
 
 
 
 

Διαβούλευση σχετικά με την «πρόταση απόφασης για την τροποποίηση της 
απόφασης για τον καπνό και το στριφτό σε σχέση με την εισαγωγή τυποποιημένων 
συσκευασιών για τα τσιγάρα και το στριφτό του καπνού («η πρόταση»). 

 
 
 

 
Ο Φίλιππος Μόρις Μπενελούξ χαιρετίζει αυτή την ευκαιρία να μπει στην πρόταση για την εισαγωγή 
ουδέτερης συσκευασίας για τσιγάρα και στριφτό. 

 

Ενώ αυτό μπορεί να είναι μια έκπληξη για εκείνους που υποθέτουν ότι ο Φίλιππος Morris 
International (ΡΜΙ) είναι αποκλειστικά και εταιρεία τσιγάρων, δεσμευόμαστε να αντικαταστήσουμε 
τα τσιγάρα το συντομότερο δυνατό από άκαπνα Προϊόντα που είναι μια καλύτερη επιλογή από τα 
τσιγάρα και το στριφτό για τα εκατομμύρια των ανδρών και των γυναικών που εξακολουθούν να 
καπνίζουν. 

 

Μερικοί από τους μεγαλύτερους επικριτές μας μας προκάλεσαν όλα αυτά τα χρόνια για να 
παράγουμε λιγότερο επιβλαβή προϊόντα. Το ακούσαμε και ανταποκριθήκαμε σε αυτό. Οι 
προσπάθειές μας οδήγησαν στην ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση καινοτόμων,μη προϊόντων 
καπνού που δεν περιλαμβάνουν την αποτέφρωση των τσιγάρων. Τα ηλεκτρικά προϊόντα μας 
περιέχουν νικοτίνη και δεν κινδυνεύουν χωρίς κίνδυνο, αλλά η επιστήμη υποστηρίζει τις δυνατότητες 
αυτών των προϊόντων ως καλύτερη επιλογή σε σύγκριση με το κάπνισμα. 

 

Το 2018, το 22,7% του ενήλικα Ολλανδού κάπνιζε, το οποίο ισοδυναμεί με περίπου 3.000.000 άτομα. 
1Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (που) εκτιμά ότι περισσότεροι από 2.700.000 Ολλανδοί άνδρες 
και γυναίκες θα καπνίζουν ακόμα στο 2025.2Προφανώςείναι για αυτούς η καλύτερη επιλογή να 
σταματήσουν. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς δεν το κάνουν. Αυτή η μεγάλη ομάδα καπνιστών θα 
επωφεληθεί από τη μετάβαση σε λιγότερο επιζήμιες εναλλακτικές λύσεις και θα πρέπει να της δοθεί 
η ευκαιρία να το πράξει. Αυτό συνεπάγεται μιαπροσέγγιση ηλεκτρονικής πολιτικής βασισμένη στον 
κίνδυνο, η οποία κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των διαφόρων προϊόντων. 

 

"Εθνική συμφωνία πρόληψης (NPA) και τα νομοθετικά μέτρα που προκύπτουν από αυτήν 
προσφέρουν μια τεράστια ευκαιρία για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας με την περαιτέρω μείωση 
του καπνίσματος και τελικά τη δημιουργία ενός μέρους του παρελθόντος. 

 

Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες για τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που προκαλούνται 
από το κάπνισμα και την ανεύρεση μιας παραγωγής χωρίς καπνό. Εμείς, ο ΌντικριΤζβεν, χρειαζόμαστε 
περαιτέρω βήματα για να αποτρέψουμε τους νέους από το κάπνισμα, να προστατεύσουμε τους 
παρευρισκόμενους από τον καπνό και να στηρίξουμε τους καπνιστές που θέλουν να σταματήσουν το 
κάπνισμα. 

 

 
1
 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/12/lichte-daling-aantal-rokERS-κάτω των ενηλίκων 

 

2 Εγώ παγκόσμιος οργανισμός υγείας, η παγκόσμια έκθεση για τις τάσεις στον επιπολασμό του 
καπνίσματος 2015, 2015, http://apps.Who.int/Iris/Handle/10665/156262 

 

 
Φίλιπ Μόρις Μπενελούξ 
BVBA T: + 32 (0) 3 287 12 11 

BE: ο ΦΠΑ είναι 
0403.196.039 ΙΒΑΝ: BE40 8260 0053 8163 ΓΡΗΓΟΡΗ  : 

Borsbeeksebrug 24 F: + 32 (0) 3 287 14 11 NL: BTW NL800992659B01 ΙΒΑΝ: NL27 DEUT 0265 2472 76 SWIFT: DEUTNL2A 

2600 Berchem, Βέλγιο RPR Αμβέρσα:0403.196.039 LU: TVA LU23575179 ΙΒΑΝ: BE51 8260 0053 8062 ΓΡΗΓΟΡΗ  : 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/156262


 

 

Αναμφίβολα, τα νομοθετικά μέτρα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 
Υποστηρίζουμε αυστηρότερα μέτρα για τα προϊόντα καπνού που προορίζονται για κάπνισμα, ιδίως 
όσον αφορά τα τσιγάρα και τον καπνό, την πιο επιζήμια μορφή της χρήσης νικοτίνης. Ως εκ τούτου, 
δεν αντιτιθέμεθα στην πρόταση για την εισαγωγή ουδέτερης συσκευασίας για τα τσιγάρα και τον 
καπνό. 

Ωστόσο, τα αυστηρότερα μέτρα από μόνα τους δεν επαρκούν για την επίτευξη μιας κοινωνίας χωρίς 
καπνό. Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του κρίσιμους ρόλου που μπορούν να 
διαδραματίσουν τα προϊόντα καπνού στη μείωση των επιζήμιων συνεπειών του Ταακυγμπρου. Η 
συμβολή μας επικεντρώνεται στα εκατομμύρια Ολλανδών, οι οποίοι, παρά τα μέτρα για την 
αποθάρρυνση του καπνίσματος, συνεχίζουν να καπνίζουν. Επωφελούνται από κανονισμούς που τους 
επιτρέπουν να στραφούν σε λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις.Ως εκ τούτου, δεν είναι προς 
το συμφέρον τους να μεταχειρίζονται όλα τα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο και να μην λαμβάνουν 
υπόψη τη διαφορά όσον αφορά τον βλαβερό χαρακτήρα μεταξύ των τσιγάρων και των προϊόντων 
καπνού που προορίζονται για κάπνισμα. 

Τα τελευταία χρόνια, οι καινοτομίες στον τομέα των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των προϊόντων 
καπνού που θερμαίνονται αντί να αποτεφρώνονται ("προϊόντα καπνού θέρμανσης") προσέφεραν 
στους καπνιστές μια πρωτοφανή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα τσιγάρα τους Έρχονται. Ωστόσο, 
μη διαφοροποιώνταςτα προϊόντα καπνού από τημία πλευρά και τα τσιγάρα από την άλλη, οι 
καπνιστές στις κάτω χώρες δεν μπορούν ή δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τα προϊόντα αυτά. 
Αναπόφευκτα, επομένως, πολλοί Ολλανδοί θα συνεχίσουν να καπνίζουν αντί να στραφούν σε μια 
λιγότεροεπιβλαβής, άκαπνη εναλλακτική λύση. Αυτό ισχύει επίσης όταν η ουδέτερη συσκευασία 
πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού 
στο μέλλον. Αυτό θα έδινε τη λανθασμένη εντύπωση ότι όλα τα produCTEN είναι εξίσου επιζήμια. Ως 
αποτέλεσμα, οι περισσότεροι καπνιστές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα τσιγάρα και το στριφτό 

του καπνού: τα προϊόντα που γνωρίζουν καλύτερα και είναι τα πιο επιβλαβή. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο τα προϊόντα καπνού να έχουν μια σημαντική θέσηστο Κρι Jgen εκτός από 
την τρέχουσα πολιτική κατά του καπνίσματος. (Νομικά) τα μέτρα που ενθαρρύνουν τους ενήλικες 
καπνιστές, τα οποία διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να μετακινούνται σε προϊόντα καπνού 
μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη υλοποίηση ενός samenl eving χωρίς καπνόκαι, συνεπώς, προς το 
συμφέρον της Για τη δημόσια υγεία. 

Μια πρόσφατη έρευνα από την οικονομία των συνόρων3ΚΑΤΈΔΕΙΞΕ ότι ο στόχος της ΝΠΑ να μειώσει 
το ποσοστό των καπνιστών σε λιγότερο από 5% το 2040 δεν ικανοποιείται με το μέτρο πολιτικήςn από 
το NPA. Η οικονομία των συνόρων έχει-με βάση την παρέκταση των μακροπρόθεσμων τάσεων στο 
ποσοστό των ενηλίκων καπνιστών, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μείωση από τα μέτρα 
πολιτικής στο πλαίσιο των NPA-υπολογιζόμενο ότι το ποσοστό των καπνιστών στις κάτω χώρες Πέφτει 
στο 8% σε 2040. Αυτό οδηγεί σε επιπλέον 460.000 καπνιστές εκτός από τον στόχο του 5%, ο οποίος 
θα επιτευχθεί μόνο το 2046 με βάση την έρευνα για τα σύνορα. 

Η έρευνα επισημαίνει επίσης την εμπειρία στην Αγγλία, όπου το ποσοστό τωνεργατών μεταξύ 2012 και 
2017 μειώθηκε δύο φορές πιο γρήγορα μεταξύ 1993 και 2011. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
ένα σημαντικό μέρος  

 

 
3 Έρευνα που ανέθεσε ο Φίλιππος Μόρις Μπενελούξ, 21 Μαΐου 2019: https://www.Frontier-
Economics.com/Media/3200/Working-towards-a-χωρίς καπνό-κάτω χώρες-πλήρης έκθεση-αγγλική. 
pdf 
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Από τη μείωση οφείλεται σε καπνιστές που άλλαξαν σε άκαπνα εναλλακτικές λύσεις: περίπου 1,7 

εκατομμύρια πρώην καπνιστές στη Βρετανία έχουν μεταφερθεί πλήρως σε ηλεκτρονικά τσιγάρα. Εάν 
η ταχύτερη μείωση του ποσοστού των αγγλικών καπνιστών κατά τα τελευταία έτη θα εφαρμοζόταν 
στην κατάσταση των κάτω χωρών, ο στόχοςοm να φθάσει σε λιγότερο από το 5% των καπνιστών θα 
μπορούσε να επιτευχθεί ήδη το 2032: οκτώ έτη για τον στόχο Το NPA. Αυτό θα οδηγούσε σε 2032 
1.100.000 λιγότερους καπνιστές σε σύγκριση με τον αριθμό των καπνιστών που αναμενόταν το έτος 
αυτό, όταν μόνο το εισάγονται από το NPA. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη συμπληρωματική συμμετοχή που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα προϊόντα καπνού στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της 
κατανάλωσης τσιγάρων και στην υλοποίηση μιας κοινωνίας χωρίς καπνό. 

Το 2017, το βρετανικό Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε το σχέδιο πολιτικής του «προςμια γενιά χωρίς 
καπνό: ένα σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος για την Αγγλία », το οποίο αναφέρει«[er] την ανάπτυξη 
και την πολύ πρόσφατη Η εισαγωγή νέων προϊόντων καπνού που προέρχονται από τον καπνό έλαβε 
χώρα που ισχυρίζεται ότι μειώνει τη βλαβερότητα του καπνίσματος. Χαιρετίζουμε την καινοτομία που 
μειώνει τις βλαβερές επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού και θα επιτρέψεισεπροϊόντα, όπως τα 
προϊόντα καπνού νέας φύσεως, να διαδραματίσουν ρόλο στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών 
στους καπνιστές. "4

 

Το 2018, η Επιτροπή Επιστημών και τεχνολογίας της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων δημοσίευσε 
την έκθεσή της για τα ηλεκτρονικάτσιγάρα και τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού. Μία από τις 
συστάσεις πολιτικής στην έκθεση είναι:"μια στροφή προς ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα βασίζεται 
περισσότερο στο επίπεδοτου κινδύνου · Όταν οι κανονισμοί σχετικά με τη διαφήμιση και τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσηςείναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική ζημία των διαθέσιμων 
ηλεκτρονικών τσιγάρων, των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και των συμβατικών προϊόντων 
καπνού.5 

Στη Νέα Ζηλανδία, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της αποθάρρυνσης των τσιγάρων, το Υπουργείο 
Υγείας ανακοίνωσε το μάιο 2018 τα σχέδιά του να καταλήξει σε νέους κανονισμούς για τα προϊόντα 
καπνού, στα οποία"αναλογικός κίνδυνος Ο κανονισμός "είναι κεντρικός.6 

"Νορβηγία είναι μια άλλη χώρα με πολύ αυστηρή πολιτική για τον καπνό, η οποία, στοEmende, 
αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα προϊόντα καπνού στη μείωση των 
επιβλαβών συνεπειών της κατανάλωσης τσιγάρων. Το 2018, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας 
Υγείας εξέδωσε έκθεση για την αξιολόγηση της έννοιας της μείωσης τηςζημίαςως στρατηγικού 
στοιχείουτης πολιτικής της για τον καπνό. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
διαθεσιμότητας λιγότερο επισφαλών εναλλακτικών ουσιών που περιέχουν νικοτίνη αξιολογήθηκαν 
σε σύγκριση με τα τσιγάρα. Το Νορβηγικό Ινστιτούτο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποτροπή 
τηςπρόσβασης σε αυτά τα λιγότερο επιβλαβή προϊόντα νικοτίνης θα μπορούσε παραδόξως να 
οδηγήσει στην προστασία του πλέον επιβλαβούς προϊόντος, δηλαδή των τσιγάρων.7 

 
 
 

4 Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, προς μια γενιά χωρίς καπνό: σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος 
για το ENgland, 2017 Ιουλίου, διαθέσιμο στιςhttps://www.gov.uk/Government/Publications/Towards-a-
smoke-free-Generation-Tobacco-Control- Σχέδιο-για-Αγγλία  
5 https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmsctech/505/505.pdf  
6 Νέα Ζηλανδία Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο για να εξετάσει την αναλογική ρύθμιση του κινδύνου για τα 
προϊόντα καπνού που έχουν θερμανθεί, μπορεί να 2018, https://www.Health.Govt.nz/News-Media/News-
items/Ministry-Consider-Risk- Αναλογική-ρύθμιση-τα προϊόντα  
7διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του ακόλουθου 
συνδέσμου:https://einnsyn.No/saksmappe?ID=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.No%2Fnoark4%2FSaksmappe-
-983887406- 
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Το ίδιο έτος, η νορβηγική διεύθυνση για τη δημόσια υγεία δημοσίευσε τις συστάσεις της σχετικά με 
ένα νέο τομέα Η έκθεση υποστηρίζει-εκτός από τις αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης, την 
επέκταση των ζωνών χωρίς καπνό και την παροχή βοήθειας στο BI J για τηνεγκατάλειψη του 
καπνίσματος-την έννοια της"μείωσης της ζημίας"και προτείνει:"[ο] ζυγίζει μια πιο ενεργή προσέγγιση 
Ο τομέας τηςμείωσης των επιβλαβών συνεπειών περιλαμβάνει στους προσεχείς κανονισμούς σχετικά 
με την έγκριση νέων προϊόντων καπνού και νικοτίνης, και στην επικοινωνία σχετικά με τον σχετικό 
βαθμό βλάβης μεταξύ των προϊόντων αυτών προς Το ευρύ κοινό και το προσωπικό που εργάζεται 
στην υγειονομική περίθαλψη.8 

 

Στις 5 Απριλίου 2019, το Υπουργείο δημόσιας υγείας της Νορβηγίας δημοσίευσε τη νέα του 
στρατηγική για τον καπνό για το 2019-2021, η οποία περιλαμβάνει: «[η] η πολιτική της κυβέρνησης 
για τον καπνόπροβλέπει συνεπώς μείωση της ζημίας για τους καπνιστές που δεν 
Μπορείνασταματήσει, αποφεύγοντας την κατανάλωση καπνού και την εξάρτηση από τη νικοτίνη 
μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει πάντα να εξεταστεί υπό 
το πρίσμα των εξελίξεων της αγοράς και της νέας γνώσης.»9

 

 

Στις 30 Απριλίου, 2019, η διοίκηση του Φουκαι του φαρμάκου (FDA) μετά από μια«[R] igoureus,βασισμένη 
στην επιστήμη έρευνα ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης της εφαρμογής προϊόντων καπνού της 
προαγοράς (ρρμα)»το πράσινο φως για Το μάρκετινγκ της Ρεπ είναι"Θέρμανση καπνού system"στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, η FDA δήλωσε:«[d] να επιτρέπουν αυτά τα προϊόντα στην αγορά των ΗΠΑ είναι 
εφαρμοστέα για την προστασία της δημόσιας υγείας, επειδή, ως ένα από τα σημαντικά ζητήματα, τα 
προϊόντα λιγότερο ή ένα χαμηλότερο σταμάτησεE σε ορισμένα Δημιουργία επιβλαβών ουσιών από τα 
τσιγάρα στα οποία πραγματοποιείται αποτέφρωση. "10Η FDA ενημέρωσε ότι:«[β] θ η διαδικασία έγκρισης 
της ΡΡΤΤΆ, οι κατασκευαστές θα πρέπει να αποδείξουν στον οργανισμό ότι η διάθεση στην αγορά του νέου 
προϊόντοςκατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό το πρότυπο απαιτεί από την FDA να 
σταθμίσει τους κινδύνους και τα οφέλη για ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών 
των προϊόντων καπνού και εκείνων που δεν είναι χρήστες, όπου είναι πολύκαιρό ότι αυτό σχετίζεται επίσης 
με τους νέους. Η αξιολόγηση του οργανισμού περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος, 
τα συστατικά, τις προσθήκες και τους κινδύνους για την υγεία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έγινε το 
προϊόν, το Verpακτ και επισημαίνονται. Η αξιολόγηση των προϊόντων του ΙΕΚ έλαβε υπόψη τον βαθμό 
πιθανότητας ή τους υπάρχοντες χρήστες καπνού να σταματήσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού. 
Επίσης, εξέτασε την αυξημένη ή μειωμένη πιθανότηταότι εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού 
θα ξεκινήσουν με αυτό.» 

 

Η FDA αναφέρθηκε στα δεδομένα της ΙΜΙ από δύο χώρες όπου το ΙΕΚ βρίσκεται ήδη στην αγορά-

Ιταλία και Ιαπωνία-γεγονός που δείχνει ότι η χρήση από τους νέους και τους μη καπνιστές είναι πολύ 
περιορισμένη. Από αυτό, η  
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8https://Helsedirektoratet. αριθ./κατάλογοι/πίνακες/προσαρτήσεις/1461/Folkehelse % 20% 20 g% 
20ssssssssssssssssssssssi% 2 0 is-2748. pdf 
9 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/  
10 Δελτίο τύπου FDA, 30 Απριλίου 2019, https://www.FDA.gov/News-Events/Press-Announcements/FDA-
Permits-Sale-Ικίος-καπνός-θέρμανση-σύστημα-μέσω-προαγορά-καπνός-προϊόν-εφαρμογή- 
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Συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν το ΙΚΣ είναι πολύ πιθανό να είναι υπάρχοντες 
καπνιστές.11

 

 

Στο δελτίο τύπου του FDA που αναγγέλλει την έγκριση της Ρρης ΡΡΊΤΑ, ο διευθυντής Zeller του FDA 
"Κέντρο προϊόντων καπνού"σημείωσε επίσης ότι:"[η] η διασφάλιση ότι τα νέαπροϊόντα καπνού από 
το FDA είναι Η διεξοδική αξιολόγηση, αποτελεί ουσιώδες μέρος της αποστολής [της] για την 
προστασία του κοινού, και ιδίως των νέων, και τη μείωση των ασθενειών και της θνησιμότητας των 
τακακασεργών. Μολονότι η έγκρισηνέων προϊόντων δεν ισχυρίζεται ότι είναι ασφαλής, η διαδικασία 
έρευνας παρέχει διαβεβαιώσεις ότι η εμπορία του προϊόντος εφαρμόζεται στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, λαμβανομένων υπόψη των Κίνδυνοι και οφέλη γιαολόκληρο τον πληθυσμό. Η 
επιρροή που μπορούν να έχουν τα προϊόντα στη χρήση της νικοτίνης και του καπνού από τους νέους 
έχει ληφθεί υπόψη, αλλά και η δυνατότητα των προϊόντων να επιτρέπουν στους ενήλικες να 
σταματούν εντελώς να καπνίζουν τα τσιγάρα στα οποίαλαμβάνει χώρα η αποτέφρωση. "12

 

 

Τέλος, η FDA καθόρισε ότι η Ρρης ΡΡΊΤΑ συναντήθηκε με τον κανόνα με βάση το σύνολο των 
αποδεικτικών στοιχείων, όπως συνοψίζεται στη σελίδα 11 και 12 του «εγγράφου αναθεώρησης του 
υποψήφιου πελάτη τεχνικού έργου».13

 

 

Είναι ενθαρρυντικό το ότι οι νομοθέτες λαμβάνουν όλο και περισσότερο άκαπνα προϊόντα σε όλο τον 
κόσμο στις στρατηγικές τους για τη μείωση του καπνίσματος. Ωστόσο, "η επεξεργασία όλων των 
προϊόντων καπνού και νικοτίνης σαν να ζημιώνει εξίσουτο Z ijn και, επίσης, η ρύθμιση αυτή 
υποστηρίζει τη βιωσιμότητα και την πώληση των τσιγάρων και τις συναφείς Οι θάνατοι. "14

 

 

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί επειδή "[β] ααναγνωριστικό στο οποίο εγείρονται ακραίοι περιορισμοί για 
λιγότεροεπιβλαβείςεμπορικές δραστηριότητες μπορεί να έχει ακούσια συνέπεια ότι τα τσιγάρα 
προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από λιγότερο επιβλαβείς Εναλλακτικές λύσεις και ως αποτέλεσμα 
προκαλούν ζημιές "15

 

 

Στην πραγματικότητα, η επιβολή των ίδιων περιορισμών-όπως ουδέτερωνφλάντζες-σε προϊόντα 
καπνού όπως τα τσιγάρα, μπορεί να εμποδίσει τους ενήλικους καπνιστές να μην αλλάζουν. Αυτό 
σημαίνει ότι τα τσιγάρα είναιde factoπροστατευμένα.16Ως αποτέλεσμα, οι καπνιστές θα συνεχίσουν 
να καπνίζουν και δεν θα στραφούν σε μια λιγότερο επιζήμια εναλλακτική λύση. 

 

Ε και οι διακρίσεις στη νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού δεν σημαίνουν, φυσικά, ότι δεν θα πρέπει να 
υπάρχει νομοθεσία για αυτά τα προϊόντα. Τα νομικά μέτρα θα ενθάρρυζαν τον ενήλικα καπνιστή που 
διαφορετικά θα παρέμενε καπνίζοντας για να μεταβεί σε αυτά ταπροϊόντα, και μη καπνιστές όπως  

 

11 https://www.fda.gov/media/124247/download (απρίλιος2019), σελ 11. 
 

12
 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-system-

through-premarket-tobacco-product-application-pathway (30 Απριλίου, 2019). 
13

 https://www.fda.gov/media/124247/download (Απρίλιος 2019).  

14 Έιμπραμς, D. A, et al., διαχείριση νικοτίνης χωρίς καπνό για να σώσει ζωές τώρα: αποδεικτικά 
στοιχεία για ελαχιστοποίηση βλαβών, περιοδικό προληπτικής ιατρικής, 
2018,https://www.ScienceDirect.com/Science/article/PII/S0091743518301981  
15 Έιμπραμς, et al. δήλωση από ειδικούς στην επιστήμη της επιστήμης και της δημόσιας υγείας στη Δρ 
Μάργκαρετ Τσαν, γενική διευθύντρια, Μάιος 2014, 
https://nicotinepolIcy.NET/Documents/Letters/MargaretChan.pdf  
16 Δείτε τον Κλάιβ Μπέιτς και τον Ντέιβιντ Σουνάνον, τη λογική πολιτική για τον καπνό και τη νικοτίνη 
στη Βραζιλία: απάντηση στη δημόσια διαβούλευση της ANVISA αριθ. 314, Απρίλιος 2017, 
https://www.clivebates.com/Documents/BrazilResponseApril17.PDF. 
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Οι νέοι πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα . Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
αποτραπεί η επιστροφή των πρώην καπνιστών σε προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη, έτσι ώστε οι 
χρήστες Άκαπνων προϊόντων να συνεχίζουν να καπνίζουν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μηνξεχνάμε το 
γεγονός ότι οενήλικος καπνιστής που διαφορετικά θα συνέχιζε να είναι σε θέση να επωφεληθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τη μετάβαση σε λιγότερο επιβλαβή προϊόντα. 

Οι ενήλικες καπνιστές είναι τελικά αυτοί που αποφασίζουν να καπνίζουν ή όχι. Είναι σημαντικό να 
έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες, ώστε να μπορούν να κάνουν μια 
τεκμηριωμένη επιλογή. Είναι σαφές ότι η καλύτερη επιλογή είναι να μην ξεκινήσουν ποτέ τα προϊόντα 
που περιέχουν καπνό ή νικοτίνη, και για όσους το κάνουν αυτό να σταματήσουν. Ωστόσο, το μεγάλο 
Gκαλούν ενήλικους καπνιστές οι οποίοι, παρά την αυστηρότερη νομοθεσία, συνεχίζουν να καπνίζουν 
τσιγάρα ή να πηδιάν με καπνό, δικαιούνται να γνωρίζουν ότι υπάρχουν λιγότερο επιβλαβείς 
εναλλακτικές λύσεις. "Ολλανδική κυβέρνηση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαδικασία 
ευαισθητοποίησηςτων ενηλίκων καπνιστών σχετικά με τις διαφορές είναι ο κίνδυνος μεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών προϊόντων καπνού και νικοτίνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη 
διαφοροποίηση στη νομοθεσία που προβλέπει ακριβείς και μη παραπλανητικέςπληροφορίες σχετικά 
με τις λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να διατίθενται στις συσκευασίες, στα 
σημεία πώλησης, καθώς και με Ενημερωτικές εκστρατείες. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το RIVM δήλωσε επίσης στην έκθεσή του για τημείωση των βλαβώνότι 
ο καπνιστής θα ωφελούνταν από την ορθή και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με τις λιγότερο 
επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις για τα προϊόντα καπνού, όπου Γίνεται καύση:"[ε] ρ υπάρχει ανάγκη 
για περισσότερεςπληροφορίες σχετικά με την παραγωγή μείωσης των επιβλαβώνκινδύνων. Η 
προσεκτική επικοινωνία είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η λανθασμένη αντίληψη των 
καταναλωτών σχετικά με την (ατομική) βλαβερότητα των προϊόντων "και" [T] OT εξακολουθεί να 
παρέχει κυβερνητικές οργανώσεις συνήθως μόνο πληροφορίες Σχετικά με την καλύτερη OptiE για την 
πρόληψη ή τον περιορισμό ενός ορισμένου κινδύνου, σε αυτή την περίπτωση με μέτρα πρόληψης και 
με συμβουλές για να σταματήσει το κάπνισμα. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή από την άποψη της 
υγείας, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν πετυχαίνουν. Για αυτούς, οι ορθές και κατανοητέςπληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα «μείωσης της ζημίας» θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον»17

 

Αναγνωρίζουμε την ανησυχία για τη χρήση καπνού και νικοτίνης στους νέους. Όλα, 
συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών, των σημείων πώλησης και των κυβερνήσεων, θα πρέπει 
να κάνουν τα πάντα για να εμποδίσουν τη νεολαία να αποκτήσει πρόσβασησε οποιοδήποτε προϊόν 
καπνού ή νικοτίνης. Αυτό, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ενήλικες καπνιστές 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις καπνού. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο ενθαρρύνουμε την ολλανδική κυβέρνηση να παρακολουθείδιεξοδικά και τακτικά τη χρήση 
των προϊόντων αυτών στους νέους. Αυτό μπορεί να γίνει – εκτός από τη δημόσια έρευνα – με την 
ανάκτηση των διαθέσιμων δεδομένων από τον κλάδο. 

Είναι εγγενής στις καινοτομίες ότι συνεπάγονται έναβαθμό αβεβαιότητας. Ο κανονισμός θα πρέπει, 
συνεπώς, να εξακολουθήσει να είναι επίκαιρο με τεχνολογικές προόδους που μπορούν να αποφέρουν 
οφέλη και κινδύνους στις αξίες και να παρακολουθούν αυτά τα προϊόντα. Ωστόσο,ηπρόοδος που 
εμποδίζει την πρόοδο δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Η εξεύρεση της δεξιάς ισορροπίας είναι 
κρίσιμη, ειδικά τώρα που τα νέα προϊόντα έχουν διατεθεί στην αγορά που 

 

 
17

 Εναλλακτικά προϊόντα καπνού: μείωση βλάβης; Καπνός και σχετικές PRoducten που μπορεί να είναι 
λιγότερο επιβλαβείς από τα τσιγάρα: έκθεση RIVM 2016-0103 Y.C.M. Steel | R. Sue

 

Φίλιπ Μόρις Μπενελούξ 
BVBA T: + 32 (0) 3 287 12 11 

BE: ο ΦΠΑ είναι 
0403.196.039 ΙΒΑΝ: BE40 8260 0053 8163 ΓΡΗΓΟΡΗ  : 

Borsbeeksebrug 24 F: + 32 (0) 3 287 14 11 NL: BTW NL800992659B01 ΙΒΑΝ: NL27 DEUT 0265 2472 76 SWIFT: DEUTNL2A 

2600 Berchem, Βέλγιο RPR Αμβέρσα: 0403.196.039 LU: TVA LU23575179 ΙΒΑΝ: BE51 8260 0053 8062 ΓΡΗΓΟΡΗ  : 



 

Δυνατότητα μείωσης των επιβλαβών επιπτώσεων της χρήσης καπνού στους καπνιστές. Αυτό 
περιγράφηκε ορθά σε ένα πρόσφατο άρθρο από έναν ιδιαίτερα θεωρόμενο εμπειρογνώμονα στον 
τομέα της πολιτικής για τον καπνό. Ο καθηγητής Ντέιβιντ Έιμπραμς και οι συνσυγγραφείς τουΡαμπάνι 
έχουν την τεράστια ευκαιρία να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας και της ρύθμισης 
όσον αφορά αυτό που αποκαλούν "εναλλακτικές διατάξεις παράδοσης νικοτίνης" :" [i] Εάν ρυθμίζεται 
προσεκτικά, προσφέρουν [λιγότερο επιζήμιες λύσεις] μια μεγάληευκαιρία για την αλλαγή της 
παγκόσμιας πανδημίας των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα και παρέχουν μια «απόδειξη 
της αρχής» Για τον δυνητικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η καινοτομία στα ΕΔΆΦΗ στην 
προώθηση της δημόσιας υγείας».Από κανονιστικέςΠροοπτικής«[Η] είναι η ευκαιρία σε πλήρη βαθμό 
στην οποία οι τεχνολογικές καινοτομίεςισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των προϊόντων, της έλξης 
των χρηστών και των ρυθμιστικώνειδικά με στόχο τη μείωση της χρήσης συμβατικών προϊόντων 
καπνού στα οποία πραγματοποιείται η καύση".17

 

 

Ελπίζουμε ότι η ολλανδική κυβέρνηση θα ακολουθήσει μια νομοθετική διαδικασία που θα είναι 
προσανατολισμένη στο μέλλον, θα βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και θα διακρίνει μεταξύ της πιο 
επιζήμιας μορφής χρήσης καπνού και των εναλλακτικών τσιγάρων. Ενθαρρύνουμε την περαιτέρω 
ανεξάρτητη και αμερόληπτη αξιολόγηση των αυξανόμενων επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με τα προϊόντα καπνού, καθώς και τη διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου/οφέλους αυτών των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων Συνιστάται στην Ευρωπαϊκή οδηγία για τα καπνά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 Έιμπραμς, D. et al., ελαχιστοποίηση βλαβών και έλεγχος καπνού: επαναπλαισίωση των κοινωνικών 
απόψεων της χρήσης νικοτίνης για να σώσει ζωές, 39 Ανν. ο Αιδεσιμότατος. Υγεία 193 (2018) διαθέσιμο 
εδώ Beshikbaar. 
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