
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΠΕΝΕ-
ΛΟΎΞ  
Hoevestein 22, 4903 SC  
Τ.Θ. 414, 4900 AK 

 
 
 
 
 
 

 

Ανταπόκριση Αυτοκρατορικού καπνού στη διαβούλευση με το Δια-
δίκτυο του Υπουργείου Υγείας, πρόνοιας και Αθλητισμού σε σχέση 

με "τυποποιημένη συσκευασία για τσιγάρα και στριφτό καπνό" 

 
 
 

1. Εισαγωγή 
 

 

Ο αυτοκρατορικός καπνός χαιρετίζει την ευκαιρία να ανταποκριθεί στην πρόταση του Υπουργείου 
Υγείας, πρόνοιας και Αθλητισμού όσον αφορά την πρόθεση να εισαχθεί η «τυποποιημένη συσκευα-
σία για σιγαρέτα και τον στριφτό καπνό». 

 

Πιστεύουμε ότι η νομοθεσία που επιβάλλει εκτεταμένους περιορισμούς σε ένα νομικό προϊόν απαιτεί 
ισχυρή βάση και σαφή γνώση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας στην πράξη. Δυστυχώς, 
αυτή η (επιστημονική) υποδομή δεν είναι παρούσα, και τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα λείπουν. 

 

Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι το Υπουργείο δεν πρέπει να εισαγάγει την τυποποιημένη συσκευασία 
για τα τσιγάρα και το στριφτό λόγω των ακόλουθων λόγων: 
 

- Το μέτρο δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό  
- Προηγούμενα μέτρα που είχαν τον ίδιο σκοπό κατά νου δεν αξιολογήθηκαν  
- Το μέτρο θα έχει διαφορετικές αρνητικές και ανεπιθύμητες παρενέργειες  
- Υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες που είναι 

 

2. Σχετικά με τον αυτοκρατορικό καπνό 

 

Ο αυτοκρατορικός καπνός, μέρος των αυτοκρατορικών μαρκών, κατασκευάζει, διανέμει και πωλεί 
ένα ευρύ φάσμα καπνού, τσιγάρων, γαμημάτων, καπνών προϊόντων καπνού, πούρων και χαρτιού. Τα 
προϊόντα μας πωλούνται σε MΕΟΧ από 160 χώρες. Έχουμε παγκοσμίως 47 εργοστάσια και μετράμε 
37.000 υπαλλήλους. 

 

Ο αυτοκρατορικός καπνός θέλει να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την ολλανδική κυβέρνηση για 
ουσιαστικά θέματα πολιτικής, έτσι ώστε να λαμβάνονται καλές κανονιστικές αποφάσεις. Υποστηρί-
ζουμε υγιείς, επιστημονικά τεκμηριωμένους, λογικούς και εφαρμόσιμους κανονισμούς για τα προϊό-
ντα καπνού.



3. το προτεινόμενο μέτρο δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό 

 

Στόχος αυτής της πρότασης είναι να καταστήσει τη συσκευασία του καπνού λιγότερο ελκυστική έτσι 
ώστε λιγότεροι νέοι να αρχίσουν να καπνίζουν. 

 

Ο αυτοκρατορικός καπνός συμμερίζεται την άποψη του Υπουργείου ότι οι νέοι δεν πρέπει να καπνί-
ζουν και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμηση του καπνίσματος ανηλίκων. Πιστεύ-
ουμε ότι η απόφαση για τη χρήση των προϊόντων καπνού είναι μια επιλογή για τους ενήλικες. Δεν 
θέλουμε τα παιδιά να καπνίζουν ή να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού. 

 

Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν η εισαγωγή μιας τυπικής συσκευασίας συμβάλλει σε αυτόν τον στόχο 
και είναι ένα αποτελεσματικό, επιστημονικά τεκμηριωμένο μέτρο. Αμφιβάλλουμε γι' αυτό. 

 

Το επεξηγηματικό υπόμνημα της απόφασης αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη σχετικά με τα προϊόντα 
καπνού που ζυγίζουν τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες. Θα δείξει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που να υποδηλώνουν ότι η ουδέτερη συσκευασία μειώνει την ελκυστικότητα του καπνού, τόσο για 
τους ενήλικες όσο και για τους νέους. 
 

Ωστόσο, τα συμπεράσματα αυτών των μελετών δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα σε χώρες στις 
οποίες έχει ήδη εισαχθεί τυποποιημένη συσκευασία: 
 

- Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει Στατιστικά σημαντική επιρροή στον αριθμό των καπνι-
στών με την εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών. Αυτό φαίνεται από τα νούμερα του μη-
νιαίου σμόκιν . 

 

Μελέτη εργαλειοθήκης1, η οποία διεξάγεται από το Πανεπιστημιακό κολλέγιο Λονδίνου, με 
την υποστήριξη του βρετανικού υπουργείου υγείας. 

 
 

- Ένα έτος μετά την εισαγωγή της ουδέτερης συσκευασίας στη Γαλλία , προέκυψε ότι η πώληση 
καπνού με μόνο 0,7% μειώθηκε στη Γαλλία. Η γαλλίδα υπουργός, Άγκνες Buzyn, παραδέχθηκε 
επίσηςότι "η ουδέτερη συσκευασία δεν συνέβαλε στη μείωση τωνεπίσημων πωλήσεων κα-
πνού". Ένα θεώρημα που επίσης ανέλαβε από κορυφαίουςεπιστήμονες οι οποίοι ήταν αρχικά 
υπέρ της εισαγωγής τυποποιημένης συσκευασίας. 

 

Πρόσφατη γαλλική μελέτη του ανεξάρτητου γαλλικού Αστεροσκοπείο  

Οι τοξκοκομήσεις2, δείχνουν πολύ καθαρά ότι η ουδέτερη συσκευασία έχει μικρή επίπτωση 
στους νέους.  
Για παράδειγμα, το 85% των νεαρών καπνιστών λέει ότι "η συσκευασία δεν έχει κανένα εν-
διαφέρον, αλλά ότι είναι η γεύση που κάνει τη διαφορά". Και μόλις 1/3 νέοι άνθρωποι λένε 
ότι "ορισμένα πακέτα δίνουν νόημα να καπνίζουν περισσότερο". Αλλά ίσως τα πιο ενδιαφέ-
ροντα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι το γεγονόςότι μόνο το 35% των νέων είναι υπέρ 
της εξουδετερωμένων συσκευασιών και ότι ούτε καν το 41% των νέων πιστεύουν ότι η εισα-
γωγή εξουδετερωμένου Συσκευασία νέων ανθρώπων μπορεί να βοηθήσει να μην καπνίζουν, 
ένα μερίδιο που εξακολουθεί να πέφτει στο 28% όταν νέοι τιμούν εκείνους που καπνίζουν. 

 
 

 

1 http://www.smokinginengland.info/ 
 
2
 Τενίδες N ° 125, OFDT, Mai 2018, Tabagisme et τσιγάρα Paquet de: γνώμες για εφήβους de 17 ans 
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- Στην Αυστραλία, η οποία ήταν η πρώτη χώρα που παρουσίασε αυτό το σύστημα, φαίνεται 
ότι η επικράτηση του καπνίσματος μειώθηκε ελαφρώς μεταξύ 2013 και 2017, από 12,8% σε 
12,2%, σύμφωνα με την επίσημη 

 

Φιγούρες3. Πρόκειται για μια εξέλιξη που διεξάγεται εδώ και αρκετές δεκαετίεςκαι δεν επι-
ταχύνεται σημαντικά με την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας. Σύμφωνα με έρευνα του Ιν-
στιτούτου Υγείας και πρόνοιας της Αυστραλίας, ο αριθμός των καπνιστών αυξήθηκε μεταξύ 
12 και 17 ετών μετά την εισαγωγή ουδέτερων συσκευασιών 2,5% DAίσων καπνιστών το 2010 
σε 3,4% καθημερινούς καπνιστές το 2013. Το γεγονός ότι ο αριθμός των νεότερων καπνιστών 
(12-17 ετών) δεν έχει μειωθεί με την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας επιβεβαιώνεται επί-
σης από μια περιεκτική έκθεση του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης4. 

 

Στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου απόφασης, το Υπουργικό Συμβούλιο παραδέ-
χεται επίσης ότι "το απόλυτο αποτέλεσμα μόνο της εισαγωγής ουδέτερης συσκευασίας δεν 
θα μπορούσε επομένως να μετρηθεί στην Αυστραλία"5 

 

Τα συμπεράσματα δεν αντιστοιχούν επίσης σε άλλες ανεξάρτητες μελέτες από την Ευρώπη: 
 

- Μια βελγική μελέτη από το 20126επιβεβαιώνει ότι η συσκευασία είναι ένας από τους λιγό-
τερο καθοριστικοί παράγοντες. 

 

- Επίσης, το Ευρωβαρόμετρο7(που ανατέθηκε στην έρευνα από την εε) του 2012 δείχνει ότι οι 
Ολλανδοίέχουν αρχίσει να καπνίζουν για τον RAL από την ομάδα φίλων (76%), και οι γονείς 
που καπνίζουν (27%). Η συσκευασία, από την άλλη πλευρά, είναι ο λιγότερο καθοριστικός 
παράγοντας για την έναρξη του καπνίσματος (μόνο 1%). 

 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο το ότι, προς στήριξη της πρότασης, δεν υπήρξε καμία ύπαρξη μιας SE που 
να εκτελείται από το RIVM. 

 

Από τη μοναδική έρευνα των καπνιστών, την οποία πραγματοποίησε ο φάρος για λογαριασμό του 
Υπουργείου σας, φαίνεται ότι οι καπνιστές υποδεικνύουν ότι δεν θα σταματήσουν με μέτρα όπως η 
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι απαιτήσεις συσκευασίας ή τα σημεία ενημέρωσης8. 

 

Εν ολίγοις, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η τυποποιημένη συσκευασία, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης όχι στις κάτω χώρες έχει οδηγήσει ή θα οδηγήσει σε μειωμένη συμπε-
ριφορά του καπνίσματος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και ευημερίας 

 

4 Περίληψη: http://www.ECON.UZH.ch/static/workingpapers.php?ID=828/πλήρης ανα-
φορά:http://www.ECON.UZH.ch/static/WP/econwp149.pdf 
5
 Σελ. 6 Σημείωση της αιτιολογικής έκθεσης 

 

6
 G. Van HAL και άλλες, φλαμανδικές εφηβικές αντιλήψεις για την απλή συσκευασία των τσιγάρων · Μια ποιοτική μελέτη 

με συζητήσεις ομάδων εστίασης, στο BMJ Open, 2012 Νοεμβρίου  

7
 TΝΕΣ ΟΠΙΟΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ κατόπιν αιτήματος της ΓΔ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ειδικό Ευρωβαρόμετρο 385, 

στάσεις των Ευρωπαίων προς τον καπνό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2012. 
8
 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 122 των γραπτών ερωτήσεων σχετικά με την εθνική συμφωνία πρόληψης 
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4. τα προηγούμενα μέτρα που είχαν τον ίδιο στόχο κατά νου δεν αξιολογήθηκαν 

 

Τον Ιούλιο του 2018 εφαρμόστηκαν οι "πρόσθετες απαιτήσεις συσκευασίας". Στην αιτιολογική έκ-
θεση της απόφασης της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης για τον καπνό 
και την Rookwaren σχετικά με περαιτέρω απαιτήσεις για τις συσκευασίες προϊόντων καπνού που προ-
ορίζονται για κάπνισμα, προκειμένου να αποτραπεί η ιδιαίτερη προσοχή των συσκευασιών σε αυτές 

τις Προϊόντα, περιλαμβάνονταν τα ακόλουθα: 
 

«Εάν διαπιστωθεί ότι ο καθορισμός περαιτέρω απαιτήσεων συσκευασίας δεν είναι πλέον αποτελεσματι-
κόςγια την πρόληψη της πρόσθετης προσοχής στα προϊόντα καπνού, στην ακραία περίπτωση, τις υποχρε-
ωτικές τυπικές μονάδες συσκευασίας και -Προβλέπεται εξωτερική συσκευασία. Αυτό συνάδει με την αι-
τιολογική έκθεση της τροπολογίας που εγκρίθηκε κατά την τροποποίηση της νομοθεσίας για τον καπνό για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊ-
όντων καπνού και συναφών ειδών, της volp Το οποίο αναφέρεταιότι η τυποποιημένη συσκευασία είναι 
απαραίτητη μακροπρόθεσμα.Στη συνέχεια, θα εξετάσει κατά πόσον το μέτρο αυτό είναι αναλογικό και 
ποιες είναι οι συνέπειεςΔικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Όταν αποφασιστεί να γίνει αυτό, η βάση των 
αντιπροσωπειών που ορίζεται στο άρθρο 3,4 του B esluit θατροποποιηθεί αναλόγως, έτσι ώστε, σε αυτή 
τη βάση, να επιβληθούν απαιτήσεις στην περίπτωση τυποποιημένων συσκευασιών υπό υπουργικούς κα-
νόνες. " 

 

Ελλείψει ενδελεχούς αξιολόγησης των πρόσθετων απαιτήσεων συσκευασίας,διεξοδική εξέταση της 
αναλογικότητας του προτεινόμενου μέτρου, καθώς και των επιπτώσεων στα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, πιστεύουμε ότι η Μπαίνοντας στην τυποποιημένη συσκευασία χωρίς την κατάλληλη τεκ-
μηριωμένη neerkome θα ήτανσε μια πράξη ανάρμοστης χορήγησης. 
 

Κατά την άποψή μας, το Υπουργείο σας θα μπορούσε καλύτερα να λάβει ένα παράδειγμα της ενδε-
λεχούς αξιολόγησης που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 
για τον καπνό στον τομέα του καπνού, η οποία ήταν επίσης στις κάτω χώρες το 2016RD και της οποίας 
ο αντίκτυπος μέχρι σήμερα έχει επίσης δεν αξιολογήθηκε. 
 

5. το μέτρο θα έχει διαφορετικές αρνητικές και ανεπιθύμητες παρενέργειες 

 

Η εμπειρία από άλλες χώρες που εισήγαγαν τυποποιημένες συσκευασίες δείχνει ότι η τυποποιημένη 
συσκευασία ενθαρρύνει το παράνομο εμπόριο και, ως εκ τούτου, έχει αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα 
(χαμένοι ειδικοί φόροι ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ και ΦΠΑ). 
 

- Στην Αυστραλία, το μερίδιο των παράνομων προϊόντων καπνού σε ολική κατανάλωση έχει συ-
σκευάσετε από το 2010, αλλά η RoseσεΝέα μετά τη απλή συσκευασία εισήχθη. Το μερίδιο αυτό 
αυξήθηκε 

 

Από 11,5% το 2012 σε 14,7% το 2014 και ακόμη και 15,0% σε 20179. Πρόκειται για απώλεια 
1.910.000.000 AUD για τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από τους ειδικούς φόρους κατα-
νάλωσης το 2017. 

 
- Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην αγορά, αμέσως μετά την εισαγωγή, βρέθηκε η πρώτη χαραγ-

μένα ουδέτερη συσκευασία. Το 2017, η παράνομη αγορά θα είχε αυξηθεί κατά 33%, που α-
ντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων της £2.400.000.000 για το κράτος10. 

9
 KKA, παράνομο κάπνισμα στην Αυστραλία – 2017 έκθεση πλήρους έτους 

 

10 https://www.betterretailing.com/first-fake-plain-packs-discovered 
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Ακόμη και τα επίσημα σώματαεξέφρασαν τις ανησυχίες τους γι ' αυτό. Για παράδειγμα, η τελωνειακή 
υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι η εισαγωγή τυποποιη-
μένων συσκευασιών θα μπορούσε να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα11, όπως 

 

- Οι καπνιστές που θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να δοκιμάσουν παράνομα τσιγάρα , καθώς 
η τιμή θα είναι ένας ακόμη σημαντικότερος παράγοντας στην επιλογή τους, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει πλέον καμία διάκριση στη συσκευασία 

 
- Η αγορά των «λευκών αλικιτών» θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς τα παράνομα κυ-

κλώματα γίνονται όλο και πιο αποδεκτά από τον πληθυσμό, ιδίως στις νεότερες γενιές, όπως 
αποδεικνύεται από την έρευνα των καταναλωτών 

 
- Η εισαγωγή απλών συσκευασιών θα οδηγήσει εκείνους που έχουν την τάση να αρχίσουν το 

κάπνισμα, ιδίως οι νέοι, περισσότερο σε παράνομες μάρκες 

 

Όταν οι κάτω χώρες έχουν ήδη αυξήσει τα τελευταία χρόνια τον αριθμό των παράνομων εργοστασίων 
καπνού και τις παράνομες πωλήσεις (παράνομων) προϊόντων καπνού μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (όπως αναφέρεται από τον αυτοκρατορικό καπνό), είναι αναμενόμενο ότι σ’ αυτό θα συμ-
βάλλει την εισαγωγή της απλής τυποποίησης. 

 

6. υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες που αποδεικνύονται αποτελεσματικές 

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέας νομοθεσίας, εναπόκειται στο Υπουργείο να εξετάσει κατά πόσον υ-
πάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την τυποποιημένη συσκευασία. Κατά τη γνώμη μας, το Υ-
πουργείο δεν κάνει αρκετά. 
 

Ως εκ τούτου, ο αυτοκρατορικός καπνός προτείνει τις ακόλουθες εναλλακτικές προσεγγίσεις στην τυ-
ποποιημένη συσκευασία για: 
 

Επιβολή και ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας: 

 

Το Υπουργείο πρέπει να ενισχύσει τον Χαννέχοντας του ορίου ηλικίας (περαιτέρω) και να παράσχει 
πρόσθετους πόρους για τη στήριξη των υπηρεσιών επιβολής και των λιανοπωλητών στις προσπάθειές 
τους να αντιμετωπίσουν το κάπνισμα από ανηλίκους. Επιπλέον, το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει 
περαιτέρω μέτρα για να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο, το οποίο δεν διστάζει να πουλήσει κα-
πνό σε ανηλίκους. 
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα-γερμανικό μοντέλο: 
 

Η Γερμανία, η οποία επιτρέπει τη διαφήμιση και την εμφάνιση των προϊόντων καπνού και δεν σχεδιάζει 
να εισαγάγει τυποποιημένη συσκευασία, έχει χαμηλό ποσοστό καπνιστών μεταξύ των νέων. Σύμφωνα με 
την "εθνική έκθεση για τα ναρκωτικά και τον εθισμό" («στέγνωμα-und Suχτίδιο»12), η οποία δημοσιεύθηκε 
από το γερμανικό Υπουργείο Υγείας,το ποσοστό των νέων που καπνίζουν τα τελευταία 10 με 15 χρόνια με 
τα δύο τρίτα Πέσει. Η γερμανική στρατηγική για την καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνού, 

Ως εκ τούτου, η εστίαση στα ευφυή εκπαιδευτικά προγράμματα παράγει αποδεδειγμένα αποτελέ-
σματα. τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στους παράγοντες που ενθαρρύνουν τους νέους να πάνε στο 
κάπνισμα-εξέγερση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ομαδική πίεση και γονικό παράδειγμα. 
 
 

 
11 Η εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών για τον καπνό · Αξιολόγηση του δυνητικού αντίκτυπου στην παρά-
νομη αγορά, 2014 Αυγούστου ·  
12 https://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-dba/Drogenbeauftragte/Drogen_und_Suchtber-
icht/pdf/DSB-2018. pdf 
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