΣΎΝΤΑΓΜΑ και στο δίκαιο της ΕΕ. 

 
• Επιπλέον, μία από τις σοβαρότερες παραλείψεις του υπομνήματος πληροφοριών σχετικά με 

τον σκοπό της κυβέρνησης να εισαγάγει ουδέτερη συσκευασία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα 
είναι ότι τα τελευταία αυτά προϊόντα είναι σαφώς εκτός της Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24, 
παράγραφος 2, δεδομένου ότι δεν είναι "προϊόντα καπνού", ZOALs που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του TPD2. 

 
Μη εξοικείωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες καθώς και τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ 
 
4,13. ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων:η ουδέτερη συσκευασία καλύπτεται σαφώς από την 
απαγόρευση του άρθρου 34 ΣΛΕΕ. Τα μέτρα που παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
είναι παράνομα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, εκτός εάν μπορούν να αιτιολογηθούν. Ωστόσο, δεν πρέπει 
νααποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών. 
Όπως καταδεικνύεται στο κεφάλαιο 2 και στο κεφάλαιο 3 της συνεισφοράς αυτής, οι παραδοχές ότι η ουδέτερη 
συσκευασία θα οδηγούσε στην επιθυμητή γενιά "rookvrije" (όπου τα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν 
Από τις χώρες όπου ισχύει το μέτρο, φαίνεται ότι η ουδέτερη συσκευασία δεν επηρεάζει την έναρξη και τη 
διακοπή του καπνίσματος, και ότι η συσκευασία αποτελεί σημαντικήπράξη και μέσο εμπορίας, εσφαλμένη και 
δεν δικαιολογεί Παραβίαση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΤΠ σημειώνει επίσης ότι μεγάλος αριθμός κρατών μελών έχει σημαντικές απόψεις 
(αναλυτικήγνώμη·DOS) σεπροηγούμενες προτάσεις σχετικά με τις ουδέτερες συσκευασίες.53Κάντε το 
DOSερωτήσεις σχετικά με τη συμβατότητα μιας τέτοιας πρότασης με τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εμπορευμάτων. 
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4,14. Vrijheid έκφρασης: η ΚΤΠ θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα για τις ουδέτερες συσκευασίες αντιβαίνουν στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 17 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της ΕΕ (Χάρτη) και το άρθρο 10 τηςΕυρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η συσκευασία δεν αποτελεί διαφημιστικό μέσο και, όπως εξηγείται κατωτέρω, δεν 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ουδέτερη συσκευασία είναι απαραίτητη και ότι συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις του V για την αναλογικότητα. 
 
4,15. η ουδέτερη συσκευασία αποτελεί επίσης προσβολή του δικαιώματος των ΚΤΠ να κάνουν 
επιχειρήσεις ελεύθερα, όπως εγγυάται το άρθρο 16 του χάρτη. 
 
Αναλογικότητας 
 
4,16. σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση · Της 
ΣΕΕ), ο κανονισμός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων του νόμου. 
Όταν μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύδιαφορετικών κατάλληλων μέτρων, πρέπει να ληφθεί το λιγότερο 
δυσανάλογο μέτρο. Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 κατωτέρω, υπάρχουν άλλα, λιγότερο 
περιοριστικά, πιο στοχοθετημένα και αναλογικά μέτρα που συμβάλλουν σημαντικά στον κύριο λόγο της 
ρυθμιστικής αρχής για τις ουδέτερες συσκευασίες, την πρόληψη του καπνίσματος από ανηλίκους. Ως εκ 
τούτου, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα συμφέροντα θα σταθμιστούν προσεκτικά μεταξύ τους και ότι το 
ουδέτεροNGEN θα συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις της αναλογικότητας. 
 
4,17. Επιπλέον, οι κανόνες του ΠΟΕ αναγνωρίζουν το δικαίωμα των μελών του ΠΟΕ να λαμβάνουν μέτρα 
που είναι «αναγκαία» για την προστασία της υγείας των πολιτών τους. Όπως έχει εξηγήσει με συνέπεια 
το δευτεροβάθμιο όργανοτου ΠΟΕ, τα μέτρα αυτά πρέπει να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του 
προαναφερθέντος στόχου της δημόσιας υγείας, ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί με Εναλλακτικά, 
λιγότεραπεριοριστικά μέτρα για το εμπόριο. 54  
Η διαμάχη του ΠΟΕ για την αυστραλιανή νομοθεσία 
 
4,18. η σημείωση της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρει εσφαλμένα ότι η απόφαση της Επιτροπής 
της που τουΙουνίου 2018 είναι οριστική, όταν η διαδικασία επίλυσης των διαφορών δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί, μετά την υποβολή έφεσης κατά της εκθέσεως του Από την Ονδούρα55και τη 
ΔομινικανήΔημοκρατία56από τις 19 Ιουλίου και τις 23 Αυγούστου 2018. 
 
4,19. ηπρόσκληση για δήλωση σχετικά με τη συμβατότητα της ουδέτερης συσκευασίας με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις των κάτω χωρών, ενώ η διαμάχη για τις ουδέτερες συσκευασίες βρίσκεται στο στάδιο του 
ΠΟΕ, δείχνει έλλειψη σεβασμού για Κατά της διαδικασίας πουέχει γίνει. Ως εκ τούτου, δεν ενδείκνυται η 
κυβέρνηση να αναμένει το έργο του δευτεροβάθμιου οργάνου της που πριν από την οριστική απόφαση. 
 

4,20. είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόφαση του πίνακα 2018 του Ιουνίου ισχύει μόνο για την 
Αυστραλία, δηλαδή η Επιτροπή δεν αποφαίνεται επί της νομιμότητας των ουδέτερων συσκευασιών σε 
άλλες δικαιοδοσίες. Ο ίδιος ο δευτεροβάθμιο όργανο επισήμανε ότι οι αποφάσεις των «μηδεσμευτικών», 
εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν την επίλυση της ειδικής διαφοράς μεταξύ των διαδίκων της 
διαφοράς αυτής».57 
 
4,21. Παρόλο που το δευτεροβάθμιο όργανο του ΠΟΕ θα αποφασίσει τελικά υπέρ της Αυστραλίας, 
οι συντριπτικές bewijS της Αυστραλίας (μετά την κατάθεση και ακρόαση της υπόθεσης), καθώς και 
το Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική στην Αυστραλία είναι νόμιμη 
σύμφωνα με τους κανόνες της που, αλλά ότι αυτή η πολιτική εξακολουθεί να μην εγγυάται την 
προστασία της υγείας,συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης του καπνίσματος μεταξύ των νέων. 
 

5. Οι αναπόφευκτες αρνητικές επιπτώσεις της 
ουδέτερης συσκευασίας 

 

5,1. όπως προβλέπεται από την ΚτΠ και πολλούς εμπειρογνώμονες58και τώρα επιβεβαιώνεται από 
τεκμηριωμένα στοιχεία, η ουδέτερη συσκευασία έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. 
 

6. Στην Αυστραλία, ο αναποτελεσματικός στοίβαγμα των μέτρων (η ίδια προσέγγιση που 
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Η κυβέρνηση δεν αλλάζει τον αριθμό των ανθρώπων που καπνίζουν, αλλά σεαυτά που 
καπνίζουν, όπως αποδεικνύεται από την αυξανόμενη χρήση λαθραίων τσιγάρων, χύμα 
καπνού και άλλων άναρχων και παράνομων Τα ίδια.59  

• Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και τον επιπολασμό δείχνουν ότι ο συνολικός 
αριθμός των τσιγάρων που πωλήθηκαν νόμιμα στην Αυστραλία αρχικά εξακολουθούσε να έχει τον 
ίδιο ρυθμό όπως και πριν και έχει πραγματικά σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που 
επισημαίνει ότι το μέγεθος της αγοράς δεν επηρεάζεται από ουδέτερες συσκευασίες (μαζί με άλλα 
μέτρα).60  

• Πράγματι, το μερίδιο αγοράς των τσιγάρων σε χαμηλές τιμές είναι, εν μέρει λόγω της μετάβασης σε 
φθηνότερα τσιγάρα (downtrading), τα οποίαεπιταχύνθηκαν μετά από μια σειρά σημαντικών φορολογικών 
αυξήσεων, ουδέτερης συσκευασίας και μεγαλύτερων Οι προειδοποιήσεις για την υγεία αυξήθηκαν 
σημαντικά εις βάρος των μεσαίων και των υψηλής ποιότητας κατηγοριών τσιγάρων, οι οποίες είχαν 
αρνητικό αντίκτυπο στοννόμιμο ανταγωνισμό και στους κατόχους εμπορικών σημάτων υψηλής 
ποιότητας.61  

• Είναι αναμφισβήτητο ότι η τιμή έχει καταστεί μείζων κινητήρια δύναμη για την επιλογή 
τωνπροϊόντων καπνού στην Αυστραλία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα μέσα για τους νόμιμους 
κατασκευαστέςνα διακρίνουν Ανάμεσα στα τσιγάρα και τις διαθέσιμες παραλλαγές. Αυτό ενισχύθηκε από 
την εποπτεία του ευρώ όταν ανέφεραν ότι οι ουδέτερες συσκευασίες "συνεισφέρουν στις αποφάσεις 
αγοράς των καταναλωτών οι οποίες έχουν ως κύριο ή αποκλειστικό κίνητρο την τιμή που δημιουργήθηκε 
από τον Wo".62  

• Το σημαντικότερο είναι ότι τα διαθέσιμα στοιχεία63δείχνουνότι η παράνομη κατανάλωση καπνού 
στηνΑυστραλία έχει αυξηθείμετά την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας, 
μεγαλύτερωνπροειδοποιήσεων για την υγεία και Σημαντικές φορολογικές αυξήσειςσε 2012 και χρόνια 
στη συνέχεια. 

 
o Νέες παράνομες μάρκες, οι οποίες μοιάζουν με τα νόμιμα "ουδέτερα πακέτα", έχουν βρεθεί 

στην Αυστραλία. 64 Όσον αφορά τα «αγροτεμάχια με επώνυμα», τα αγροτεμάχια της κινεζικής 
και της Ινδονησίας το 2017 ήταν καλά για τις περισσότερες μη εγχώριες ροές στην 
Αυστραλία.65  

o Το επίπεδο της παράνομης κατανάλωσης καπνού αυξήθηκε σημαντικά μετά την εισαγωγή 
ουδέτερης συσκευασίαςκαι άλλων μέτρων. Το 2017 έφθασε το 15% της συνολικής 
κατανάλωσης (το υψηλότερο επίπεδο στη χώρα που υπήρξε ποτέ), αυξήθηκε από 11,5% το 
2012.66Εάν ο παράνομος καπνός που καταναλώνεται στην Αυστραλία το 2017 πωλήθηκε 
νόμιμα, θα εκτιμώμενου φόρου ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ των AUD $ 1.910.000.000.67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: ετήσια έκθεση της 2017 για τον παράνομο καπνό στην Αυστραλία 
o Οι ίδιες οι Αυστραλιανές τελωνειακές αρχές αναφέρουν ότι το παράνομο εμπόριο καπνού 

αυξάνεται εκθετικά, μόνο στο συνηθισμένο ταχυδρομείο κατά 10 έως 15% ετησίως.68 Την 
περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2016, ηΣυνοριακή δύναμη Αυστραλίας(ABF) 
για παράδειγμα, 145 τόνοι παράνομων προϊόντων καπνού που Διεθνές κέντρο 
αλληλογραφίαςσε Western SY Η Σίντνεϊ, που ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΊ με 21.000.000 AUD σε χαμένα 
κυβερνητικά έσοδα. 

 
o Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ο ταμίας  τον Μάιο του 2018 η δημιουργία μιας νέας «ειδικής 

ομάδαςγια τον καπνό» που αποτελείται από πολλές υπηρεσίες έχει ανακοινώσει σε συνδικάτα 
εγκλημάτων 
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Να αντιμετωπίσουν και να διαλύσουν τις "παράνομες αλυσίδες εφοδιασμού καπνού".69 

 

6,1. όσον αφορά άλλες χώρες που έχουν εφαρμόσει το μέτρο για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι 
προφανές ότι η ποσότητα των πλαστών προϊόντων στη Γαλλία τριπλασιάστηκε το 2018 σε σύγκριση με 
τα στοιχεία για το 2017, με παρόμοια κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με Βασίζεται σεέρευνες 
κενής συσκευασίας.70Είναι επίσης αξιοσημείωτο το ότι οι βρετανικές αρχές ανακάλυψαν ψευδεπίγραφα 
"ουδέτερα" πακέτα ένα μήνα μετά την εμφάνιση ουδέτερων αγροτεμαχίων στα ράφια των λιανοπωλητών: 
"Μετά από μια συμβουλή, η λιανική Εξπρές ήταν μιατρίοκάνει ουδέτερη συσκευασία από ένα υψηλής 
ποιότητας brand που πωλούνται από ένα κατάστημα εφημερίδων στο Λονδίνο για £10,50. Ο 
καταστηματάρχης έβγαλε ένα πραγματικό δέμα από το θεώρημα και το αντάλλαξε με ψεύτικο κουστούμι, 
ενώ επεξεργάζεται τη συναλλαγή της κάρτας. "71  
6,2. το αυξανόμενο CRiminaliteit είχε σημαντικό αντίκτυπο στους αυστραλιανούςλιανοπωλητές 
που μετρήθηκαν από τα κέρδη και τους φόρους που καταβάλλουν.Τους "Απωλειώντα τσιγάρα 
πωλούν και καταβάλλουν υψηλότερα έξοδα ασφάλισης και ασφάλειας, καθώς Οι λευκοί είναι οπλισμένοι 
ληστές που ψάχνουν για τα συνηθισμένα τους αποθέματα τσιγάρων λόγω της επικερδούς μαύρης αγοράς 

. ".72Τα έσοδά τους είναι "καταστράφηκε"από περισσότερες από 600 οργανωμένεςπαράνομα τσιγάρα και 
καπνός που στηρίζονται από το έγκλημααυτό κοστίζει έως 5.000.000.000 AUD ετησίως στα απολεσθέντα 
κέρδη και τους φόρους που καταβάλλονται. 
 
6,3. Επιπλέον, η εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας συνοδεύτηκε από μεγαλύτερες περιόδους 
συναλλαγών73και με σύγχυση και απογοήτευση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης. 
 
6,4. υπάρχουν καλοί λόγοι για να υποτεθεί ότι η εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας στις κάτω χώρες θα 
έχει παρόμοια αποτελέσματα, δηλαδή ότι δεν θα παράγει οφέλη για την υγεία, αλλάθα έχει κάποιες 
ακούσιες συνέπειες, Συμπεριλαμβανομένων: 
 

• Απειλή για το νομικό εμπόριο με άλλες αρνητικές συνέπειες.Ουδέτερη συσκευασίαθα αυξήσει το 
υφιστάμενο επίπεδο παράνομου εμπορίου, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται 
για την κοινωνία και τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης. "Κατάστασηείναι ακόμη πιο ανησυχητική 
με την εισαγωγή ουδέτερων συσκευασιών εκτός από την επικείμενη απαγόρευση του λιανικού 
εμπορίου, καθώς η αντίληψη μεταξύ νόμιμων και παράνομων προϊόντων καπνού θα εξασθενίσει και 
η ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου θα τονωθεί περαιτέρω. Αυτό θα υπονομεύσει τους στόχους της 
δημόσιας υγείας που επιδιώκονται από την κυβέρνηση και θα ακυρώσει τις σημαντικές προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν μέχρι στιγμής για την καταπολέμηση των παράνομων προϊόντων καπνού. 

 
• Ένα κρεβάτι για τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία των νόμιμων εταιρειών.Τις μάρκες μας, 

τηνΤα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία, παραμένουν ύψιστης σημασίας για τη διαφοροποίηση των 
προϊόντων μας, σε σχέση μεταξύ τους και σε σχέση με αυτά των ανταγωνιστών μας, καιγια να 
διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Οι συσκευασίες των ΚΤΠ περιέχουν μια σειρά 
διακριτικών στοιχείων εμπορικού σήματος που συμβάλλουν στη μεταφορά της οικοδομήθηκε, συνεπή 
ποιότητα των προϊόντων μας και, ως εκ τούτου,αναπτύσσονται και προστατεύονται με την πάροδο 
των ετών. Οι ουδέτερες συσκευασίες θα παραβιάζουν αδικαιολόγητα τα θεμελιώδη νομικά δικαιώματα 
των ΚΤΠ και άλλων νόμιμων κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του δικαιώματος ελεύθερουεμπορίου, 
όπως προστατεύονται Στο νόμο περί σημάτων της Μπενελούξ.74Επιπλέον, οι κάτοχοι των κορυφαίων 
κατόχων επωνυμίας θα επηρεαστούν περισσότερο, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι καταναλωτές 
αναζητούν φθηνότερα και ακόμη και παράνομα προϊόντα. Αυτό είναι σίγουρα σημαντικό για τις 
ολλανδικές AAngezien η αγορά συνίσταται σε μεγάλο βαθμό στις μάρκες Premium.75  

• Ζημιές σε νόμιμες εταιρείες και ιδιοκτήτες brand Premium με άλλες αρνητικές συνέπειες. Η 
εμπειρία στην Αυστραλία δείχνει ότι ελλείψει οποιασδήποτε άλλης διαφοροποίησης του προϊόντος, η 
τιμή θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή του προϊόντος. Ως αποτέλεσμα, η 
ουδέτερη συσκευασία οδηγεί σε μείωση των συναλλαγώνσε προϊόντα από τη χαμηλότερη 
ποιότηταEIT, μειώνοντας το μερίδιο του τμήματος μάρκας Premium και αυξάνοντας την αξία για το 
τμήμα του χρήματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις κάτω χώρες, διότι η αγορά των τσιγάρων αποτελείται 
σε μεγάλο βαθμό από κορυφαίες μάρκες.76Με τις αναπόφευκτες συναλλαγές, οι υφιστάμενοι 
καπνιστές μπορούν να στραφούν σε φθηνότερα νομικά σήματα ή, πιθανότατα, στις φθηνότερες 
μάρκες καπνού. Αυτό θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις ΚτΠ και σε άλλους κατόχους εμπορικών 
σημάτων Premium, στο β'ελελατηκοκομόν του κράτους, και στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την 
καταπολέμηση του καπνίσματος μεταξύ των νέων. 

 
• Αδικαιολόγητες συνέπειες για τους λιανοπωλητές. Αν και αυτό αγνοήθηκε στο σημείωμα 

τηςσημειώνει, η ΚΤΠ πιστεύει ότι ηΗ παραγωγή ουδέτερης συσκευασίας στην κορυφή του επικείμενου 
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Ο επιβήτορας των λιανοπωλητών θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο όσον αφορά τους 
χρόνους εκτεταμένης συναλλαγής, πουβρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στον καταναλωτή και τον 
λιανοπωλητή, τον κίνδυνο ληστείας και παράνομων ζητημάτων που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως 
Στην Αυστραλία ήταν η υπόθεση. 

 
• Αδικαιολόγητη παρεμβολή στην επιλογή των ενηλίκων. Σε ένα οικονομικό σύστημαστην οποία 

τα άτομα, και το Ni ( ΕΤ) οι κυβερνήσεις, οι περισσότερες αποφάσεις για τις οικονομικές 
δραστηριότητες και τις συναλλαγές, αποτελούν ένα σημαντικό μέσο με το οποίο ο καταναλωτής 
μπορεί να ασκήσει ελεύθερα τα δικαιώματα αγοράς του. Η ελεύθερη άσκηση των οικονομικών 
μηνυμάτων τηςπόληςεξαρτάται από την ύπαρξη επιλογής και το κάπνισμα είναι η ενημερωμένη 
επιλογή των ενηλίκων. Η εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας στις κάτω χώρες, όπου οι άλλοι δίαυλοι 
επικοινωνίας θα είναι ακόμη πιο περιορισμένοι (συμπεριλαμβανομένου του επικείμενου 
προβλεπόμενουΔιοικητικού Συμβουλίου), θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο για τους ενήλικους 
καπνιστές να ενημερωθούν για την Τα προϊόντα που αγοράζουν και θα οδηγήσουν σε απογοήτευση 
των καταναλωτών. 

 
Σε αντίθεση με το Υπουργείο, η ΚΤΠ πιστεύει στην ελευθερία των ενηλίκων καπνιστών νακάνουν μια 
ενημερωμένη επιλογή από ένα ευρύ φάσμα άκρως ρυθμιζόμενων και νομικών προϊόντων και στην 
επιλογή τους να καπνίζουν, να υδρατμοί ή να σταματήσουν το κάπνισμα. 

 
• Απειλή για άλλες επιχειρήσεις και μελλοντικές επενδύσεις. Toeli Σημείωσηchtingορθώς δηλώνει 

ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να προχωρήσει σε ουδέτερη συσκευασία για άλλα καταναλωτικά 
προϊόντα, τα οποία είναι επίσης εύκολα προσβάσιμα στους νέους, όπως το αλκοόλ, τα γρήγορα 
τρόφιμα και τα προϊόντα ζάχαρης. Αυτό καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η MAatregel εξετάζεται 
μόνο για τα προϊόντα καπνού, όχι επειδή η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι θα είναι αποτελεσματική 
– στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν ένα αξιόπιστο εργαλείο πολιτικής για την επίσης Για την 
εφαρμογή ομάδων προϊόντων – αλλά επειδήθέλει να στιγματίσει τις επιλογές των ενημερωμένα 
ενηλίκων καπνιστών. Ανεξάρτητα από τον ισχυρισμό που επισημαίνεται στο υπόμνημα ότι η 
κυβέρνηση δεν σκοπεύει να εισαγάγει ουδέτερες συσκευασίες για άλλα καταναλωτικά προϊόντα, η 
εισαγωγή ουδέτερης Verpakkingen για τον καπνό και τα συναφή προϊόντα θα είχε τη φήμη της Οι 
κάτω χώρες αποτελούν μέρος για να θέσουν τις επιχειρήσεις σε κίνδυνο και να οδηγήσουν σε 
αρνητικές οικονομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της ανταγωνιστικότητας στην 
παγκόσμια αγορά. 

 
6,5. είναι επίσης προφανές ότι το ίδιο το Υπουργείο δεν πιστεύει ότι η ουδέτερη συσκευασία θα 
λειτουργήσει ως καπνιστικό αναγνωριστικό, καθώς έχει επιλέξει να εισαγάγει σημαντικές αυξήσεις τιμών 
ταυτόχρονα μέσω μιας επιθετικής Ειδικός φόρος κατανάλωσης αύξηση (μαζίμε σειρά άλλων μέτρων που 
θα έχουν περιττές επιπτώσεις στο εμπόριο και στους ενήμερους ενήλικες καπνιστές).  
Το τελευταίο αυτό μέτρο θα έχει αντίκτυπο στη νόμιμη πώληση προϊόντων καπνού, τα οποία στη 
συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για να μπορούνκαι να ισχυρίζονται ότι η ουδέτερη συσκευασία ήταν 
επιτυχής.  
Ωστόσο, τα αποτελέσματα από άλλες χώρες δείχνουν ότι αυτή η μείωση των νομικών πωλήσεων ωφέλησε 
το παράνομο εμπόριο και τη λαθραία διακίνηση, καθώς οι καταναλωτές θα ψάχνουν για το φθηνότερο. 
 

6. ένας καλύτερος τρόπος 

 

7,1. είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί ένα σύστημα που να είναι αναλογικό και να έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του καπνίσματος μεταξύ των νέων και στη βελτίωση της δημόσιας 
υγείας. Ωστόσο, η ουδέτερη συσκευασία που χρησιμοποιείται στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στη Γαλλία για περισσότερα από έξι έτη δεν είναι ούτε αναλογική ούτε αποτελεσματική. 
 

7,2. υπό το πρίσμα του δηλωμένου στόχου της καταπολέμησης του καπνίσματος μεταξύ των νέων στις 
κάτω χώρες, όπου η ΚΤΠ είναι επίσης δύσκολη για τη Maακτ,πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλύτερη 
επιβολή τηςνομοθεσίας για τις νομικές Ελάχιστη ηλικία και εισαγωγή άλλων μέτρων για την 
πρόληψη της πρόσβασης των νέων στα προϊόντα καπνού, ως σημαντικό μέσογια τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και τη δυνατότητα Αποκτήστε το. 
 

7,3. σε ευρύτερη προοπτική, η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να ενισχύσει και να επεκτείνει τις 
ενημερωτικές εκστρατείες της και τις εξατομικευμένεςεκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για 
ναενημερώσει και να  υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι το κάπνισμα αποτελεί Αιτία σοβαρών ασθενειών 
και ότι μπορούν να σταματήσουν το κάπνισμα αν είναι αποφασισμένοι να το πράξουν. 
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7,4. όπως αναγνωρίζει η αιτιολογική έκθεση, οι εκπαιδευτικές εκστρατείες μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό μέσο για τη μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος στις κάτω χώρες και την προώθηση της 
παύσης του καπνίσματος, και δεν είναιαπαραίτητο να χρησιμοποιούνται ουδέτερες συσκευασίες και 
να το κάνουμε πιο αποδοτικό. 
 

7,5. τα αποδεικτικά στοιχεία που διατίθενται από χώρες που δεν έχουν εισαγάγει ουδέτερη 
συσκευασία επιβεβαιώνουν ότι: 
 

• Η αμερικανική υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων(FDA) αναφέρει ότι η εκπαιδευτική εκστρατεία της 
"το πραγματικό κόστος" βοήθησε ένα μεγάλο μουδιασμένοέφηβοι τους εμποδίζουν να αρχίσει το 
κάπνισμα στις ΗΠΑ.77  

• Οι πωλήσεις καπνού μειώθηκαν στη Γερμανία78, όπου η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ενημερωτικές 
εκστρατείες και εξατομικευμένες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και όπου οι καπνιστές μπορούν να 
επιλέξουν απόπρόσθετα για τσιγάρα. Όπως δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος για τα ναρκωτικά 
στη Γερμανία: «οι θετικέςεξελίξεις που επιτύχαμε στον τομέα του οινοπνεύματος και του καπνού, για 
παράδειγμα, καθιστούν σαφές: αξίζει να έχουμε προγράμματα πρόληψης Στόχευση συγκεκριμένων 
ομάδων και εφαρμογή τους μακροπρόθεσμα.79  

• Από τα τελευταία 20 χρόνια, η Ισλανδία έχει υιοθετήσει μια κοινοτική προσέγγιση πρόληψης για την 
καταπολέμηση των ναρκωτικών, του οινοπνεύματος και της χρήσης καπνού από τους νέους . 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τρίμμπος, τα αποτελέσματα είναι επιτυχημένα. Το 1998, το 42% των 
ισλανδικών 15 και 16 ετών είχε μεθύσει τις τελευταίες 30 ημέρες. Το 2017 ήταν μόνο 5%. Παρόμοια 
μείωση παρατηρήθηκε στην Ισλανδία για το κάπνισμα και για τα φάρμακα. 

 
7,6. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, δενμπορεί να θεσπιστεί 
ρυθμιστικό μέτρο χωρίς κατάλληλη αξιολόγηση του δυνητικού αντικτύπου του στην κατανάλωση 
και τον επιπολασμό του καπνίσματος και των Ακούσιες συνέπειες που μπορεί να έχει. 
 

7,7. στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς (και να μην εγκρίνεται βάσει αβάσιμων 
δηλώσεων) σε ποιο βαθμό η ουδέτερη συσκευασία μπορεί να μειώσει τον επιπολασμό του καπνίσματος 
στις κάτω χώρες. Αυτή είναι ηδυνατότητα SL ριάλια όταν η (in) αποτελεσματικότητα των προϋπάρχων και 
προβλεπόμενων μέτρων από την εθνική συμφωνία πρόληψης και οι πιθανές αλλαγές στο επίπεδο καπνού 
του παρελθόντος και των μελλοντικών ετών είναι διεξοδικά Το αναλύσαμε. 

 

24 Μαΐου 2019 
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εφήβων για τα πακέτα τσιγάρων και τις μάρκες;»(2015) · Υποσημείωση 92 στην παραπομπή: V. White, τ. Ουίλιαμς, α. Γουέικφιλντ,«κάντε 
μεγαλύτερες προειδοποιήσεις για την υγεία  

Τυποποιημένα πακέτα τσιγάρων αύξηση της γνωστικής επεξεργασίας των ενηλίκων των πληροφοριών για την υγεία των καταναλωτών και των 
ενθουσιωδών σχετικά με τις βλάβες που σχετίζονται με το κάπνισμα; (2015). περισσότερες μελέτες που εξετάστηκαν από την ΠΠΚ 
αντανακλώνται στην έκθεση 2017 του καθηγητή Τίμοθι M. Devinney-Βλέπε υποσημείωση 26κατωτέρω.  

27 Βλέπε τον καθηγητή Τίμοθι M. Devinney "ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα των καταναλωτών σχετικά με την 
υποστήριξη της απλής συσκευασίας για τα προϊόντα καπνού",2017 Ιανουαρίου, διατίθεται μέσω:
 https://www.JTI.com/sites/Default/Files/Key-Regulatory-Submissions-Documents/Expert-Reports/Consumer-δημοσκόπηση-
απόδειξη/1-καθηγητής-devinney---2017-έκθεση---Final. pdf.  

28 Η παρούσα έκθεση συνοψίζει την έρευνα των καταναλωτών σχετικά με τις απλές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
από την Αυστραλία μελετών των Γουέικφιλντ, Durkin, Scollo, Ζάναρ, Μπάλμφορντ, Χέιζ και Ντάνλοπ, οι οποίες αναφέρθηκαν επίσης στην 
έκθεση, ως συλλογικό σώμα αποδεικτικών στοιχείων, και Αντανακλώντας την εκτίμησή του σχετικά με το αν μπορεί να αποδείξει ότι ένα τέτοιο 
μέτρο θα μείωνε το κάπνισμα ή θα αύξανε τη διακοπή του καπνίσματος. 
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29 Βλέπε σελίδα 4 της  

30 Δείτε τη μελέτη του Dr. Jayant chipset για τον αντίκτυπο του μέτρου της απλής συσκευασίας καπνού για τον πολυπληθή του 
καπνίσματος στην Αυστραλία ", 2016 Ιανουαρίου. Βλέπε προσάρτημα A στις: https://RIS.PMC.gov.au/2016/02/26/Tobacco-Plain-packaging. 

31 Δείτε μέσω:  https://RIS.PMC.gov.au/2016/02/26/Tobacco-Plain-packaging/.  
32 Τα δεδομένα αυτά αντικατοπτρίζουν το μέσο μηνιαίο ποσοστό του πολυπληθούς του καπνίσματος από τις 2001 Ιανουαρίου έως τις 2015 

Σεπτεμβρίου, τα οποία προέρχονται από το πλήρες σύνολο δεδομένων των ΠΚΜ. Δεν περιλαμβάνουν άλλες ενδείξεις, ιδίως δημογραφικά 
δεδομένα για την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση ή διάφορα άλλα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.  

33Δείτε τον Δρα. Άντριου Λίλικο, Ευρώπη οικονομικά "ανάλυση των συμπερασμάτων της έκθεσης για τις αλλαγές στη συσκευασία και τον πολυπληθούς 
του καπνίσματος στην αυστραλία",2016 Αυγούστου, που ανατέθηκε από την ΚτΠ. Διατίθεται στις: https://www.JTI.com/about-US/our-Business/Key-

Regulatory-υποβολές. Ο Δρας Λίμικο εξηγεί ότι η χρήση ορθόδοξων οικονομετρικών τεχνικών αμφισβητεί την αξιοπιστία του συμπεράσματος του 
Δρ. Η ανάλυσή του βρίσκει δύο προηγούμενα στατιστικά σημαντικά διαλείμματα τα οποία, όταν εισάγονται σε μοντέλα με βάση τα δεδομένα που έχει 
εξετάσει, έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των επιπτώσεων που αναφέρει ο Δρ. Μόνο αγνοώντας αυτά τα διαλείμματα ο Δρ. Στον Δρ. 
Τα μοντέλα χρόνο-σειρών της Λίλι, τόσο με όσο και χωρίς πρόσθετους οικονομικούς παράγοντες, δεν έχουν τέτοιο αντίκτυπο. 

34 Για παράδειγμα, οι καθηγητές Σινκλέρ και άστον Ντε Σίλβα "Από-σκευάζοντας τις αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της απλής συσκευασίας 
καπνού: Ανάλυση της αυστραλιανής εθνικής έρευνας για την καθαρή συσκευασία καπνού ", 2016 Μαΐου. Διατίθεται στο SSRN: 
http://SSRN.com/Abstract=2780938. Η Δομινικανή Δημοκρατία (που άσκησε έφεση στην απόφαση της Επιτροπής επίλυσης διαφορών του 
ΠΟΕ τον Αύγουστο 2018 – βλ. κατωτέρω) είχε δηλώσει: «Η έκθεση ππππ παρέχει μια ελαττωματική και παραπλανητική αξιολόγηση που 
βασίζεται σε μια στενή και αυτό-εξυπηρετική επιλογή συνόλων δεδομένων, μετρήσεων συμπεριφοράς και μεθοδολογιών που παρουσιάζονται 
στις διαδικασίες του ΠΟΕ. Βολικά, η Αυστραλία δεν αναφέρει στην ΠΠΠ ότι η ανάλυση του Δρ.-η οποία ανακυκλώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις 
διαδικασίες του ΠΟΕ με λίγες νέες τροποποιήσεις-έχει υποβληθεί σε λεπτομερείς επικρίσεις από τους εμπειρογνώμονες των καταγγελλόντων, 
όπως η αποτυχία της να ελέγξει τα διαλείμματα σε Η κοσμική τάση του καπνίσματος, ή η στάθμιση ". Η ολοκληρωμένη περίληψη των 
υπομνημάτων της στη διαφωνία του ΠΟΕ Του πίνακα διακανονισμού (2016) στην τελευταία πρόσβαση μέσω: 
http://MIC.gob.Do/Media/22058/20160323%20% 20Dom% 20Dom% 20Dom% 20Dom% 20 (s). pdf% 20. Επιπλέον, ο καθηγητής W. Κιπ 
φέριγκσι περιέγραψε την έκθεση του Δρ. " αναξιόπιστη" με "εξαιρετικά κερδοσκοπικά συμπεράσματα" λόγω της "αποτυχίας ναθεωρηθεί η μη-

γραμμικότητα της χρονικής τάσης στο κάπνισμα Ποσοστά πολυπληθούς και παράλειψη των τιμών των τσιγάρων από το μοντέλο ". Βλέπε τον 
καθηγητή W. Κιπ. "μια αξιολόγηση της επίδρασης των κανονισμών της αυστραλιανής απλής συσκευασίας: ανάλυση των δεδομένων έρευνας 
του Ρόι Μόργκαν, Τα δεδομένα CITTS και NTPPTS Data ", 2018 Ιανουαρίου, σελίδες 10-11, διατίθενται στη σελίδα: 
http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DKJEB/$FILE/Medmdavxmev.MDI; ανοιχτό στοιχείο.  
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο καθηγητής κ. ΡΑΓΚΤΆΙ επέκτεινε επίσης 2016 την περίοδο δεδομένων του Δρ. Διαπίστωσε ότι ο αντίκτυπος της 
νομοθεσίας για τις απλές συσκευασίες στα ποσοστά πολυπληθούς του καπνίσματος δεν μπορεί να διακριθούν στατιστικά από το μηδέν για 
αυτό το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επίσης. Η ανάλυσή του σχετικά με τα εκτεταμένα δεδομένα των ΔΠΣ διαπίστωσε ότι η μείωση των 
ποσοστών πολυπληθούς του καπνίσματος στην Αυστραλία αποτελεί συνέχιση των προηγούμενων μη γραμμικών τάσεων του χρόνου, 
συνολικές οικονομικές τάσεις όπως ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Αυστραλίας και επιρροές όπως η αύξηση Οι τιμές των τσιγάρων, 
και δεν σχετίζονται σημαντικά με την υιοθέτηση της νομοθεσίας για τις απλές συσκευασίες: «το μόνο υγιές συμπέρασμα που βασίζεται σε 
αυτά τα στοιχεία είναι ότι οι μεταβολές της συσκευασίας 2012 δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή στα ποσοστά πολυπληθούς 
του καπνίσματος . "Δείτε τον Ιανουάριο του2018 έκθεση έκθεσης.  

35 Δείτε, για παράδειγμα, το προσάρτημα δ στη σελίδα 33 ή την αναφορά του Δρ.  

36 Αν και οι σκεπτικιστής που-panell παρέμειναν σε σχέση με τις υποθετικά μελέτες για τις ουδέτερες συσκευασίες και τη συμπεριφορά 
του καπνίσματος που πρότεινε η Αυστραλία ως υποστήριξη του μέτρου της, υποστήριξε την ανεπαρκή Ανάλυση του Δρ. Δείτε περισσότερα στη 
δήλωση του καθηγητή Σινκλέρ στο:  http://catallaxyfiles.com/2018/06/30/WTO-Rules-on-Plain-Packaging-αποδεικτικά στοιχεία/.  

37 Δείτε την αναφορά της ομάδας στο:  https://www.WTO.org/english/news_e/news18_e/435_441_458_467r_e.htm.Η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι το μέτρο της αυστραλιανής απλής συσκευασίας δεν αφορά τους κανόνες του ΠΟΕ. Η έκθεση άσκησε έφεση από την Ονδούρα 
και τη Δομινικανή Δημοκρατία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2018, αντίστοιχα, και η διαμάχη για τον ΠΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά την 
αυθαίρετη δήλωση στην επεξηγηματική σημείωση ότι ο ΠΟΕ έχει λάβει οριστική απόφαση σχετικά με την υπόθεση αυτή.  

38 Στην απόφασή της ότι η απλή συσκευασία είναι σε θέση, και πράγματι, να συμβάλει στη μείωση της χρήσης των προϊόντων καπνού, η Επιτροπή 
του ΠΟΕ αντιμετώπισε τα αποδεικτικά στοιχεία με μερικό και μονόπλευρη τρόπο υπέρ της Αυστραλίας, όπου δεν μπόρεσε να εξηγήσει τα 
πορίσματά της υπό το πρίσμα όλων των Η αντιστοιχία δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

39 Βλέπε το NDSHS 2016 στις:  https://www.aihw.gov.au/Reports/Illicit-use-of-Drugs/ndshs-2016-Key-findings/Contents/Summary.  
40 Όπ.π.  

41 Δείτε περισσότερα στο:  https://www.theaustralian.com.au/News/Health-Science/16bn-up-in-Smoke-as-Tobacco-Use-Rises-
for-First-Time-in-decade/News-Story/e73b828e467d48ae091b11702144f84d.  

42 Βλέπε, για παράδειγμα, τη δήλωση του καθηγητή Κόλιν Mendelsohn, εμπειρογνώμονα στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Νέας 
Νότιας Ουαλίας. Εκτός από την επισήμανση των αποτελεσμάτων του ΝNDEN 2016 ("για πρώτη φορά, δεν έχει υπάρξει στατιστικά σημαντική 
μείωση του ποσοστού καπνίσματος,  και αύξηση του αριθμού των καπνιστών στην Αυστραλία...."),παρατήρησε: "... Ο ρυθμός καπνίσματος του 
έθνους ήταν πλέον υψηλότερος από ό,τι στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία. Αυτό είναι παρά την απλή συσκευασία και τις 
ακριβότερες τιμές των τσιγάρων στον κόσμο ". Τελευταία πρόσβαση στη: http://colinmendelsohn.com.au/Posts/Number-Smokers-
Australia-has-increased-over-Last-3-years/.Δείτε επίσης:https://insightplus.MJA.com.au/2018/19/Time-for-a-New-approach-To-Tobacco-
Control/.  

43 Ανατρέξτε στην έκθεση της Δρα Λίλι cos "TPD2 και τυποποιημένη συσκευασία καπνού – τι επιπτώσεις είχαν μέχρι στιγμής; », οικονομία 
της Ευρώπης, 2018 Δεκεμβρίου, διατίθεται στις: https://www.JTI.com/about-US/our-Business/Key-Regulatory-
Submissionsκαιhttp://www.Europe-Economics.com/Publications/tpd2_and_standardised_tobacco_packaging_dec_2018_1.PDF.Η ανάλυση 
δείχνει ότι Δεν έχει υπάρξει στατιστικά σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση στη Γαλλία και καμία στατιστικά σημαντική επίπτωση 
στην επικράτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, η εισαγωγή TPD2 και απλών συσκευασιών έχει συσχετιστεί με την αύξηση της 
κατανάλωσης καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

44 Δείτε τα δεδομένα που δημοσιεύονται από την OFDT (γαλλικό Ωδείο) σχετικά με τον όγκο των προϊόντων καπνού που διανέμονται σε 
εμπόρους λιανικής πώλησης, όπως ανέφεραν οι τελωνειακές αρχές (διεύθυνση της τελωνειακής Επιτροπής). Διατίθεται στις: 
 https://www.OFDT.FR/statistiques-et-infographie/tableau-de-Bord-Tabac/.  
Η αύξηση του αριθμού των τσιγάρων που πωλήθηκαν στη Γαλλία, μετά την εφαρμογή της απλής συσκευασίας, επισημάνθηκε επίσης στα 
άρθρα των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και στα:  https://www.thelocal.FR/20170502/the-French-Smoke-more-Since-the-
Introduction-of-plain-Packaged-cigarettes-in-France.  

45 Ανατρέξτε στη δήλωση της γαλλικής Υπουργού Υγείας 2017 της Γαλλίας, κ. Άμπα Μπουμίλλα, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής 
συζήτησης σχετικά με το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και απαντώντας σε βουλευτή του Κοινοβουλίου, ο 
οποίος την ανέκρινε για την αποτελεσματικότητα της απλής συσκευασίας. Διαθέσιμο (στα γαλλικά) στις: http://www.assemblee-
Nationale.FR/15/CRI/2017-2018/20180075.ASP.  

46 Οδηγία 2014/40/ΕΕ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά 
με την Παρασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών φαρμάκων [2014] ΕΕ L127/1, προοίμιο 8. 

47 Έκθεση γραπτής διαβούλευσης (VSO) σχετικά με VSO 32011 σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση καπνού και της απόφασης Rookwaren, 12 
Δεκεμβρίου 2016.  

48 Η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη αντικατάστασης των "υφιστάμενων πρόσθετων απαιτήσεων συσκευασίας" με αυστηρότερους 
κανόνες, χωρίς καμία ανάλυση ή αιτιολόγηση γι' αυτό.  

49 Η επεξηγηματική σημείωση παραπέμπει σε έρευνα που διεξήχθη από τον ΚΚΦ/TNS NIPO το 2016 και η οποία δεν κατέστη διαθέσιμη στο κοινό: 
«έχει ήδη καταστεί εμφανές το 2016 ότι υπάρχει στήριξη στην κοινωνία για τα μέτρα απλής συσκευασίας..., η κυβέρνηση Παρ ' όλα αυτά αποφάσισε 
να υποβάλει τροποποιήσεις της διαταγής στο Συμβούλιο για διαβούλευση ". 
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50 Δείτε την έρευνα που διεξήχθη από το δημοτικό (ανατέθηκε από ΚτΠ) το 2018 μέσω: https://www.VSK-
tabak.NL/Media/onderzoeksresultaten.PDF.Καταδεικνύει επίσης ότι "το 63% του πληθυσμού δεν πιστεύει ότι η μετακίνηση σε" τυποποιημένη 
"συσκευασία θα μείωνε τα ποσοστά καπνίσματος-μόνο το 15% πιστεύει ότι θα μειώσει τα ποσοστά καπνίσματος και το 23% λέει ότι δεν 
γνωρίζει". 

51 Βλέπε:  http://EC.europa.eu/health/Tobacco/docs/dir_201440_en.PDF.  
52 Στις 4 Μαΐου 2016, το ΔΕΕ εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με τις TPD2 νομικές 

υποθέσεις. Βλέπε στις:  http://curia.europa.eu/Juris/Documents.JSF?NUM=C-547/14  
 Ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να εκδώσει ένα DO όταν θεωρείται ότι το σχέδιο τεχνικού κανονισμού μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων · Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή η ελευθερία εγκατάστασης 
φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας εντός της ενιαίας αγοράς. Ο στόχος ενός DO είναι να επιτευχθεί η τροποποίηση 
του προτεινόμενου μέτρου, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που προκύπτουν από αυτές τις ελευθερίες στην πηγή. Δείτε περισσότερα στο: 
http://EC.europa.eu/internal_market/Scoreboard/performance_by_governance_tool/Tris/index_en.htm.  

53 Βλ., για παράδειγμα, έκθεση αργών σώματος της Apple, Βραζιλία – αναγομωμένα ελαστικά, παράγραφος 156. Διατίθεται μέσω 
www.WTO.org.  

54 Βλέπε στις:  https://www.WTO.org/english/news_e/news18_e/ds435apl_19jul18_e.htm. Η υπόθεση βρίσκεται τώρα ενώπιον του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου της Apple για τελική αναθεώρηση. 

57 Βλέπε στις:  https://www.WTO.org/english/news_e/news18_e/ds441apl_23aug18_e.htm.  
57 Έκθεση της αργικής έκθεσης της Μήλου, Ιαπωνία–αλκοολούχα ποτά II, σελ. 14.  

58 Βλέπε, για παράδειγμα, η Δρα Λίλι  cos αναφέρει "οικονομική ανάλυση μιας απλής πακέτα απαίτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια έκθεση 
της οικονομίας της Ευρώπης",2012 Ιουνίου., που ανατέθηκε από ΚτΠ. Διατίθεται στις: https://www.JTI.com/about-US/our-Business/Key-
Regulatory-Submissions.  

59 Έχει επίσης αναφερθεί ότι η κατανάλωση καπνού στην Αυστραλία "έχει αυξηθεί για πρώτη φορά σε περισσότερο από μία 
δεκαετία". Δείτε περισσότερα σε: https://www.theaustralian.com.au/News/Health-Science/16bn-up-in-Smoke-as-
Tobacco-Use-Rises-for-First-Time-in-decade/NewsΙστορία/e73b828e467d48ae091b11702144f84d. 

60 Βλέπε μέρος 3 της παρούσας υποβολής.  

61Βλέπε την 2017 πλήρη ετήσια έκθεση του «παράνομου καπνού στην Αυστραλία»,2018 Απριλίου, σελίδα 11. 
Διατίθεται στις:
 https://Assets.KPMG.com/Content/Dam/KPMG/UK/PDF/2018/05/australia_illicit_tobacco_report_2
017.pdf. 

62 Βλέπε διεθνής «διαβατήριο: νομοθεσία για τον καπνό»,2017 Δεκεμβρίου, σελίδα 15. Διατίθεται στις: http://www.Euromonitor.com/.  
63 Βλέπε, για παράδειγμα, 2017 πλήρους έτους έκθεση της Είναι αξιοσημείωτο ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η KKKMG για την 

παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου στην Αυστραλία έχει αναγνωριστεί από το ΑΙΙ ως "πιθανώς ο καταλληλότερος τρόπος συλλογής 
αυτού του είδους πληροφοριών και εντοπισμού του με την πάροδο του χρόνου". Ο Δρας Τιμ γένς, η κοινοβουλευτική Μικτή Επιτροπή για την 
επιβολή του νόμου, ο παράνομος καπνός, 2016 Μαρτίου, σελίδα 33.  

64 Βλέπε την απάντηση του JTI s στη διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την «καθιέρωση 
κανονισμών για την τυποποιημένη συσκευασία προϊόντων καπνού», 2014 Αυγούστου, παράγραφος 3,16, σελίδα 66. Διατίθεται στις:
 https://www.JTI.com/about-US/our-Business/Key-Regulatory-Submissions.Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι «Η παραχάραξη παραμένει 
ένα πολύ μικρό μερίδιο της παράνομης κατανάλωσης καπνού [στην Αυστραλία]».Βλέπε 2017 
Έκθεση πλήρους έτους, σελίδα 6. 
65 Δείτε την έκθεση του 2017 για το πλήρες έτος, σελίδα6. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μεθοδολογία για την ανάλυση των δεδομένων αυτών έχει 
αναγνωριστεί από Κυβερνητικός αξιωματούχος της Αυστραλίας ως "πιθανώς ο καταλληλότερος τρόπος για να συλλέγουν αυτό το είδος των 
πληροφοριών και την παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου ".Ο δρας. Τιμ γένς, η κοινοβουλευτική Μικτή Επιτροπή για την επιβολή του 
νόμου, ο παράνομος καπνός, 2016 Μαρτίου, σελίδα 33. 

66 Όπ. α, σελίδα6. 
68 Όπ. α, σελίδα 6.  

68 Διαθέσιμο στο:  http://www.dailytelegraph.com.au/News/National/Organised-Crime-syndicates-smuggling-Low-Risk-Tobacco-
Leaf-and-cigarettes-into-Αυστραλία/News-Story/81507f303ce6c7005b0f764afc10fe9b. 

69 Τελευταία πρόσβαση μέσω:  https://Thewest.com.au/Politics/Budget/Federal-Budget-2018-Government-Focus-on-Black-Market-
Tobacco-Trade-tobring-in-  
36.000.000.000-ng-b88830165z . Αυτή η υπηρεσία θα ηγείται από την ABF, η οποία είχε ήδη δημιουργήσει μια ειδική ομάδα κρούσης για την 
καταπολέμηση του αυξανόμενου παράνομου εμπορικού ζητήματος το 2016.  

70 Η έρευνα κενής συσκευασίας είναι μια στατιστικώς αντιπροσωπευτική μέθοδος παράνομης εμπορικής έρευνας. Οι έρευνες διεξάγονται δύο 
φορές το χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία και το μέγεθος του δείγματος των συλλεγόμενων συσκευασιών υπερβαίνει το 10,000. Τα 
πορίσματα των ερευνών γίνονται με βάση το μέγεθος της αγοράς των τσιγάρων.  

71 Βλέπε στις:  https://www.betterretailing.com/First-Fake-Plain-Packs-discovered.  

72Δείτε περισσότερα:  http://www.AFR.com/News/Policy/Tax/600-illegal-Tobacco-shops-are-devastating-retailers-Industry-warns-20170831-
gy7w7a.  

73 Βλ. έκθεση Roy Morgan "ο αντίκτυπος της απλής συσκευασίας σε μικρούς λιανοπωλητές κύμα 2", Σεπτέμβριος 2013, μέσω:
 https://csnews.com/Australias-Plain-συσκευασία-νόμος-αρνητικά-επηρεάζοντας-λιανοπωλητές.  

74 Σύμβαση Μπενελούξ για την πνευματική ιδιοκτησία (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)  

75 Βλέπε παγκόσμια εποπτεία Euro "καπνός στις κάτω χώρες", 2018 Ιουλίου, σελίδα 20. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, το παράνομο εμπόριο 
αυξάνεται από το 2012, φθάνοντας το 6,8% της συνολικής αγοράς το 2017.  
76 Βλέπε παγκόσμια εποπτεία Euro "καπνός στις κάτω χώρες", 2018 Ιουλίου, σελίδα 15. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, το μερίδιο αγοράς των 

premium-μάρκες ήταν 54,2% σε 2017 με μια ελαφρά μείωση από 2012 και με ένα ορισμένο βαθμό της μείωσης των συναλλαγών σε 
φθηνότερα προϊόντα.  

77 Είναι αξιοσημείωτο ότι τα πρώτα 2 χρόνια από την έναρξή της, μια αξιολόγηση της εκστρατείας «πραγματικού κόστους» πρότεινε ότι 
είχε εφεύρει σχεδόν 350,000 έφηβοι από την αρχή να καπνίζουν τσιγάρα. Δείτε περισσότερα μέσω: 
 https://www.FDA.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm617131.htm. 

78 Η Γερμανία έχει θέσει σε εφαρμογή ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην 2015 "έκθεση για τα ναρκωτικά και τον εθισμό", ο ομοσπονδιακός 
επίτροπος ναρκωτικών δήλωσε:  

"Οι θετικές εξελίξεις που πετύχαμε στους τομείς του οινοπνεύματος και του καπνού, για παράδειγμα, καθιστούν σαφές: αξίζει την προσπάθεια 
να αναπτυχθεί πρόγραμμα πρόληψης που θα στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες και θα τα εφαρμόσει μακροπρόθεσμα". "Η τάση 
μη καπνιστών σε εκείνους ηλικίας 12 έως 17 ετών συνεχίστηκε. Το 2014, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από το ομοσπονδιακό κέντρο 
εκπαίδευσης για την υγεία (BZ g A), το 10% αυτής της ομάδας ήταν καπνιστές, που αντιπροσώπευαν το χαμηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο 
από το 1979. " "Από το 2005, το ομοσπονδιακό κέντρο εκπαίδευσης για την υγεία (BZ g A) προσέφερε στους εφήβους και τους νεαρούς 
ενηλίκους ένα δωρεάν, δραστικό πρόγραμμα διακοπής της λειτουργίας για να σταματήσει το κάπνισμα ως μέρος της εκστρατείας νεολαίας" 
χωρίς καπνό ". Συνολικά περίπου 12,500 συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν το διαδικτυακό πρόγραμμα διακοπής μέχρι το 2015. " "Υπάρχουν 
πιθανώς πολύ λίγα προγράμματα πρόληψης που εκτελούνται για όσο διάστημα ο διαγωνισμός για τις σχολικές τάξεις χωρίς καπνό" να είστε 
έξυπνοι – μην αρχίζετε ". Από την 1997/98 η σχολική χρονιά, έχει παρακινήσει τους νέους σε όλη τη Γερμανία να οδηγήσουν ζωές που δεν 
καπνίζουν. Στο τρέχον σχολικό έτος, συνολικά 7,560 σχολικές τάξεις με περίπου 200,000 μαθητές έχουν καταχωρηθεί ως "να είσαι έξυπνος – 

μην αρχίζεις" έχει συμβάλει στο γεγονός ότι σήμερα πολύ λιγότεροι έφηβοι καπνίζουν από ό, τι πριν από δέκα χρόνια. "Δούμε"2015 το πιο 
πολύ", διαθέσιμο (στα Γερμανικά) στο:  https://www.Bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMG/_2827.HTML.  

79 Βλέπε σημείωση τέλους 77 παραπάνω. 
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