ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟ ΟΛΛΑΝΔΊΑ - ΣΎΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΏΝ ΣΕ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΣΙΓΆΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΙΦΤΟ
Παρακάτω θα βρείτε μια ολλανδική περίληψη του ακόλουθου αγγλικού εγγράφου με την απάντησή μας
στη διαβούλευση σχετικά με την εισαγωγή της τυπικής συσκευασίας για τα τσιγάρα και το στριφτό.
Δεδομένου ότι στη διαβούλευση η προσθήκη εγγράφων περιορίζεται σε ένα έγγραφο, η ΒΔΤ θα μοιραστεί
επίσης τα στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, ξεχωριστά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Υπουργείο Υγείας και ΠΡΌΝΟΙΑΣ. Εάν επιθυμούμε από το Υπουργείο,
είμαστε πολύ πρόθυμοι να μεταφράσουμε το αγγλικό έγγραφο με την εκτενή ανταπόκρισή μας, και
ενδεχομένως και τις αναφορές εμπειρογνωμόνων στον Ολλανδό.

1,1 σημειώνουμε ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει στην αιτιολογική έκθεση της απόφασης της 19ης
σεπτεμβρίου2017 για την τροποποίηση της απόφασης περί καπνού και Rookwaren, η οποία θα
εισαγάγει τυποποιημένη συσκευασία "Εάν φαίνεται ότι ο καθορισμός Οι περαιτέρω απαιτήσεις
συσκευασίας δεν είναι πλέον αποτελεσματικές στην πρόληψη της πρόσθετης προσοχής στα
προϊόντα καπνού "και ότι" στην ακραία περίπτωση, οι υποχρεωτικές τυπικές μονάδες
συσκευασίας και Η εξωτερική συσκευασία θεωρείται ".
1,2

Ωστόσο,

δεν

πραγματοποιήθηκε

κατάλληλη

αξιολόγηση

ή

ρυθμιστική

εκτίμηση

αντικτύπου(«RIA») όσον αφορά τις πρόσθετες απαιτήσεις συσκευασίας που τέθηκε σε ισχύ τον
Ιούλιο του 2018. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσης το ζήτημα αυτό στις απαντήσεις της στα
πραγματικά ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με την εθνική συμφωνία πρόληψης "με το βήμα

της ουδέτερης συσκευασίας που περιλαμβάνεται στην εθνική συμφωνία πρόληψης , την
υφιστάμενη Οι απαιτήσεις συσκευασίας είναι πράγματι πιο αυστηρές χωρίς διεξοδική
αξιολόγηση.»
1,3 όπως εξηγείται λεπτομερώς στην απάντησή μας στη διαβούλευση σχετικά με τις τυποποιημένες
συσκευασίες, η ΒΔΤ αντιτίθεται σθεναρά στην εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών. "Διαδικασία
που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση όσον αφορά τις τυποποιημένες συσκευασίες είναι
θεμελιωδώς κακή και πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι παράνομη. Επιπλέον, η εισαγωγή
τυποποιημένων συσκευασιών δεν επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή τη μείωση του
πολυπληθούς του καπνού. Στην Αυστραλία, η μόνη χώρα όπου η τυποποιημένη συσκευασία έχει
εισαχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτό δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, και ως εκ
τούτου είναι ένα αποτυχημένο πείραμα. Στην πραγματικότητα, η τυποποιημένη συσκευασία στην
Αυστραλία έχει προκαλέσει ανεπιθύμητες συνέπειες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κοινό, τις
επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε ότι το αποτέλεσμα στις
κάτω χώρες θα ήταν διαφορετικό.

1,4 η κυβέρνηση ακολουθεί μια ελαττωματική και ανεπαρκή διαδικασία. Παράλειψη εκτέλεσης
ή/ και Δημοσίευση αξιολόγησης ή/και Ria, ή διεξοδική διαβούλευση με. Όλες τα ενδιαφερόμενα
μέρη σχετικά με την πρόθεση να υποβάλει τον παρόντα κανονισμό πριν από τη λήψη
ουσιαστικών αποφάσεων, σημαίνει ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί χωρίς την κατάλληλη

Αποδεικτικά στοιχεία ή ανάλυση του κόστους, των παροχών ή άλλων συνεπειών του μέτρου και χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικές επιλογές πολιτικής. Η αιτιολογική έκθεση δεν περιέχει τα αποδεικτικά
στοιχεία και την ανάλυση που είναι αναγκαία για την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής. Στην περίπτωση
αυτή, η ανάγκη για καλή, βασισμένη στην πραγματικότητα RIA είναι ακόμη πιο επείγουσα, δεδομένης της
παραπομπής της κυβέρνησης στο άρθρο 24 της οδηγίας της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού («TPD»), το οποίο
επιτρέπει μόνο τη θέσπιση συμπληρωματικού μέτρου» υπό την προϋπόθεση ότι Η αιτιολόγηση της
δημόσιας υγείας, λαμβανομένης υπόψη της υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας που

θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία, « επιτυγχάνεται με την οδηγία» και είναι αναλογική.
1,5 η θέση της κυβέρνησης ότι οι εισροές από τα μέλη της καπνοβιομηχανίας βάσει του
άρθρου 5,3 της σύμβασης-πλαισίου του που (FCTC) θα αποκτήσουν λιγότερο βάρος είναι
εσφαλμένη. Του Η ολλανδική ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 3, είναι λανθασμένη και
αντιφάσκει κατηγορηματικά προς τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των
αρχών της φυσικής δικαιοσύνης και της δικονομικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, αντί να εξαιρούνται
οι πληροφορίες από τη βιομηχανία καπνού, το άρθρο 5 παράγραφος 3 απαιτεί η επαφή με τη
βιομηχανία καπνού να πραγματοποιείται με διαφανή τρόπο. Πουθενά δεν απαιτεί η σύμβαση
πλαίσιο του ΠΟΕ την εξαίρεση της καπνοβιομηχανίας από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Στην περίπτωση αυτή, τα σχόλια και τα αποδεικτικά στοιχεία της ΒΔΤ θα παρουσιαστούν με
ανοικτό και διαφανή τρόπο μέσω της παρούσας διαβούλευσης. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει
νομική βάση για να εξαιρεθούν τα σχόλια και τα αποδεικτικά στοιχεία της ΒΔΤ ή να ζυγίζουν
λιγότερο.
1,6 η τυποποιημένη συσκευασία θα αποτελούσε τον ουσιαστικό ρόλο των εμπορικών
Τρόπος. Η τυποποιημένη συσκευασία θα εξαλείψει τη χρήση των σημάτων και έτσι
καταστρέφουν την αξία τους. Ως αποτέλεσμα, θα χαθούν δεκαετίες επενδύσεων σε μάρκες και
τα συναφή εμπορικά τους σήματα, μαζί με την εγγενή τους θέληση. Οι αγορές χωρίς μάρκες είναι
γενικά αγορές με γνώμονα τις τιμές. Εάν όλα τα προϊόντα είναι τα ίδια στην ολλανδική αγορά
τσιγάρων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια στροφή προς μια αγορά η οποία είναι αμιγώς
καθοδηγούμενη από τις τιμές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης και
του παράνομου εμπορίου.
1,7 η τυποποιημένη συσκευασία δεν λειτουργεί. Τα διαθέσιμα στοιχεία από την Αυστραλία
δείχνουν ότι Η τυποποιημένη συσκευασία δεν οδήγησε σε μείωση του καπνίσματος και αντί να
γνωρίζει κάποιες δυσμενείς επιπτώσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εισαγωγή τυποποιημένων
συσκευασιών δεν είχε καμία επίδραση στον βαθμό μείωσης του καπνίσματος ή στον αριθμό των
καθημερινών καπνιστών. Τα κρατικά στοιχεία για το 2016, που προέρχονται από την εθνική
έρευνα της Αυστραλίας για την οικιακή χρήση ναρκωτικών, δείχνουν ότι για πρώτη φορά εδώ και
δεκαετίες δεν έχει υπάρξει στατιστικά σημαντική μείωση της πολυπληθές του καπνίσματος στην
Αυστραλία μετά την εισαγωγή της Τυπική συσκευασία. Αντίθετα, προέκυψαν ορισμένες ακούσιες
συνέπειες που υπονομεύουν τους στόχους της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της
σχετικής μείωσης της τιμής των τσιγάρων, της αύξησης των καταναλωτών που πηγαίνουν σε
φθηνότερα προϊόντα καπνού και ενός Μεγάλη αύξηση των παράνομων πωλήσεων καπνού.
Ανάλυση των δημοσιευμένων στοιχείων που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία,

Η τυποποιημένη συσκευασία εισήχθη πρόσφατα, ομοίως δείχνει ότι η τυποποιημένη συσκευασία δεν
είχε στατιστικά σημαντική επίπτωση στην κατανάλωση καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία.
η 1,8 Bat προσθέτει, σε απάντηση σε αυτή τη διαβούλευση, τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων του
καθηγητή Κιπτσούτσσι (προσάρτημα 1) και του κ. Νιλ Ντράιντεν (προσάρτημα 2). Είναι διεθνώς
αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες σε αυτόν τον τομέα. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν την
πιο περιεκτική και ενημερωμένη ανάλυση των στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο των
τυποποιημένων συσκευασιών στην Αυστραλία σχετικά με την κατανάλωση τσιγάρων και την
επικράτηση του καπνίσματος. Οι εκθέσεις αυτές καταδεικνύουν επίσης ότι οι αλλαγές στη
συσκευασία που εισήχθησαν το 2012 στην Αυστραλία δεν ήταν αποτελεσματικές. 1
1,9 ειδικότερα, όπως ΟΡΊΖΕΤΑΙ στην απάντηση της ΒΔΤ, τα διαθέσιμα στοιχεία από την Αυστραλία
δείχνουν ότι μετά την εισαγωγή της τυπικής συσκευασίας:
1.9.1
1.9.2

μακροπρόθεσμα δεν σημειώθηκε επιτάχυνση στη μείωση του αριθμού των καπνιστών ·

η τυποποιημένη συσκευασία δεν αύξησε την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων για
την υγεία ·

1.9.3

η τυποποιημένη συσκευασία συνδέεται με μια σχετική πτώση των τιμών των τσιγάρων ·
αύξηση της κατανάλωσης τσιγάρων και επιτάχυνση της μετατόπισης από το Premium σε
φθηνότερα μάρκες στην Αυστραλία, και

1.9.4

η παράνομη χρήση του καπνού αυξήθηκε δραματικά.

1,10 τα στοιχεία αυτά σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο της τυπικής συσκευασίας στη
συμπεριφορά του καπνίσματος είναι τα καλύτερα στοιχεία που αποδεικνύουν την επάρκεια της
εν λόγω μεταβολής στην απόφαση Rookwaren και θα πρέπει να εκλέγονται πάνω από τα
συμπεράσματα που βασίζονται σε μελέτες Στις προθέσεις και τις αντιλήψεις, όπου αυτές οι
μελέτες προωθούν ήδη την πολιτική εισαγωγής τυποποιημένων συσκευασιών εκ των προτέρων.
1,11 η τυποποιημένη συσκευασία είναι παράνομη. Η τυποποιημένη συσκευασία αντιβαίνει στην
αρχή της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, στερεί από τη ΒΔΤ τα δικαιώματα
ιδιοκτησίας της και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα και παραβιάζει το
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, όπως Προστατεύεται από τον χάρτη των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου
και των θεμελιωδών ελευθεριών.
1,12 η τυποποιημένη συσκευασία είναι δυσανάλογη. Η πρόταση δεν είναι απαραίτητη. Υπάρχει ήδη
γενική επίγνωση των κινδύνων του καπνίσματος και των ισχυόντων νόμων που απαγορεύουν στους
ανηλίκους την αγορά προϊόντων καπνού και τη χρήση πιθανών παραπλανητικών

1 Δεδομένου ότι στη διαβούλευση η προσθήκη εγγράφων περιορίζεται σε ένα έγγραφο, η ΒΔΤ θα μοιραστεί τα

στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων ξεχωριστά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με το Υπουργείο Υγείας και ΠΡΌΝΟΙΑΣ. Παρόλο που ορισμένα από τα υποκείμενα
δεδομένα που αναλύονται από τους εμπειρογνώμονες στις εν λόγω εκθέσεις δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό,
η ΒΔΤ μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να μοιράζεται αυτά και τα υπόλοιπα δεδομένα με την κυβέρνηση (ή τους
εμπειρογνώμονες που ορίζουν) στα συνημμένα δεδομένα Σε εμπιστευτική βάση, και θέτει στη διάθεση των
εμπειρογνωμόνων την απάντηση σε ερωτήσεις που το Υπουργείο υγείας ή κυβέρνησης μπορεί να έχει.
Καλούμε το Υπουργείο δημόσιας υγείας να επικοινωνήσει μαζί μας σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να
μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες για τα δεδομένα.

Απαγόρευση της διατύπωσης στη συσκευασία των προϊόντων καπνού. Τα εμπορικά σήματα και οι
συσκευασίες δεν είναι επίσης οδηγοί της συμπεριφοράς του καπνίσματος. Όπως προαναφέρθηκε, τα
στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η πρόταση δεν θα ήταν αποτελεσματική στη μείωση του πολυπληθές του
καπνίσματος μεταξύ των νέων ή με άλλο τρόπο. Η πρόταση ενδέχεται να έχει σοβαρές δυσμενείς
επιπτώσεις που υπονομεύουν τον στόχο της δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων:
1.12.1 περαιτέρω αύξηση του παράνομου εμπορίου ·
1.12.2 διέγερση του ανταγωνισμού των τιμών που οδηγεί σε μετατόπιση των πωλήσεων σε
σχετικά φθηνότερα προϊόντα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε
αύξηση της κατανάλωσης ·
1.12.3 στρέβλωση του ανταγωνισμού και αύξηση των εμποδίων εισόδου στην αγορά του καπνού ·
1.12.4 περιοριστικό αποτέλεσμα για την καινοτομία.
1,13

η τυποποιημένη συσκευασία παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις των κάτω χωρών. Του

Η εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών θα παραβιάζει διάφορες συμφωνίες για τη βιολογική
οργάνωση, όπως η συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές πτυχές
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τη γενική
συμφωνία δασμών και Εμπορίου 1994, οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δίκαιη
μεταχείριση των εγχώριων Εμπορικές συμφωνίες. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες στο πλαίσιο του
ομίλου ΒΔΤ έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις που προστατεύονται από διμερείς επενδυτικές
συμφωνίες. Η πρόταση για την εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών παραβιάζει αυτές τις
συνθήκες.

1,14 η τυποποιημένη συσκευασία
από
τον

δεν

απαιτείται

ούτε εγκρίνεται

Της σύμβασης-πλαισίου για την αποθάρρυνση του καπνού («FCTC»). Σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο, η FCTC μόνο μια "συμφωνία-πλαίσιο" και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεώνει την
κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται οι δεσμευτικές
διατάξεις της τυπικής συσκευασίας της FCTC. Και οι (μη δεσμευτικές) κατευθυντήριες γραμμές
του που για τα άρθρα 11 και 13 της FCTC υποδεικνύουν μόνο ότι τα μέρη "μπορεί" να εξετάσουν
"τη συνήθη συσκευασία (όχι" θα "). Είναι σημαντικό η FCTC να μην υποχρεώσει τα μέρη να
λάβουν μέτρα τα οποία αντιβαίνουν στα εθνικά νομοθετικά κριτήρια ή διαδικασίες, πράγμα που
θα ίσχυε για τις τυποποιημένες συσκευασίες.
1,15

η εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν

αποδειχθεί και δεν θα δικαιολογούνταν. Προτείνοντας να επεκταθεί η τυποποιημένη
συσκευασία στα ηλεκτρονικά τσιγάρα στο μέλλον, η κυβέρνηση δεν αξιολογεί τον αντίκτυπο μιας
τέτοιας πρότασης για τη δημόσια υγεία. Η εφαρμογή τυποποιημένων συσκευασιών για τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα-μια κατηγορία προϊόντων με σημαντικές δυνατότητες από πλευράς
λιγότερο επιβλαβούς για τη δημόσια υγεία σε σύγκριση με τα συμβατικά τσιγάρα (όπως
επιβεβαιώνεται από τους κορυφαίους Οι υγειονομικές αρχές), οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι
βοηθούν τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα, δεν δικαιολογούνται και θα είναι
αντιπαραγωγικές εξετάζοντας τον στόχο της κυβέρνησης. Εάν η κυβέρνηση επιδιώξει
πραγματικά να μειώσει τον πολυπληθούς του καπνίσματος, θα ήταν αντί των πιθανών.

Η καταστολή λιγότερο επιβλαβών προϊόντων (PRRP) και η ενδεχόμενη εξάλειψη νέων προϊόντων, η
ανάπτυξη αποτελεσματικών ρυθμιστικών οδών για την αγορά υψηλής ποιότητας PRRP και τη στήριξη
των καπνιστών που θέλουν να αλλάξουν. Το δυνητικό όφελος των PRRP υπογραμμίζεται από στοιχεία
από χώρες με πιο ευέλικτο περιβάλλον και κανονισμούς σχετικά με αυτά τα καινοτόμα προϊόντα που
διευκολύνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, την πρόσβαση και τη χρήση, και που υποδεικνύουν ότι η συνέβαλαν στη μείωση του πολυπληθές του καπνίσματος. Πράγματι, ένας αυξανόμενος
αριθμός κορυφαίων αρχών υγείας και κυβερνήσεων ενστερνιστεί τα PRRP λόγω του δυναμικού τους
να συμβάλουν στον περιορισμό των επιβλαβών συνεπειών του καπνού.
1,16 υπό το πρίσμα των ανωτέρω, παροτρύνουμε θερμά την κυβέρνηση για τυποποιημένη συσκευασία να αποσύρει την πρόταση κι επίσης.

Θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει τις ανησυχίες μας σχετικά με την τυποποιημένη συσκευασία
με την κυβέρνηση και να καλέσει την κυβέρνηση να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τα δεδομένα
στα οποία βασίζονται οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής, ο κ. Ντράιντεν.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟ ΟΛΛΑΝΔΊΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΥΓΕΊΑΣ, ΤΗΣ
ΕΥΗΜΕΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ σε σχέση με την πρόταση ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΉΣ τους για το ΔΙΆΤΑΓΜΑ περί ΚΑΠΝΟΎ και ΣΥΝΑΦΏΝ προϊόντων σε σχέση με την εισαγωγή της
ΑΠΛΉΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ για τα ΤΣΙΓΆΡΑ και το κάπνισμα
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1.

Εισαγωγή

Αυτή η υποβολή από τον Βρετανό Αμερικανό καπνό Ολλανδία ("bat") (η «απάντηση») απαντά στη
διαβούλευση για την απλή συσκευασία των τσιγάρων καιτου καπνού («Ρίο») (« Πρόταση"), που
εκδίδεται από τον υπουργό υγείας, πρόνοιας και Αθλητισμού («διαβούλευση»).
Η ΒΔΤ είναι μέλος της βρετανικής αμερικανικής ομάδας προϊόντων καπνού και είναι υπεύθυνη για την
εισαγωγή, διανομή και πώληση καπνού στις κάτω χώρες. Η BAT Ολλανδία προμηθεύει επί του παρόντος οκτώ μάρκες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, όπως το λ. Μολ και το Λάκι Στράικ.
Όπως εξηγείται λεπτομερώς στην παρούσα απάντηση, η ΒΔΤ αντιτίθεται σθεναρά στην Εισαγωγή
απλών συσκευασιών. Η διαδικασία που ακολουθείται από την ολλανδική κυβέρνηση ("κυβέρνηση")
μέχρι σήμερα όσον αφορά τις απλές συσκευασίες είναι θεμελιωδώς ελαττωματική και ανεπαρκής.
Πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι παράνομη. Επιπλέον, η πρόταση δεν θα μπορούσε να επιτύχειτους
στόχους της. Η απλή συσκευασία δεν κατάφερε να παραδώσει κανένα από τα αναμενόμενα οφέλη
στην Αυστραλία, τη μοναδική χώρα στην οποία εφαρμόστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πράγματι,
η απλή συσκευασία έχει οδηγήσει, στην Αυστραλία, σε ακούσιες δραστηριότητεςπου επηρεάζουν αρνητικά το κοινό, τις επιχειρήσεις και την αυστραλιανή κυβέρνηση. Δεν υπάρχει λόγος να πιστέψουμε
ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό στις κάτω χώρες.
Η υποβολή είναι δομημένη ως εξής:

1.4.1

τμήμα 2 εξετάζει τη διαδικασία που ακολουθείται από την κυβέρνηση και εξηγεί
γιατί είναι θεμελιωδώς ελαττωματική και ανεπαρκής. Το πρότυπο της διαδικασίας, των αποδεικτικών στοιχείων και της ανάλυσης πέφτει πολύ χαμηλότερα
από αυτό που απαιτείται για μια απόφαση πολιτικής αυτού του τύπου και μεγέθους.

1.4.2 το τμήμα 3 εξηγεί ότι η πρόταση θα μπορούσε ναχρησιμοποιήσει τα εμπορικά
σήματα και, με τον τρόπο αυτό, να καταστρέψει την αξία τους. Ως αποτέλεσμα,
θα χαθούν δεκαετίες επενδύσεων σε μάρκες και τα συναφή εμπορικά τους
σήματα, μαζί με την εγγενή τους θέληση.
1.4.3

το τμήμα 4 περιγράφει λεπτομερώς τα διαθέσιμα στοιχεία από την Αυστραλία , τα
οποία αποδεικνύουν ότι η απλή συσκευασία δεν έχει μειώσει το κάπνισμα και αντίθετα έχει ορισμένες δυσμενείς ανεπιθύμητες συνέπειες. Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στο ποσοστό παρακμής του καπνίσματος ή στον αριθμό των καθημερινών καπνιστώνπου είναι η εισαγωγή απλών συσκευασιών. Πράγματι, τα πιο πρόσφατα 2016 κρατικά δεδομένα της αυστραλιανής
εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά της Αυστραλίας δείχνουν ότι για πρώτη φορά
εδώ και δεκαετίες δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική μείωση του πολυπληθούς του
καπνίσματος στην Αυστραλία μετά την Εισαγωγή απλών συσκευασιών. 2

Αντ' αυτού, υπήρξαν ορισμένες ακούσιες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης
της σχετικής μείωσης της τιμής των τσιγάρων (που θα μπορούσε να οδηγήσει
σε αυξημένη κατανάλωση) και της αύξησης των παράνομων πωλήσεων καπνού. Ανάλυση των αρχικών δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, όπου η απλή συσκευασία εφαρμόστηκε πρόσφατα, δείχνει επίσης ότι η απλή συσκευασία δεν είχε στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις στην κατανάλωση
στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία · και όχι στατιστικά σημαντικό αντίκτυπο
στον πολυπληθούς στο ΗΒ.3
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1.4.4

το τμήμα 5 εξηγεί ότι η υιοθέτηση απλών συσκευασιών θα ήταν παράνομη. Η
πρόταση παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
από την ΕΕ, στερεί, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα
χρήσης των εμπορικών της σημάτων, και παραβιάζει τηνελευθερία της έκφρασης, όπως προστατεύεται από τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου
και των θεμελιωδών ελευθεριών («ΕΣΔΑ»).

1.4.5

το τμήμα 6 εξηγεί ότι η απλή συσκευασία είναι δυσανάλογη και ότι η πρόταση
δεν είναι αναγκαία. Υπάρχει ήδη καθολική ευαισθητοποίηση σχετικά με τους
κινδύνους του καπνίσματος και οι ισχύοντες νόμοι εμποδίζουν τους ανήλικους
να αγοράζουν τσιγάρα και καπνό από το κάπνισμα, και απαγορεύουν τη χρήση
παραπλανητικών και απατηλών όρων για τη γήρανση του προϊόντος καπνού.
Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν επίσης ότι η πρόταση δεν θα είναι αποτελεσματική στη μείωση του πολυπληθούς του καπνίσματος μεταξύ των νέων ή
με άλλο τρόπο. Η πρόταση είναι επίσης πιθανό να έχει σοβαρές δυσμενείς συνέπειες, μεταξύ των οποίων:
•

επιδεινώνοντας ένα παράνομο εμπορικό πρόβλημα ·

•

η ενίσχυση του ανταγωνισμού των τιμών που οδηγεί σε μείωση των συναλλαγών σε φθηνότερα προϊόντα, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του
να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης ·

•

στρέβλωση του ανταγωνισμού και αύξηση των εμποδίων εισόδου · Και

•

της καινοτομίας.

1.4.6
το τμήμα 7 εξηγεί ότι η απλή συσκευασία του απαρνηθείd παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(«ΠΟΕ»), όπως η συμφωνία για τις συναφείς με το εμπόριο πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας («TRIPS Συμφωνία»), η συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο («συμφωνία TBT») και η γενική συμφωνία δασμών και Εμπορίου 1994 («GATT»), οι οποίες είναι
ζωτικής σημασίας για τη δίκαιη μεταχείριση των εγχώριων εξαγωγών. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες στο πλαίσιο του ομίλου ΒΔΤ κατέχουν σημαντικές επενδύσεις που προστατεύονται βάσει των διμερών επενδυτικών συνθηκών («ΔΕΣ»). Η πρόταση θα παραβιάσει τις εν λόγω συνθήκες.
1.4.7
Το τμήμα 8 εξηγεί ότι η απλή συσκευασία δεν απαιτείται ούτε εγκρίνεται
από τη σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού ("FCTC"). Ως ζήτημα διεθνούς δικαίου, η
Σπεκ είναι μια απλή συμφωνία "πλαισίου" και, κατά συνέπεια, δεν δεσμεύει την κυβέρνηση να
λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, κανένα από τα δεσμευτικά στοιχεία της f.c.t.c.
δεν αναφέρει καν την απλή συσκευασία και τις (μη δεσμευτικές) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ γραμμές
που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13 της FCTC, δείχνουν μόνο ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της
ΣΠΕΚ "πρέπει" (όχι "θα") "θεωρούν" (όχι "εγκρίνουν") απλό της συσκευασίας.
1.4.8
Το τμήμα 9 επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η πρόταση επέκτασης απλής
συσκευασίας σε ηλεκτρονικά τσιγάρα/συστήματα παράδοσης νικοτίνης («άκρα») δεν βασίζεται
σε αποδεικτικά στοιχεία οδηγούσε σε αρνητικές συνέπειες.

http://www.theaustralian.com.au/news/nation/more-smokers-lighting-up-despite-everincreasingφόροι/ειδήσεις-ιστορία/190014e7306548c49 fc372dabb5a0555.
2

3

Οικονομία της Ευρώπης (2017), TPD2 και τυποποιημένες συσκευασίες καπνού – τι επιπτώσεις είχαν
μέχρι στιγμής;
http://www.Europe-Economics.com/Publications/tpd2_and_standardised_tobacco_packaging_-_impact_on_prevalence_and_consumption_in_france_and_the_uk_1. pdf.
Με
όσον αφορά το κάπνισμα πολυπληθούς στη Γαλλία, οι συντάκτες δηλώνουν: "Έχουμε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα με επαρκή συχνότητα εάν το μοντέλο έχει επιπτώσεις σε πολυπληθές Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας."

Προσαρτήματα
1. Το προσάρτημα 1 είναι η έκθεση πραγματογνωμοσύνης του καθηγητή W Κιπ Σιουσί
(Πανεπιστήμιο διακεκριμένου καθηγητή νομικής, οικονομίας και διοίκησης, Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ, Νάσβιλ, Τενεσί, ΗΠΑ), «αξιολόγηση της επίδρασης του κανονισμού
της αυστραλιανής απλής συσκευασίας: ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων του Ρόι
Μόργκαν, των δεδομένων CITTS και των δεδομένων NTPPTS "με ημερομηνία Ιαν2018.
2. Το προσάρτημα 2 είναι η έκθεση εμπειρογνωμόνων του κ. Νιλ Ντράιντεν (εκτελεστικός
αντιπρόεδρος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής μονάδας πολιτικής ανταγωνισμού της πυξίδας), "τα αποτελέσματα της τυποποιημένης συσκευασίας: μια εμπειρική ανάλυση". με
ημερομηνία 2017 Οκτωβρίου.
3. Το προσάρτημα 3 είναι ηέκθεση του Δρ Νιλ Μακίγκανι, διευθύντρια του κέντρου κατάχρησης ναρκωτικών, Γλασκώβη, κρίσιμης ανάλυσης αποδεικτικών στοιχείων ότι η τυποποιημένη συσκευασία καπνού θα μειώσει τον πολυπληθούς του καπνίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο., με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2014.
4. Το προσάρτημα 4 είναι η έκθεση εμπειρογνωμόνων οΔρ Γκρέγκορι Μίτσελ, ένας ψυχολόγος
και ο Τζόζεφ Γουάιντραμπ-Τράπεζα της Αμερικής διακεκριμένος καθηγητής δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση του ΣΑΝΤΛΕΡ: μια ψυχολογική
ανάλυση της πιθανές επιπτώσεις της τυποποιημένης συσκευασίας τσιγάρων στο κάπνισμα
ανηλίκων, με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2014.
5. Το προσάρτημα 5 είναι η έκθεση εμπειρογνωμόνων του καθηγητή Ρόναλντ Φέιμπερ, ομότιμο
καθηγητή μαζικών επικοινωνιών στη σχολή δημοσιογραφίας και μαζικής επικοινωνίας στο
Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, ο ρόλος των εμπορικών σημάτων και των σημάτων που εκ-

προσωπούν, με ημερομηνία 1 Αυγούστου 2014.
6. Το προσάρτημα 6 είναι η έκθεση εμπειρογνωμόνων του κ. Γουέστον Άνσον, Προέδρου

της διαχείρισης πνευματικών περιουσιακών στοιχείων της Consor, προκαταρκτική ανάλυση του Υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου βασιλείου 2012 και 2014 αξιολογήσεις αντικτύπου της τυποποιημένης συσκευασίας για προϊόντα καπνού ., με ημερομηνία 4 Αυγούστου 2014.
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2.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΙΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΠΑΡΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία που ακολουθείται από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα εγείρει σοβαρές ανησυχίες.
Η παράλειψη ανάληψης ή/και δημοσίευσης κανονιστικής εκτίμησης αντικτύπου ή διαβούλευσης πριν
από τη λήψη των ουσιαστικών αποφάσεων σημαίνει ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς την κατάλληλη απόδειξη ή ανάλυση του κόστους, των παροχών ή άλλων επιπτώσεων του μέτρου και χωρίς να
θεωρείται ότι υπάρχουνεναλλακτικές επιλογές πολιτικής. Η αιτιολογική έκθεση δεν περιλαμβάνει τα
απαραίτητα στοιχεία και αναλύσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής.
Παράλειψη ανάληψης κατάλληλης κανονιστικής εκτίμησης αντικτύπου
Η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιεύσει καμία κατάλληλη ρυθμιστική εκτίμηση αντικτύπου ή μελέτη σχετικά
με την πρόταση. Καμία ουσιαστική εξήγηση ή αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει τον λόγο για
τον οποίο θεωρείται απαραίτητη η απλή συσκευασία, ούτε η κυβέρνηση παρέσχε ανάλυση αναλογικότητας.
Η κυβέρνησηδήλωσε στην αιτιολογική έκθεση του διατάγματος της 19ης σεπτεμβρίου 2017 (η «αιτιολογική έκθεση»), για την τροποποίηση του διατάγματος περί καπνού και καπνών για την αποτροπή
συσκευασιών που περιέχουν προϊόντα καπνού που οδηγούν σε Επιπλέον προσοχή για αυτά τα προϊόντα στο:
"Εάν φαίνεται ότι οι περαιτέρω απαιτήσεις συσκευασίας δεν είναι πλέον αποτελεσματικές για την
αποφυγή πρόσθετης προσοχής για τα προϊόντα καπνού, η υποχρεωτική απλή συσκευασία θα εξεταστεί, ως
έσχατη λύση, στο μέλλον. Αυτό συνάδει με την αιτιολόγηση της εγκριθείσες τροποποίησης των τροπολογιών της ολλανδικής πράξης για τον καπνό και τα συναφή προϊόντα για την εφαρμογή της οδηγίας
2014/40/ΕΕ της υποδοχής Bruins/volp, η οποία υποδηλώνει ότι η τυποποιημένη συσκευασία θα Απαραίτητο.
Η αναλογικότητα του παρόντος μέτρου καιοαντίκτυπος στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα
εξεταστούν στη συνέχεια.

Εάν αποφασιστεί η εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών, η βάση για την ανάθεση που προβλέπεται
στο άρθρο 3,4 του διατάγματος θα τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση περαιτέρω απαιτήσεων για την τυποποιημένη συσκευασία από τον κανονισμό"(η υπογράμμιση δική μου) (stb. 2017,
αριθ. 358, σελίδα 5). Ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάλληλη εκτίμηση των κανονιστικών επιπτώσεων. Στην πραγματικότητα, η απάντηση στην ερώτηση 204 των ερωτήσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με
την εθνική συμφωνία πρόληψης
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("NPA") Σημείωση "Με βήμα της ουδέτερης συσκευασίας που περιλαμβάνεται σε εθνική συμφωνία οι
υφιστάμενες απαιτήσεις συσκευασίας πράγματι αυστηρότερες χωρίς διεξοδική αξιολόγηση
(η υπογράμμιση δική μου).4
Η αιτιολογική έκθεση δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία και αναλύσεις για την υποστήριξη της
ανάπτυξης της πολιτικής και δεν αποτελεί κατάλληλη βάση για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η απλή
συσκευασία είναι απαραίτητη, κατάλληλη και αναλογική, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

2.7.1

η αιτιολογική έκθεση δεν αναλύει την αποτελεσματικότητα των ισχυόντων μέτρων για τον καπνό (συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών απαιτήσεων συσκευασίας που έχουν εισαχθεί από την 1η Ιουλίου 2018 και των μέτρων που
πρέπει να εισαχθούν στον «αγωγό», συμπεριλαμβανομένης μιας οθόνης απαγόρευση από 2020). Παρά ταύτα, η κυβέρνησηέχει δηλώσει ότι η απλή συσκευασία θα εισαχθεί μόνο ως έσχατη λύση και μόνο εάν τα σημερινά μέτρα αποδειχθεί ανεπαρκή. Δεν φαίνεται να έχει αναληφθεί καμία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ισχυόντων μέτρων, όπως αναγνωρίζεται στο πλαίσιο τωνερωτήσεων του Κοινοβουλίου προς το NPA.

2.7.2

η αιτιολογική έκθεση δεν εντοπίζει πρόβλημα με τις υπάρχουσες προειδοποιήσεις και άλλους κανονισμούς που απαιτούν πρόσθετους κανονισμούς, όπως η
εφαρμογή της απλής συσκευασίας.

2.7.3

το μνημόνιο ηλεκτρονικής δήλωσης ισχυρίζεται ότι η απλή συσκευασία είναι αποτελεσματική χωρίς καμία ουσιαστική ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων
και αγνοεί τις άμεσες αποδείξεις από την Αυστραλία που δείχνουν την αναποτελεσματικότητα της απλής συσκευασίας στη μείωση του καπνίσματος. Όπως
περιγράφεται λεπτομερώς κατωτέρω, ηδιαθεσιμότητα που διατίθεται από την
Αυστραλία, η οποία δεν εξετάζεται στην αιτιολογική έκθεση, καταδεικνύει ότι η
απλή συσκευασία δεν έχει λειτουργήσει και αντίθετα έχει ορισμένες δυσμενείς
ανεπιθύμητες συνέπειες.

2.7.4

η αιτιολογική έκθεση δεν παρέχει καμίατεκμηριωμένη ή άμεση απόδειξη σχετικά
με τον αντίκτυπο της απλής συσκευασίας. Πράγματι, υποστηρίζεται ότι δεν είναι
δυνατόν να μετρηθεί το απόλυτο αποτέλεσμα της απλής εισαγωγής απλών συσκευασιών. Αυτό δεν ικανοποιεί την ευθύνη του κράτους να αποδείξει ότι το
μέτρο είναι Proκατάλληλους για την εξασφάλιση της επίτευξης του στόχου και
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξή του. Επιπλέον, όπως συζητήθηκε κατωτέρω, η ανάλυση των εμπειρογνωμόνων κατέδειξε ότι η απλή συσκευασία είχε «μηδενική επίπτωση» στα ποσοστά πολυπληθούς του καπνίσματος στην Αυστραλία.

2.7,5

η αιτιολογική έκθεση δεν επιχειρεί καν να προσδιορίσει, πόσο μάλλον να λάβει έσοδα ή να ποσοτικοποιήσει το κόστος της πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του
αντικτύπου της στην αξία κατασκευάζει μάρκες και συναφή πνευματική ιδιοκτη-

σία. Η έλλειψη οποιασδήποτε ανάλυσης των επιπτώσεων καθιστά την πολιτική
αδικαιολόγητη.
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Απάντηση στην ερώτηση 204 · Το Κοινοβούλιο διερωτάται σχετικά με την NPA.

2.7.6 η αιτιολογική έκθεση δεν εξετάζει τυχόν ακούσιες συνέπειες της απλής συσκευασίας.
Ως εκ τούτου, ο ρυθμιστικός αντίκτυπος που Διεξήγα("Ria") που προέβη σε διεξοδική ανάλυση της
πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του εάν είναι αναγκαίο και κατά πόσον υπάρχουν λιγότερο επαχθείς τρόποι επίτευξης του ρυθμιστικού στόχου, θα πρέπει να έχει να μπορέσει η κυβέρνηση να ελέγξει ορθά την πρόταση.
Οι Ria αποτελούν ουσιώδες μέρος ενός διαφανούς, υπόλογου και εμπειρικά κανονιστικού συστήματος. Παρέχουν μια επίσημη μέθοδο για να διασφαλιστεί ότι η κυβερνητική δράση είναι δικαιολογημένη
και βασίζεται σε σαφή κατανόηση της αιτίας και του αποτελέσματος, να μεταβάλειτις επιλογές της
τοπικής πολιτικής και τις επιπτώσεις των κανονιστικών αποφάσεων σε διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων.
Η RIA αποτελεί επίσης τον ακρογωνιαίο λίθο των διεθνώς αποδεκτών αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας, όπως αυτές που ορίζονται από τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, του
οποίου μέλος είναι η Ολλανδία. Η σημασία της διεξαγωγής μιας RIA τονίστηκε από μια 2019 δημοσίευση του ΟΟΣΑ για τις πρακτικές βελτίωσης της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία αναφέρει ότι «[σ] εδώ οιχώρες της ΕΕ περιλαμβάνουνρυθμιστικά μέτρα που υπερβαίνουν τα
αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, είναι σημαντικό τα εν λόγω μέτρα να υπόκεινται σε
κατάλληλη διαβούλευση και εκτίμηση αντικτύπου στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι υλοποιούνται τα αναμενόμενα οφέλη από τη νομοθεσία της ΕΕ.»5
Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας εξηγεί επίσης τους κινδύνους της ρύθμισης
που δεν υποστηρίζονται ορθά από μια σωστή εκτίμηση αντικτύπου: «ηανεπαρκώς σχεδιασμένη και
πλημμελή κανονιστική ρύθμιση μπορεί να αποδειχθεί υπερβολική και να υπερβεί τα αυστηρά απαραίτητο [...]ο κανονισμός μπορεί να είναι υπερβολικά περιοριστικοί, αδικαιολόγητα δαπανηρός ή αντιπαραγωγικοί. Τα στρώματα της επικαλυπτόμενης ρύθμισης μπορούν να αναπτύξουν υπερωρίες, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις, τον εθελοντικό τομέα, τις δημόσιες αρχές και το ευρύ κοινό.»6
Η ανάγκη για μια κατάλληλη ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΗ RIA είναι ακόμη πιο πιεστική στην προκειμένη περίπτωση,
δεδομένου ότι η κυβέρνηση παραπέμπει στο άρθρο 24 της οδηγίας της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού ("TPD")
για να στηρίξει την πρωτοβουλία της για απλές συσκευασίες. Οι υποχρεωτικοί όροι πρέπει να πληρούνται
πριν από την επίκληση του άρθρου 24 παράγραφος 2 . Ειδικότερα, το άρθρο 24 παράγραφος 2 επιτρέπει
την εισαγωγή πρόσθετου μέτρου μόνο "όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιας υγείας λαμβάνοντας

υπόψη το υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας που επιτυγχάνεται μέσω της οδηγίας"
και είναι αναλογικό.

5
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ΟΟΣΑ (2019) πρακτικές βελτίωσης της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαθέσιμο εδώ: https://Read.OECD-ilibrary.org/Governance/better-regulation-PracticesAcross-the-European-union_9789264311732-EN # σελίδα$.
Βελτίωση της νομοθεσίας: εξήγηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006 http://EC.europa.eu/Smartκανονισμός/better_regulation/έγγραφα/μπροσούρες/brochure_en. PDF.
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Η παράλειψη της κυβέρνησης να προβεί σε ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΗ Ria παραβιάζει τις αρχές αυτές
και σημαίνει πως η πρόταση δεν μπορεί να αποδειχθεί να δικαιολογείται αναλογική, αναγκαία ή επαρκής ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 24 παράγραφος 2 της TPD
και τον ΠΟΕ Συμφωνίες με τη συμφωνία TRIPS και τη συμφωνία TBT για να «διασφαλίσουν» ότι
απαιτήσεις δεν παραβιάζουν τα διεθνώς προστατευόμενα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή ότι
αποτελούν «περιττό εμπόδιο στο εμπόριο ".
Έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης
Η κυβέρνηση δεν ζητεί καμία άποψη από τους ενδιαφερόμενους ή τους επιτρέπει να σχολιάσουν την
ανάλυση και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν την επιβολή της
απλής συσκευασίας πριν από τη δημοσίευση των κανονισμών. Επιπλέον, οι διαβουλεύσεις που εκτελούνται τώρα μετά τη δημοσίευση των κανονισμώνέχουν ήδη δημοσιευθεί, δείχνουν πρόθεση να προχωρήσουν και θέτει υπό αμφισβήτηση τον σκοπό της διαβούλευσης. Πολύ μακριά από τον ισχυρισμό
της αιτιολογικής έκθεσης ότι η διαβούλευση με το Διαδίκτυο αυξάνει τη διαφάνεια της διαδικασίας, έχει
ωςστόχο τη συμμετοχή του κοινού και συμβάλλει στην ποιότητα της νομοθεσίας – το χρονοδιάγραμμα,
το περιεχόμενο και η αδικαιολόγητη διάρκεια της διαβούλευσης αδυνατεί να παράσχει ουσιαστικό επίπεδο διαφάνειας ή συμμετοχής στη διαδικασία.
Πρόκειται για μια βασική αρχή διαβούλευσης που λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι
προτάσεις βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διαμόρφωσης και ότι το προϊόν της διαβούλευσης εξετάζεται
ευσυνείδητα. Το γεγονός αυτό τονίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεων , οι οποίες σημειώνουν επίσης ότι η διαδικασία διαβούλευσης θα πρέπει να εμπλακεί σε όλους τους πληγέντες φορείς · να διασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να σχολιάσουν έναν σαφή ορισμό του προβλήματος, περιγραφή της πιθανές επιλογές και
τις επιπτώσεις τους · να διατηρούν επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να παρέχουν ανατροφοδότηση · και να αναλύουν τις συνεισφορές των ενδιαφερομένων
για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να υποβάλλουν πλήρη έκθεση στην έκθεση εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι εισροές.7Η διαδικασία που διεξάγεται
από την κυβέρνηση δεν πληροί αυτά τα πρότυπα.
Θίεμεις επίσης με κάποια ανησυχία τη θέση της κυβέρνησης ότι οι παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα
μέλη της καπνοβιομηχανίας θα έχουν λιγότερη βαρύτητα βάσει του άρθρου 5,3 της Σπεκ.
Το άρθρο 5,3 περιορίζεται ρητώς από τις απαιτήσειςτου εθνικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις
αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και της δικονομικής αμεροληψίας. Καθώς το περιφερειακό δικαστήριο
της Χάγης αποφάνθηκε ότι το άρθρο 5,3 αφορά την "προστασία των πολιτικών ελέγχου του καπνού
από τα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας" (Ολλανδικά
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Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεων, σε
σελίδα
19,
http://EC.europa.eu/Smart-Ρύθμιση/αντίκτυπος/commission_guidelines/έγγραφα/iag_2009_en. PDF.

Με κατάσταση κάτω χωρών). Κατά συνέπεια, το άρθρο 5,3 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση
για να αρνηθεί το δικαίωμα των προϊόντων καπνού να συμμετάσχουν πλήρως στη διαβούλευση.
Επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 5,3 δεν παρέχουν καμία βάση για τη θέση της κυβέρνησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν μόνο μη δεσμευτικές πολιτικές "συστάσεις" για την
αντιμετώπιση της "καπνοβιομηχανίας στοπλαίσιοτης αναφοράς στην πολιτική δημόσιας υγείας". Δεν
μπορεί με κανένα τρόπο να χαρακτηριστεί ως δεσμευτική για το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράσχει μια εσφαλμένη κατασκευή του άρθρου 5,3 για να πει ότι με κάποιο τρόπο
αυτή η διάταξη απαιτεί τώρα από τις κυβερνήσειςνα αποκλείσουν τον καπνό της βιομηχανίας ή να την
παρέχουν λιγότερο βάρος ως θέμα αρχής.
Αντί να απαιτεί τον αποκλεισμό των αποδεικτικών στοιχείων της καπνοβιομηχανίας, το άρθρο 5,3
απαιτεί να διεξάγονται οι συναλλαγές με την καπνοβιομηχανία σε διαφανή βάση. Εν προκειμένω, οι
εν λόγω παρατηρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο.

3.

ΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΞΕΚΟΙΛΙΆΖΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΡΌΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΣΗΜΆΤΩΝ
Τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές ως ουσιαστικό εργαλείο για
τη διάκριση των προϊόντων τους από παρόμοια προϊόντα. Η λειτουργία των εμπορικών σημάτων είναι να υποδείξει την πηγή ή την καταγωγή του προϊόντος και να προσδιορίσει το
προϊόν, διαχωρίζοντας το από τους παράγοντες που το αποτελούν. Τα εμπορικά σήματα συμβολίζουν επίσης την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και εγγυώνται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μετρούν μέχρι προσδοκίας. Τα εμπορικά σήματα είναι ουσιώδη για τον
αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά, καθώς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν
και να διαφορολογήσουν μοναδικάτα προϊόντα τους, εκτός από τη βάση μόνο της τιμής. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει τη διείσδυση στην αγορά και τη διευκόλυνση
του τοπικού και διεθνούς εμπορίου. Τα εμπορικά σήματα μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις
λειτουργίες μόνο εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά καθώς ήταν στη θέση
τους.
Η σημασία των εμπορικών σημάτων στην παγκόσμια οικονομία αναγνωρίζεται στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού διανοητικής ιδιοκτησίας, της παγκόσμιας έκθεσης
διανοητικής ιδιοκτησίας 2013: μάρκες – φήμη και εικόνα στην παγκόσμια αγορά.8Σύμφωνα με αυτόλιμένα, το "δημόσιο καλό"των εμπορικών σημάτων στη λειτουργική τους χρήση ως εργαλείου
επικοινωνίας. Η έκθεση σημειώνει ότι "το σύστημα εμπορικών σημάτων παρέχει το νομικό πλαίσιο
στο οποίο βασίζεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ", και "ταεμπορικά σήματα διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της αποτυχίας της αγοράς".9Συμπεραίνει ότι "η κοινωνία είναι βέβαιο ότι θα είναι χειρότερα "χωρίς την"ρόλος των εμπορικών σημάτων που επιτρέπουν την αγορά«καθώς, χωρίς προστατευόμενα εμπορικά σήματα, οι καταναλωτές δεν μπορούν πλέον να
αποκτήσουν πρόσβαση στον μηχανισμό φήμης του προϊόντος για να καθοδηγήσουν την επωνυμία
τους ή και οι παραγωγοί έχουν μειωμένο κίνητρο να επενδύσουν στη διαφοροποίηση των προϊ-

όντων, υπονομεύοντας έτσι την ποιότητα και την ποικιλομορφία των προϊόντων. 10Αυτό θα
έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα των καταναλωτών γενικότερα.
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Ο πόδι οικονομικά & στατιστική σειρά, «παγκόσμια έκθεση διανοητικής ιδιοκτησίας: μάρκες – φήμη
και εικόνα στην παγκόσμια αγορά» (2013), διαθέσιμη στις
http://www.WIPO.int/edocs/pubdocs/EN/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf.
Ταυτότητα, σελ. 12.

Η υφιστάμενη εκτεταμένη απαγόρευση της διαφήμισης και της χορηγίας των τσιγάρων στις κάτω χώρες σημαίνει ότι ο περιορισμένος χώρος που διατίθεται στις συσκευασίες τσιγάρων για τα εμπορικά
σήματα είναι ο μόνος κατασκευαστής εργαλείων που πρέπει να εντοπίζουν και να διαφοροποιούν τα
προϊόντα τους από άλλες ανταγωνιστικές προσφορές. Η απλή συσκευασία θα εξαλείψει τη χρήση των
εμπορικών σημάτων και, με τον τρόπο αυτό, θα καταστρέψει την αξία τους. Ως αποτέλεσμα, θα χαθούν δεκαετίες επενδύσεων σε μάρκες και τα συναφή εμπορικά τους σήματα, μαζί με την εγγενή τους
θέληση.
Οι επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην αγορά των τσιγάρων και η διάβρωση ή η εξάλειψή τους μεταβάλλει τη φύση της αγοράς. Γενικά,
οι αγορές χωρίς μάρκες μετατρέπονται σε αγορές βασικών προϊόντων που βασίζονται στις τιμές.
Οι αγορές βασικών προϊόντων παράγουν χαμηλότερες τιμές που ενθαρρύνουν την κατανάλωση. Οι
αγορές βασικών προϊόντων καθιστούν επίσης την αγορά αφιλόξενη για τις επιχειρήσεις που επιχειρούν να εισέλθουν στην αγορά για τις εμπορικές μάρκες, ιδίως τις μικρές μάρκες, για να ανταγωνιστούν για ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Η commoditization της εγχώριας αγοράς τσιγάρων και η
στροφή προς τον καθαρό ανταγωνισμό με βάση τις τιμές θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε
αύξηση του παράνομου εμπορίου, διότι χωρίς την προστιθέμενη αξία των σημάτων, τα νόμιμα προϊόντα θα διαφοροποιηθούν λιγότερο από την παράνομη προϊόντα από άποψη εμφάνισης και θεωρούμενη αξία.

4.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ

Η κυβέρνηση εσφαλμένα ισχυρίζεται ότι η απλή συσκευασία αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο, υποστηρίζοντας επίσης ότι: «δεν ήταν δυνατό να μετρηθεί το απόλυτο αποτέλεσμα της απλής εισαγωγής
ουδέτερης συσκευασίας στην Αυστραλία."Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι λανθασμένος. Όπως ορίζεται στο
ακόλουθο τμήμα, τα εμπειρικά στοιχεία της Australia καταδεικνύουν σαφώς ότι η απλή συσκευασία
δεν λειτουργεί.
Η Αυστραλία υλοποίησε απλές συσκευασίες το Δεκέμβριο του 2012, και είναι η μοναδική χώρα στον
κόσμο με εκτεταμένη περίοδο πραγματικού κόσμου που αποδεικνύει αν η απλή συσκευασία είναι ένα
αποτελεσματικό μέτρο πολιτικής. Όπως συζητήθηκε κατωτέρω, τα αποδεικτικά στοιχεία από την εμπειρία της Αυστραλίας σε απλές συσκευασίες καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα αναποτελεσματικό
μέτρο πολιτικής που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους δηλωθέντες στόχους της Αυστραλίας.
Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση των αρχικών δεδομένων της pub πουδιατίθενται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, όπου η απλή συσκευασία έχει εφαρμοστεί πρόσφατα, υποδηλώνει ομοίως ότι η απλή
συσκευασία δεν είχε στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις στη χρήση του καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη
Γαλλία.11Το περιορισμένο αποτέλεσμα τηςοι γαλλικές συσκευασίες στη Γαλλία έχουν τονιστεί από τη γαλλική Ταυτότητα, σελ. 13.
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Οικονομία της Ευρώπης (2017), TPD2 και τυποποιημένες συσκευασίες καπνού – τι επιπτώσεις είχαν
μέχρι
στιγμής;
http://www.Europe-Economics.com/Publications/tpd2_and_standardised_tobacco_packaging_-_impact_on_prevalence_and_consumption_in_france_and_the_uk_1. pdf

Ο υπουργός υγείας, Αγτά Μπουμίλλα, ο οποίος δήλωσε: «γνωρίζετε ότι οι απλές συσκευασίες δεν
οδηγούν τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα» και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «[ι]Ευτυχώς, το 2016, οι επίσημες πωλήσεις τσιγάρων αυξήθηκαν στη Γαλλία: απλά η συσκευασία δεν συνέβαλε στη μείωση των επίσημων πωλήσεων καπνού.»12
Δεδομένου ότι η απλή συσκευασία δεν κατόρθωσε να επιτύχει κανέναν από τους στόχους της στην
Αυστραλία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική στις κάτω χώρες.
Ειδικότερα, όπως περιγράφεται κατωτέρω, τα αποδεικτικά στοιχεία που διατίθενται από την Αυστραλία δείχνουν ότι μετά την εισαγωγή της απλής συσκευασίας:

4.5.1

δεν υπήρξε επιτάχυνση στη μακροπρόθεσμη μείωση του ποσοστού καπνίσματος ·

4.5.2
για την υγεία.

η απλή συσκευασία δεν αύξησε την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων

4.5.3
απλή συσκευασία συνδέεται με τη σχετική μείωση των τιμών των τσιγάρων ·
αύξηση της κατανάλωσης τσιγάρων και επιτάχυνση της μετατόπισης από την πριμοδότηση στις μάρκες που δεν είναι Premium στην Αυστραλία, και
4.5.4

έχει υπάρξει μια σημαντική έκδοση του παράνομου καπνού.

Τα στοιχεία αυτά σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας στη συμπεριφορά
είναι τα καλύτερα στοιχεία για να δοκιμαστεί η επάρκεια της πρότασης και πρέπει να προτιμώνται τα
συμπεράσματα που βασίζονται σε μελέτες προθέσεων και αντιλήψεις που στηρίζονται στην προώθηση της απλής πολιτικές συσκευασίας.
Οι περιορισμοί των προγνωστικών στοιχείων της έρευνας σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις
αναγνωρίζονται στη βιβλιογραφία, όπως:
4.7.1
από την κοινοπραξία έρευνας
δημόσιας υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου στη συστηματική αναθεώρηση της λογοτεχνίας το
2012 (η «ανασκόπηση του Στέρλινγκ»), όπου δήλωσαν:
"Αξίζει για να σημειωθεί ότι τα ευρήματα σχετικά με τη στάση, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά που
σχετίζονται με το κάπνισμα, τόσο από τις έρευνες όσο και από τις ποιοτικές μελέτες στην αναθεώρηση,
εξαρτώνται από την αυτοαναφορά. Με κάθε μορφή επικύρωσης (όπως η επικύρωση των αναφερόμενων
αλλαγών στην κατανάλωση τσιγάρων) έχουν πολύ αδύναμη προγνωστική ισχύ. Ένα κοινό επιχείρημα είναι
ότι η έρευνα σε απλές συσκευασίες δεν μπορεί ποτέ πραγματικά να αναπαράγουν πραγματικές συνθήκες

αγοράς και, ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες επιπτώσεις στην κατανάλωση, την παύση και την πρόσληψη είναι μέχρι στιγμής κερδοσκοπικές. "13
από τον Σερ Κύριλλο ΣΑΝΤΛΕΡ στην αναθεώρηση
που πραγματοποίησε για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου δήλωσε ότι:

12

17

Δήλωση που εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017 από τον υπουργό υγείας, αγνές Μπουμίζα, απαντώντας
σε βουλευτή του Κοινοβουλίου που την ανέκρινε για την αποδοτικότητα της απλής συσκευασίας κατά τη
δεύτερη ψηφοφορία σχετικά με το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Διατίθεται στις: http://www.assemblee-Nationale.FR/15/CRI/2017-2018/20180075. ASP #P1117763.

4.72
"Αρκετές από τις κύριες ερευνητικές μελέτες στην ανασκόπηση Στέρλινγκ στόχευαν να δοκιμάσουν αν οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι η τυποποιημένη συσκευασία θα
άλλαζε τις αγοραστικές τουςδραστηριότητες. Ορισμένες από τις μελέτες (και περαιτέρω
μελέτες που διεξήχθησαν από τότε) έχουν χρησιμοποιήσει ένα αυξανόμενο φάσμα μεθόδων που προσεγγίζουν τα αποτελέσματα της συμπεριφορικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πειραματικών δημοπρασιών, της παρακολούθησης των ματιών και των
σχεδίων φυσικής μελέτης. Ωστόσο, οι συγγραφείς ήταν επιφυλακτικοί όσον αφορά την άντληση συνολικών συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά του καπνίσματος, δεδομένης της γνωστής αδυναμίας των δηλώθηκαν προθέσεων στην πρόβλεψη συμπεριφοράς.
Αυτή η προσοχή είναι δικαιολογημένη και, στο βαθμό αυτό, τα πορίσματα είναι ουσιαστικά
έμμεσα και "κερδοσκοπικά"."14
Η ανεπάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη στάση και τις πρόδρομες συμπεριφορές στη συμπεριφορά ως βάση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ελέγχου του
καπνού επιβεβαιώνεται επίσης από την απόφαση του Εφετείου των ΗΠΑ στον Αρ.v.Διαχείριση τροφίμων και φαρμάκων.Σχολιάζονταςσχετικά με την εξάρτηση της κυβέρνησης
τροφίμων και φαρμάκων από τις ΗΠΑ σε αυτό το είδος αποδεικτικών στοιχείων για να
στηρίξει τον ισχυρισμό ότι οι γραφικές προειδοποιήσεις θα αναπράξουν το ενδιαφέρον της
για μείωση του αριθμού των Αμερικανών που καπνίζουν, το δικαστήριο δήλωσε τα εξής
(η υπογράμμιση δική μου):
"Η FDA καθιστά την «διεθνή συναίνεση» γύρω από την αποτελεσματικότητα των
μεγάλων ενδείξεων, αλλά δεν προσφέρει στοιχεία που να δείχνουν ότι οι προειδοποιήσεις αυτές
προκάλεσαν άμεσα σημαντική μείωση των ποσοστών καπνίσματος σε οποιαδήποτε από τις
χώρες που τους απαιτούν τώρα. Ενώο στου πεθαίνει Καναδών και Αυστραλιανών νέων καπνιστών έδειξε ότι οι προειδοποιήσεις για τα πακέτα των τσιγάρων προκάλεσαν έναν σημαντικό
αριθμό συμμετεχόντων στην έρευνα για να σκεφτούν-ή να σκεφτούν περισσότερα-για το κόψιμο
του καπνίσματος, τον προτεινόμενο κανόνα στις 69.532, και η FDA μπορεί να είναι σωστή που
η πρόθεσηs είναι ένας "απαραίτητος πρόδρομος" για την αλλαγή της συμπεριφοράς, τελικός
κανόνας στις 36.642, είναι απλά εικασίες που υποδηλώνουν ότι οι ερωτηθέντες που αναφέρουν
αυξημένες σκέψεις για το κόψιμο του καπνίσματος θα ακολουθήσουν στην πραγματικότητα τις
των προθέσεων.Και σε κανένα σημείο δενπροσπαθούν να αξιολογήσουν κατά πόσον οι αυξημένες σκέψεις για τη διακοπή του καπνίσματος οδήγησαν τους συμμετέχοντες να σταματήσουν
στην πραγματικότητα. Μια άλλη αυστραλιανή μελέτη ανέφερε αυξημένες προσπάθειες για να
παραιτηθεί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, αφού η χώρα αυτή θέσπισε μεγάλα γραφικά
προειδοποιητικά μηνύματα, αλλά βρήκε "καμία συσχέτιση με βραχυμακροχρόνια επιτυχία",
προτεινόμενος κανόνας στις 69.532. Κάποια Καναδικά και αυστραλιανά
Moodie, C. et al. "απλή συσκευασία καπνού: μια συστηματική ανασκόπηση" (2012) Στέρλινγκ, Σκωτία,
Πανεπιστήμιο
του Στέρλινγκ στο σελ. 89. Οι συντάκτες επισημαίνουν επίσης ότι: «[ο]κύριος περιορισμός [της
επανεξέτασης] ήταν ότι επειδή οι απλές συσκευασίες δεν έχουν ακόμη εισαχθεί σε καμία χώρα,
δεν είναι ακόμη δυνατόν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της πολιτικής στην πράξη."
ΣΑΝΤΛΕΡ γ., "τυποποιημένη συσκευασία καπνού: έκθεση τουανεξάρτητου ελέγχου που ανέλαβε ο
Σερ Σίριλ Τσάντλερ" (2014), στο σελ. 29.

18

13

14

μελέτες έδειξαν ότι οι μεγάλες γραφικές προειδοποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τη μείωση της
κατανάλωσης από μεμονωμένους καπνιστές ή να βοηθήσουν άτομα που έχουν ήδη κόψει το κάπνισμα
να παραμείνουν εγκρατής. Δείτε ταυτότητα. Αλλά και πάλι, η μελέτη δεν είχε ως αποτέλεσμα να δείξει
ότι η εφαρμογή των μεγάλων γραφικών προειδοποιήσεων έχει πράγματι οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών καπνίσματος."15
Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν εξίσου για τα δεδομένα της έρευνας που επιχειρούν να δείξουν ότι ησυσκευασία των PL Ain θα μπορούσε να λειτουργήσει με αναφορά στις επιπτώσεις της απλής συσκευασίας
σε ορισμένες μεταγενέστερες ψυχοκοινωνικές μεταβλητές ή σε ενδιάμεσα αποτελέσματα. Κανένα από τα
στοιχεία σχετικά με τα ενδιάμεσα αποτελέσματα δεν μπορεί να προσδιορίσει αν η απλή συσκευασία έχει
μειώσει τον καπνό.

Όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπάρχουν πλέον αξιόπιστα και αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή
της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία. Τα δεδομένα αυτά δεν υποστηρίζουν την απλή συσκευασία.
Αντιθέτως, τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν αρνητικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά του καπνίσματος
μετά τηνύπαρξη της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία.
Δεν υπήρξε αύξηση του ποσοστού παρακμής του καπνίσματος στον πληθυσμό
της Αυστραλίας
Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανέφερε ότι απαιτείται απλή συσκευασία για τη μείωση των ποσοστών
καπνίσματος. Τα έξι χρόνια μετά την Εισαγωγή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία, δεν υπήρξε
αύξηση του ποσοστού παρακμής του καπνίσματος στον πληθυσμό της Αυστραλίας.
Αυτή η έλλειψη τυχόν παρατηρούμενες επιπτώσεις στα μακροπρόθεσμα ποσοστά καπνίσματος στην
Αυστραλία μπορεί να παρατηρηθεί σε μια σειρά από διαφορετικές πηγές δεδομένων.
Αυστραλέζικη εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά
Τα στοιχεία των εθνικών ερευνών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη στρατηγική
για τα ναρκωτικά ("καιεν") δείχνουν ότι ενώ τα ποσοστά πολυπληθούς του καπνίσματος είχαν μειωθεί
σταθερά από το 1995, για πρώτη φορά σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, το καθημερινό κάπνισμα
ποσοστό δεν είχε μειωθεί σημαντικά κατά την τελευταία τριετή περίοδο μετά την εισαγωγή της απλής
συσκευασίας (που έπεσε από 12,8% το 2013 σε 12,2% το 2016, το οποίο δεν ήταν στατιστικά σημαντικό).16Ως εκ τούτου, τα στοιχεία αυτά δεν παρέχουν καμία απόδειξη πρόσθετου αποτελέσματος από
τις απλές συσκευασίες.
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R. r. r. r., et al. v. FDA, et al., Επαρχιακό Δικαστήριο των Η.Π.Α., περιφέρεια της Κολομβίας, αριθ. 11-01482 στο σελ. 25.
Κυβέρνηση της Αυστραλίας, «εθνική έρευνα για τα οικιακά ναρκωτικά 2016 – λεπτομερή ευρήματα» (2013), σ. 7. Διατίθεται στις: https://www.aihw.gov.au/repoRT/Αυστραλία-s-υγεία/Αυστραλία-s-υγεία-2016/δεδομένα.

Καθημερινοί καπνιστές ηλικίας 14 ετών και άνω 1995-2016 (τοις εκατό)

Αυστραλιανό κυβερνητικό γραφείο στατιστικής.
Τα πιο πρόσφατα 2018 στοιχεία από το κυβερνητικό γραφείο στατιστικής της Αυστραλίας καταδεικνύουν ότι η αύξηση των δαπανών ήταν για πρώτη φορά από το 2004 στις εθνικές δαπάνες των νοικοκυριών για τα προϊόντα καπνού, αυξάνοντας κατά 2,6%. 17 Και πάλι, αυτό δεν παρέχει καμία ένδειξη θετικής επίδρασης από απλές συσκευασίες.
Roy Morgan ενιαία πηγή ("RMSS") δεδομένα πολυπληθούς του καπνίσματος
Η ΒΔΤ ανέθεσε έκθεση εμπειρογνωμόνων από τον καθηγητή Κιπ Βιστς, διακεκριμένο καθηγητή νομικής,
οικονομίας και διοίκησης, Σχολή Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ, Νάσβιλ, Ηνωμένες Πολιτείες, αναλύοντας τις
επιπτώσεις της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία.18Είναι ειδικός στις προειδοποιήσεις κινδύνου και πώς
επηρεάζουν την κατανάλωσησυμπεριφορά του r. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 350 άρθρα και 20
βιβλία που ασχολούνται κυρίως με κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, και κατατάσσεται μεταξύ των
25 κορυφαίων οικονομολόγων στον κόσμο με βάση τις αναφορές στα οικονομικά περιοδικά. Με αυτή την
απόκριση παρέχεταιένα αντίγραφο του εμπειρογνώμονα του καθηγητή.

Ο καθηγητής ΣΙΡΟΎΖΙ πραγματοποίησε εμπειρική ανάλυση των δεδομένων των εθνικών αντιπροσώπων, μια εθνική αντιπροσωπευτική, επαναλαμβανόμενη διατομεακή έρευνα για τους Αυστραλούς ηλικίας 14 ετών και άνω, που είναι τα πιο ολοκληρωμένα στοιχεία για την εμπειρία του καπνίσματος
πουδιατίθεται στην Αυστραλία. Η ανάλυση του καθηγητή λασιούσι περιελάμβανε δεδομένα μέχρι το
Δεκέμβριο του 2016, παρέχοντας έτσι τέσσερα χρόνια δεδομένων στην περίοδο μετά την απλή συσκευασία, η οποία είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι σε οποιαδήποτε δημοσιευμένη μελέτη.
Η ανάλυση του καθηγητή λασιούσι οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές της συσκευασίας καπνού εισήχθησαν στην Αυστραλία το 2012, η οποία περιελάμβανε απλή συσκευασία και διευρυμένη υγεία των
γραφικών στις συσκευασίες καπνού, είχαν μηδενική επίπτωση στα ποσοστά πολυπληθούς του καπνί-

σματος
17 Διαθέσιμο στο: http://www.ABS.gov.au/AUSSTATS/ABS @. NSF/Λεπτομέρειεςspage/5206.0
Dec% 202017; OpenDocument.
18 ΣΙΈς, W. K, (2018) μια αξιολόγηση της επίδρασης της αυστραλιανήςρύθμισης γήρανσης της Αυστραλίας:
ανάλυση των δεδομένων έρευνας του Roy Morgan, των δεδομένων CITTS και των δεδομένων NTPPTS.
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Αυστραλία. Συμπεραίνει ότι:
«η εκτιμώμενη στατιστική Ένωση των 2012 Αλλαγών συσκευασίας με ποσοστά πολυπληθούς του καπνίσματος είναι μηδενική. Αντ ' αυτού, από την ανάλυσή μου σχετικά με τα δεδομένα της ππεπ διαπιστώθηκε 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 αύξηση των τιμών των τσιγάρων, και δεν σχετίζεται σημαντικά με την υιοθέτηση των 2012 Αλλαγών συσκευασίας. Το μόνο υγιές
συμπέρασμα που βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία είναι ότι οι 2012 μεταβολές της συσκευασίας δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή στα ποσοστά πολυπληθούς του καπνίσματος. "19
Ο καθηγητής ΣΙΡΟΎΣΙ εξετάζει επίσης τις αναλύσεις του συνόλου δεδομένων της Επιτροπής που
ανέλαβε ο Δρ Τασνίμ, το οποίο ανατέθηκε από το Αυστραλιανό Υπουργείο Υγείας και είναι η μόνη
οικολογικήναμετρική ανάλυση των στοιχείων που βασίζονται στο post της αυστραλιανής κυβέρνησης
Έκθεση ανασκόπησης της εφαρμογής του νόμου 2011 της αυστραλιανής απλής συσκευασίας καπνού
("TPP Act") που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2016.20Ο καθηγητής . Ανάλυση του chipset:21
• Ο γιατρός χρησιμοποιεί επικαλυπτόμενες μεταβλητές δεικτών. Αυτό δημιουργεί αποτελέσματα σύγχυσης με άλλες αλλαγές πολιτικής, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυσή της να είναι εξαιρετικά κερδοσκοπικά.
•

Ο Dr. chipset χρησιμοποιεί μια γραμμική τάση χρόνου wHen η τάση του χρόνου είναι
μη γραμμική. Ο καθηγητής λόουσι διαπιστώνει ότι αυτό οδηγεί σε "ανεξήγητη " επίπτωση της πολιτικής " που είναι ψευδή, καθώς δεν αποτελεί αποτέλεσμα της πολιτικής αλλά αντίθετα αντικατοπτρίζει μια υποκείμενη μη γραμμική τάση".

•

Η μεθοδολογία του Dr chipset για τον έλεγχο των φόρων είναι ανεπαρκής, επειδή
χρησιμοποιεί μεταβλητές δείκτη μόνο για τις μεγάλες φορολογικές αυξήσεις που συνέβησαν στην Αυστραλία. Με τον τρόπο αυτό, αδυνατεί να αναγνωρίσει τη διαρκή
φύση των επιπέδων των ειδικών φόρων κατανάλωσης (τα οποία προσαρμόζονται
περιοδικά για τον πληθωρισμό) και η GEμεταβάλλει μια πηγή σφάλματος στη μεταχείριση των φόρων.

•

Ο Δρ τσίτσιτι αποτυγχάνει να συμπεριλάβει μια μεταβλητή τιμής τσιγάρου στο μοντέλο της. Η τιμή είναι η πιο σημαντική μεταβλητή σε μοντέλα που μετρούν την οικονομική ζήτηση για οποιοδήποτε καταναλωτικό προϊόν (αυτό συμβαίνει επειδή οι
καταναλωτές ενδιαφέρονται για την τιμή, των οποίων οι φόροι είναι μόνο ένα συστατικό).

19 Όπ. π. στο p 8.

20 Δρ. "μελέτη των επιπτώσεων του μέτρου της απλής συσκευασίας καπνού για τον πολυπληθούς του
καπνίσματος στην Αυστραλία" (24 Ιανουαρίου 2016), διατίθεται στην ιστοσελίδα της αυστραλιανής κυβερνητικής
υπηρεσίας
υγείας
στο:
http://www.Health.gov.au/Internet/Main/Publishing.NSF/Content/Study-PP-measure.
21 ΣΙΈς, W. K, (2018) αξιολόγηση της επίδρασης του κανονισμού της αυστραλιανής απλής συσκευασίας: ανά-

λυση των στοιχείων έρευνας του Roy Morgan, δεδομένων CITTS και δεδομένων NTPPTS, στο ¶ 22-33.

21

Ο καθηγητής Λανοσί συμπεραίνει ότι: «[α]ι είναι αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων, η έκθεση του Δρ . δεν παρέχει κανένα υγιές στοιχείο για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας
των πολιτικών απλών πακέτων."22
Δεδομένα κατανάλωσης καπνίσματος
Η ΒΔΤ ανέθεσε επίσης μια έκθεση εμπειρογνωμόνων από τον κ. Νιλ Ντράιντεν του πυξίδας λεξικού
το Φεβρουάριο του 2017, αναλύοντας τον αντίκτυπο της απλής συσκευασίας στην τιμή, την κατανάλωση και την μείωση των συναλλαγών, χρησιμοποιώντας δεδομένα μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016
(δηλαδή τέσσερα έτημετά την εφαρμογή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία). Ο κ. Ντράιντεν
είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος στην πυξίδα Λέξοικς, μια εταιρεία οικονομικών συμβούλων. Έχει
πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως οικονομολόγος, που ειδικεύεται στα οικονομικά
της πολιτικής, της ρύθμισης, της δημόσιας πολιτικής και της ανάλυσης της αγοράς και τιμήθηκε με τον
2016 οικονομολόγο της χρονιάς από την παγκόσμια ανασκόπηση του διαγωνισμού. Αντίγραφο της
23
έκθεσης εμπειρογνωμόνων του κ. Ντράιντεν περιλαμβάνεται αυτή η απάντηση.
Ο κ. Ντράιντεν αναλύει τον αντίκτυπο της απλήςγήρανσης στην Αυστραλία όσον αφορά την κατανάλωση τσιγάρων, τις τιμές των τσιγάρων και τη μη διαπραγμάτευση με τη χρήση της Νέας Ζηλανδίας
(όπου δεν είχαν εισαχθεί απλές συσκευασίες) ως συγκριτικό σημείο αναφοράς. 24Αυτή η ανάλυση,
γνωστή ως "διαφορά σε διαφορές"("Έκανε"), είναι πιο στιβαρήάλλες στατιστικές μεθοδολογίες για την
ανάλυση τηςεπιδράσεις της απλής συσκευασίας στην κατανάλωση τσιγάρων, επειδή είναι σε θέση να
απομονώσει την επίδραση της σχετικής μεταβλητής (δηλαδή της απλής συσκευασίας, από την επίδραση άλλων παραγόντων σύγχυσης).25 Ο κ. Ντράιντεν είναιη ανάλυση περιλαμβάνει δεδομένα μέχρι
και τον Δεκέμβριο του 2016 (δηλαδή τέσσερα έτη μετά την πλήρη εφαρμογή της απλής συσκευασίας
στην Αυστραλία), η οποία είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι σε οποιαδήποτε δημοσιευμένη
μελέτη.
Η εμπειρική ανάλυση του κ. Ντράιντεν δείχνει:
η συσκευασία του 4.22.1
Plain συνδέεται με την αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τσιγάρων στην Αυστραλία σε σχέση με την κατανάλωση που θα επικρατούσε αν δεν είχε εφαρμοστεί απλή συσκευασία, δηλαδή σε σχέση με το αντιπαράδειγμα. Ειδικότερα, η απλή π. κσυνδέεται με την αύξηση της
κατά κεφαλήν κατανάλωσης τσιγάρων (σε σχέση με το αντισυγκεκριμένο και μέχρι το Δεκέμβρη

22 Όπ. α, στο 8ο. α. IV. 2,2. η ανάλυση των εμπειρογνωμόνων που πραγματοποίησε ο Dr. Liμuy, ο κύριος και Πρόε-

δρος της οικονομίας της Ευρώπης, θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του συμπεράσματος που επιτεύχθηκε στην έκθεση για το chipset. Η ανάλυση του Δρ Λίμικο βρίσκει δύο προηγούμενα στατιστικά σημαντικά
διαλείμματα στη σειρά πολυπληθούς του καπνίσματος, τα οποία, όταν εισάγονται σε μοντέλα με βάση τα δεδομένα
που έχει εξετάσει, έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των επιπτώσεων που αναφέρει ο Δρ. Στα μοντέλα της
χρονοσειράς του, τόσο με όσο και χωρίς πρόσθετους οικονομικούς παράγοντες, δεν υπάρχει τέτοιος αντίκτυπος.
Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει βάση για να εννοηθεί ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική μείωση του πολυπληθούς του
καπνίσματος από την Αυστραλία από την εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών. Δείτε τον Δρ α. Λίμικο, Ευρώπη

Οικονομικά, (2016 Αυγούστου), "ανάλυση των συμπερασμάτων της έκθεσης για τις αλλαγές στη συσκευασία
και τον πολυπληθούς του καπνίσματος στην Αυστραλία", διατίθεται στα https://www.JTI.com/on-US/MyBusiness/Key-κανονιστικέςπαρατηρήσεις .
23 Νιλ Ντράιντεν, (2017) τα αποτελέσματα της τυποποιημένης συσκευασίας: εμπειρική ανάλυση.
24

Όπ. π. 4.14 FF για την έρευνα του κ. Ντράιντεν για τοΓιατί η Νέα Ζηλανδία είναι ένα καλό συγκριτικό φάρμακο για
την Αυστραλία.

25

Όπ. α στο 4.7 FF.
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2016) 3,1%-3,5%, όταν οι μεταβλητές ελέγχου, όπως οι τιμές, οι φόροι κατανάλωσης και το κατά
κεφαλήν εισόδημα εκφράζονται σε τοπικά νομίσματα · και αύξηση 2,2%-3,0% όταν αυτές οι μεταβλητές εκφράζονται σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης ("PPP").
4.22.2
απλή συσκευασία συνδέεται με μείωση της μέσης τιμής λιανικής που καταβάλλουν οι καταναλωτές για τα τσιγάρα στην Αυστραλία σε σχέση με το αντιπαράδειγμα. Ειδικότερα, η
απλή συσκευασία συνδέεται με μείωση της μέσης τιμής που καταβάλλουν οι καταναλωτές (σε σχέση
με το αντιπαράδειγμα και μέχρι το δεκέμβριο του 2016) του 2,0-2,6%.
4.22.3
ενώ οι καταναλωτές έχουν μετατοπιστεί από την πριμοδότηση σε μάρκες
που δεν είναι Premium («κάτω από το εμπόριο») στην australia από τουλάχιστον 2009, η υιοθέτηση απλής συσκευασίας συνδέεται με σημαντική επιτάχυνση της εν λόγω εξέλιξης των εμπορικών
συναλλαγών.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αξιόπιστα σε ένα μεγάλο σύνολο ελέγχων της ευρωστίας.
Ο κ. Ντράιντεν παρέχει επίσης εναλλακτικές εμπειρικές εκτιμήσειςσχετικά με την επίδραση της απλής συσκευασίας στην κατανάλωση τσιγάρων χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα της Αυστραλίας, παρόμοια με
τις προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί από άλλους συντάκτες για την εκτίμηση της επίδρασης της απλής
συσκευασίας σε Στην Αυστραλία.26Μολονότι ο κ. Ντράιντεν θεωρεί ότι οι εν λόγω Οι αναλυτικές αναλύσεις
διεξάγονται σε λιγότερο αυστηρό πλαίσιο, τα αποτελέσματα συνάδουν με εκείνα της ανάλυσής του, και
υποδεικνύουν ότι η απλή συσκευασία συνδέεται με αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τσιγάρων σε
σχέση με το αντιπαράδειγμα.Ο κ. Ντράιντεν συμπεραίνει ότι αυτές οι αναλύσεις αποφέρουν αποτελέσματα
πουσυνεπείςμε τα στοιχεία της ανάλυσής μου, και δείχνουν ότι η τυποποιημένη συσκευασία συνδέεται με
αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τσιγάρων σε σχέση με το αντιπαράδειγμα."27

Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών δεν έχει αλλάξει
Στην έκθεση εμπειρογνωμόνων του, ο καθηγητής Κιπ σάουσι εξέτασε επίσης τα στοιχεία από δύο
βασικές έρευνες σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των αυστραλιανών καπνιστών πριν
και μετά την έλευση της πολιτικής απλής συσκευασίας, η οποία στηρίζεται σε ορισμένες από τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μετά την εφαρμογή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία, δηλαδή το
Ινστιτούτο καρκίνου νέα έρευνα ανίχνευσης καπνού της Νότιας Ουαλίας ("citts") και την εθνική έρευνα
παρακολούθησης των πακέτων απλών προϊόντων καπνού ("ntppts").28
Η ανάλυση των δεδομένων της CITTS από τον Φεβρουάριο 2009 έως τον Ιούνιο 2016 (παρέχοντας
έτσι 3 1/2 χρόνια δεδομένων στην περίοδο μετά την απλή συσκευασία (η οποία είναι μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα από ό,τι σε οποιαδήποτε δημοσιευμένη μελέτη) δείχνει ότι μετά την εφαρμογή της
συσκευασίας Plain στην Αυστραλία:

26

Για παράδειγμα, στην έκθεση του Δρ.

27

Όπ. α στο τμήμα 5.

28

Τα δεδομένα NTPPTS είναι μια εθνική τηλεφωνική έρευνα ενηλίκων καπνιστών από τον Απρίλιο 2012 έως το
Μάρτιο 2014.
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4.25.1 υπήρξε
αύξηση της έντασης της συμπεριφοράς του καπνίσματος από τους ερωτηθέντες, με περισσότερους καπνιστές να αναφέρουν ότι είναι καθημερινό κάπνισμα · 29και

Σταδιακή επίδραση της απλής συσκευασίας στην καθημερινή
Κάπνισμα, δεδομένα CITTS
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4.25.2
αυξήθηκαν.30

μετά την 1η δεκεμβρίου 2012 έως τον Ιούνιο 2016

τον αριθμό των τσιγάρων που κάπνιζαν την ημέρα από τα άτομα που ερευνήθηκαν

Αυξητική επίδραση της απλής συσκευασίας σε
Citts δεδομένα
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Η ανάλυση των δεδομένων της NTPPTS που παρουσίασε ο καθηγητής σασιούσι καταδεικνύει επίσης
ότι, από την εφαρμογή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία, δεν έχει υπάρξει στατιστικά σημαντική αλλαγή στον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν ημερησίως. 31
29
30
31
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ΣΙΈς, W. K, (2018) αξιολόγηση της επίδρασης του κανονισμού της αυστραλιανής απλής συσκευασίαςg:
ανάλυση των στοιχείων έρευνας του Roy Morgan, δεδομένων CITTS και δεδομένων NTPPTS.
Όπ. π., σ. 42-43.
Όπ. π., σ. 52.

Ο καθηγητής Σούλουσι αναφέρει επίσης ότι σε μια μελέτη των δεδομένων της NTPPTS που ανέλαβε
η Scollo et al. (2015), 32 Οι συγγραφείς δεν βρήκαν επίσης ότι η απλή συσκευασία είχε επιπτώσεις
στην κατανάλωση.33Οι συντάκτες δηλώνουν ότι:
«Μεταξύ των καθημερινών καπνιστών τσιγάρων, δεν υπήρχε αλλαγή στην κατανάλωση μεταξύ των προ[απλής συσκευασίας] και της μεταβατικής φάσης ή [απλή συσκευασία σεg] έτος 1 περίοδος [...]Ούτε διαπιστώθηκε αλλαγή όταν η μέση ημερήσια κατανάλωση αναλύθηκε μεταξύ των τακτικών καπνιστών[...] Η μέση
ημερήσια κατανάλωση δεν άλλαξε επίσης από την προ-[απλή συσκευασία] στις επόμενες δύο φάσεις μεταξύ
των σημερινών καπνιστών [...]Επιπλέον, η κατανάλωση δεν άλλαξε από την προ-[απλή συσκευασία] στις
επόμενες δύο φάσεις μεταξύ των σημερινών καπνιστών σημάτων οποιουδήποτε τμήματος της αγοράς[...]
"34

Η εφαρμογή της απλής συσκευασίας δεν αύξησε την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων για την υγεία των γραφικών ("Ghws")
Οι αναλύσεις των στοιχείων της CITTS και της NTPPTS που παρουσίασε ο καθηγητής σούλουσι καταδεικνύει επίσης ότι η εφαρμογή των απλών συσκευασιών στην Αυστραλία δεν έχει
αυξήσει την αποτελεσματικότητα των GWS. η ανάλυση των δεδομένων του CITTS από τον καθηγητή εφαρμογή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση στο
αν οι καπνιστές πιστεύουν ότι:
4.28.1
στο κάπνισμα.

προειδοποιήσεις για την υγεία υπερβάλλουν τις επιπτώσεις του καπνίσματος

Αυξητική επίδραση της απλής συσκευασίας στην πίστη
Ετικέτες υπερβολή κίνδυνος,
CITTS δεδομένα
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Scollo, M., et al., "μεταβολές στη χρήση των τύπων προϊόντων καπνού κατά μεγέθη συσκευασιών και
τμήματα τιμών, πληρωτέοι τιμές και κατανάλωση μετά την εισαγωγή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία," (2015) Έλεγχος καπνού PP. ii66-ii75.
Όπ. π. ii66.
Όπ . π., στο p. ii73.

4.28.2

η κυβέρνηση ανησυχεί πολύ για τους κινδύνους του καπνίσματος ·

4.28.3

οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία είναι υπερβολικές, και

4.28.4

το κάπνισμα είναι επιβλαβές μόνο για τους βαριά καπνιστές. 35

Η ανάλυση των δεδομένων της NTPPTS από τον καθηγητή σαίγκσι δείχνει επίσης ότι μετά την εφαρμογή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία δεν έχει υπάρξει στατιστικά σημαντική επίπτωση στις
πεποιθήσεις σχετικά με:

4.29.1

τη βλαβερότητα των τσιγάρων, και

4.29.2

τον αντίκτυπο του καπνίσματος στην υγεία των ερωτηθέντων.36

Η εισαγωγή απλών συσκευασιών δεν ενθάρρυνε τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα
Η ανάλυση των στοιχείων της CITTS και του NTPPTS από τον καθηγητή Η ανάλυση των δεδομένων
του C Itts από τον καθηγητή Τσιτούσιδείχνει ότι μετά την εφαρμογή της απλής συσκευασίας στην
Αυστραλία:
οι 4.30.1 ερωτηθέντες το βαθμολογήσουν πολύ πιο δύσκολο να παραιτηθεί τόσο από την άποψη του
πόσο δύσκολο θα ήταν να παραιτηθεί και πόσο δύσκολο νόμιζαν ότι θα ήταν να παραιτηθεί ·

4.30.2 Οι ερωτηθέντες είναι σημαντικά λιγότερο πεπεισμένοι ότι μπορούν να παραιτήθηκαν ·

Σταδιακή επίδραση της απλής συσκευασίας στην πίστη σε
Δυνατότητα να κόψει το κάπνισμα,
CITTS δεδομένα
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Δεκεμβρίου 2012 έως τον Ιούνιο 2016

35

ΣΙΈς, W. K, (2018) αξιολόγηση της επίδρασης του κανονισμού της αυστραλιανής απλής συσκευασίας: ανάλυση των στοιχείων έρευνας του Roy Morgan , δεδομένων CITTS και δεδομένων NTPPTS,
σελ. 47.

36

Όπ. π., στο σελ. 67.
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4.30.3
δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις της απλής συσκευασίας στην
αντιληπτή δυσκολία της τελευταίας απόπειρας ή εμπιστοσύνης ότι μπορούν να παραμείνουν ως ηττοπαθείς.37
Η ανάλυση των δεδομένων της NTPPTS από τον καθηγητή σαίγκσι δείχνει επίσης ότι μετά την εφαρμογή της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία υπάρχει:
4.31.1

την εκτίμηση της σημασίας των παραιτημένων από τους ερωτηθέντες ·

4.31.2

μείωση της πρόθεσης των ερωτηθέντων να σταματήσουν τον επόμενο μήνα ·38

4.31.3
καμία αλλαγή στο κλάσμα των ερωτηθέντων που προσπάθησαν ποτέ να
σταματήσουν το κάπνισμα ·
4.31.4
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον αριθμό των ημερών από την
τελευταία απόπειρα του ερωτώμενους να παραιτηθεί , και
4.31.5
μια στατιστικά σημαντική μείωση των καπνιστών που κάνουν το τσιγάρο τους
μετά από σκέψη για τις βλάβες του καπνίσματος.39
Η ανάλυση του καθηγητή σαβούζι επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των δεδομένων της NTPPTS που
ανέλαβαν ο Ντάβισον και ο Ντε Σίλβα, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από την NTPPTS δεν στηρίζουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής απλής συσκευασίας.40Ο Ντέιβισον και ο Ντε Σίλβα συμπεραίνουμε ότι:
"Η πολιτική της αυστραλιανής απλής συσκευασίας δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στους δηλωθέντες
στόχους της. Το πρόγραμμα έρευνας [ntppts] ανέθεσε να διαπιστωθεί αν η πολιτική είχε εκπληρωθεί
37

Όπ. π., σ. 58.
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Η περίοδος παρατήρησης εδώ είναι μέχρι το Μάρτιο του 2014, η οποία είναι η περίοδος της έρευνας της NTPPTS.
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Όπ. π., σ. 54-55.
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& Ντε Σίλβα, α., "με την απόδειξη της αποτελεσματικότητας της απλής συσκευασίας καπνού: μια
ανάλυση της εθνικής έρευνας της αυστραλιανής απλής συσκευασίας καπνού" (2016).
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Οι δηλωθέντες στόχοι του αποτυγχάνουν σε ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της αναπαραγωγής και της αυστηρότητας.»41
Ο καθηγητής κ., θεωρεί επίσης την αξιολόγηση του κοκόχραν για την απλή συσκευασία συσκευασίας
που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2017 (η «ανασκόπηση τουκοκόχραν»)42 που είναι η μόνη έκθεση
που αναφέρεται στήριξη της απλής συσκευασίας. Ωστόσο, ο καθηγητής Βάι παρατηρεί ότι:
«[στ]ή μελέτες που επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις της απλής συσκευασίας στα πραγματικά αποτελέσματα της συμπεριφοράς , συμπεριλαμβανομένου του πολυπληθούς και της κατανάλωσης του καπνίσματος, η αναθεώρηση του κοκόχραν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εμπιστοσύνη στα πορίσματα
ήταν «περιορισμένη, λόγω της φύσης των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων» και ότι τα στοιχεία ήταν
«ανάμικτα». Η ανασκόπηση του Κοκόχραν σημείωσε επίσης ότι: «[n] o μελέτες αξιολόγησαν την πρόσληψη, την παύση ή την πρόληψη της υποτροπής» (σελ. 2). Τα αποτελέσματα πολλών από τις μελέτες
σχετικά με άλλα ενδιάμεσα αποτελέσματα είχαν επίσης επιτευχθείκαι αναμειγνύονται, έτσι ώστε να μην
υπάρχουν συνεπείς ενδείξεις ότι η απλή συσκευασία είναι αποτελεσματική σε μεγάλο αριθμό μεταβλητών. Η αναθεώρηση του κοκόχραν συμπεραίνει ότι «[τ] α διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η τυποποιημένη συσκευασία μπορεί να μειώσει τον πολυπληθούς του καπνίσματος» (σελ. 2), η οποία δεν
αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της απλής συσκευασίας. Επιπλέον, με βάση την εξέταση των
πραγματικών στοιχείων που προέρχονται από την Αυστραλία και την κρίσιμη ανάλυση των δημοσιευμένων εγγράφων σχετικά με τα δεδομένα αυτά, τα οποία δεν είχε αναλάβει η αναθεώρηση του t, τα
συντριπτικά στοιχεία σε όλα τα σύνολα δεδομένων δεν συνάδουν με την 2012 οι αλλαγές συσκευασίας
είναι αποτελεσματικές στη μείωση του καπνίσματος, ενώ υπάρχουν επίσης στοιχεία που συνάδουν με
την πολιτική να είναι αντιπαραγωγική σε πολλά από τα ενδιάμεσα ή δευτερεύοντα μέτρα που βασίζονται
στην προώθηση της απλής συσκευασίας. "43
Ως εκ τούτου, η επισκόπηση του Κοκόστα δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η
απλή συσκευασία είναι αποτελεσματική και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη για την
εισαγωγή απλών συσκευασιών.
Υπήρξαν ορισμένες ακούσιες συνέπειες που υπονομεύουν τον στόχο της δημόσιας υγείας
Η απλή συσκευασία συνδέεται με τη σχετική μείωση των τιμών των τσιγάρων. και μια επιτάχυνση
στη μετατόπιση από το Premium σε μη Premium μάρκες στην Αυστραλία
Η απλή συσκευασία αποτρέπει τους κατασκευαστές από το να μπορούν να διαφοροποιήσουν τα
προϊόντα τους και θα κάνουν τα πακέτα να φαίνονται τα ίδια. Χωρίς τη δυνατότητα διαφοροποίησης
ή προσφοράς

41

Όπ. π. στο σελ. 12.
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McNeill, A., Γκρέιβλι, σ., Χίτσμαν, Ντ., Μπάτλντ, λ., Χάμοντ, δ., και Χάρτμαν-μπότσε, J., "Σχεδιασμός
συσκευασιών καπνού για τη μείωση της χρήσης καπνού", "βάση δεδομένων Κοκόχραν των συστηματικών κριτικών 2017, Τεύχος 4, τέχνη. Αριθ.: CD011244.
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ΣΙΈς, W. K, (2018) αξιολόγηση της επίδρασης του κανονισμού της αυστραλιανής απλής συσκευασίας:
ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων του Roy Morgan, δεδομένων CITTS και δεδομένων NTPPTS, p
17.
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χαρακτηριστικά ποιότητας και αξίας που δημιουργούνται από τα εμπορικά σήματα και τα
εμπορικά σήματα που εκπροσωπούν, τα προϊόντα καπνού θα καταστούν όλο και πιο τυποποιημένα και οι κατασκευαστές θα μπορούν να ανταγωνίζονται μόνο στην τιμή. Ως εκ τούτου,
ο ανταγωνισμός των τιμών, ο οποίος είναι ήδη εξαιρετικά έντονος στην αγορά του καπνού,
θα γινόταν ακόμη πιο έντονος οδηγώντας σε περαιτέρω μειώσεις των τιμών.
Ο αντίκτυπος των μειωμένων τιμών είναι πιθανό να αυξηθεί στην κατανάλωση, ιδίως μεταξύ των καταναλωτών που είναι ευαίσθητοι στις τιμές, καθώς τα προϊόντα καπνού καθίστανται πιο προσιτά. Αυτό
θα υπονόμευε τον στόχο της απλής συσκευασίας που επρόκειτο να επιτευχθεί.
Με την εφαρμογή μέτρων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, η απλή συσκευασία θα πρόδιδε επίσης
την εσωτερική πολιτική για τη διευκόλυνση του θεμιτού ανταγωνισμού, όπως συνάγεται από τον ολλανδικό νόμο περί ανταγωνισμού.
Όπως προαναφέρθηκε, η εμπειρική ανάλυση του κ. Νιλ Ντράιντεν για τα δεδομένα της απλής συσκευασίας διαπίστωσε ότι:
Οι 4.38.1
απλές συσκευασίες έχουνμειωθεί με μείωση της μέσης τιμής λιανικής που
καταβάλλουν οι καταναλωτές για τα τσιγάρα στην Αυστραλία σε σχέση με το αντιπαράδειγμα. Ειδικότερα, η απλή συσκευασία συνδέεται με τη μείωση της μέσης τιμής που καταβάλλουν οι καταναλωτές (σε σχέση με την αντιπραγματικότητακαι μέχρι τον Δεκέμβριο 2016) του 2,0-2,6%.
4.38.2
απλή συσκευασία συνδέεται με την αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης
τσιγάρων στην Αυστραλία σε σχέση με την κατανάλωση που θα επικρατούσε αν δεν είχε εφαρμοστεί απλή συσκευασία.
4,38.3η
απλή συσκευασία συνδέεται με την επιτάχυνση της «μείωσης των συναλλαγών», δηλαδή με τη μετατόπιση από την πριμοδότηση στις μάρκες που δεν είναι Premium στην
Αυστραλία.44
Περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της επωνυμίας των προϊόντων καπνού, η απλή συσκευασία νοθεύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των πριμοδοτήσεων και άλλων σημάτων. Πράγματι, η ανάλυση του κ.
Ντράιντεν επιβεβαιώνει ότι οι μάρκες υψηλής ποιότητας έχασαν μερίδιο αγοράς μετά την εισαγωγή
απλών συσκευασιών στην Αυστραλία.45
Αυτή η επιτάχυνση στο downtrading σε χαμηλές τιμές τσιγάρα στην Αυστραλία μετά την εισαγωγή της
απλής συσκευασίας επιβεβαιώνεται επίσης από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την kgmg,
η οποία δείχνει ότι από το 2012 το μερίδιο αγοράς των τσιγάρων σε χαμηλές τιμές αυξήθηκε κατά 27%
σε 2016:46
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Νιλ Ντράιντεν, (2017) τα αποτελέσματα της τυποποιημένης συσκευασίας: μια εμπειρική ανάλυση, στη σελίδα 28
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"Παράνομο εμπόριο στην Αυστραλία: 2016 πλήρη ετήσια έκθεση", (20 Μαρτίου 2017), στο σελ. 11
Διατίθεται στις https://Home.KPMG.com/Content/Dam/KPMG/UK/PDF/2017/04/Australia-illictTobacco-Report-2016.pdf.
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Υπήρξε σημαντική αύξηση του παράνομου καπνού από την εισαγωγή της απλής συσκευασίας
Μια έκθεση του kegma δείχνει ότι ο όγκος και το μερίδιο αγοράς του παράνομου καπνού στην Αυστραλία αυξήθηκε σημαντικά από την εισαγωγή της απλής συσκευασίας. Από 2012 έως 2017, οι ετήσιοι παράνομοι όγκοι αυξήθηκαν κατά 300.000 κιλά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά
30%τουμεριδίου αγοράς του νόμου του καπνού, από 11,5% το 2012 σε 15,0% το 2017.47
Μια 2017 υποβολή από πρώην αξιωματικό συνοριοφυλακής της Αυστραλίας, Ρόχαν Πάικ, στην εν εξελίξει
έρευνα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Αυστραλίας για τον παράνομο καπνό, υπολόγισε επίσης ότι η αυστραλιανή παράνομη αγορά έχει αξία περίπου 3.82 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τελωνειακός
δασμός.48

5.

Η ΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΗ
Η απλή συσκευασία είναι παράνομη επειδή:

5.1.1 είναι
αντίθετη προς την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, βάσει του ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εισαγάγει απλές συσκευασίες, παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει προηγουμένως
ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο απλής συσκευασίας μόνο εάν τα ισχύοντα μέτρα δεν είναι
πλέον αποτελεσματικά ·
5.1.2
παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από την
ΕΕ, περιορίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων καπνού μεταξύ των κάτω χωρών και
άλλων κρατών μελών ·
5.1.3
παραβιάζει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης που προστατεύεται από το
άρθρο 11 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το άρθρο 10 τηςΕΣΔΑ, αλλοιώνοντας την ικανότητα
των κατασκευαστών να επικοινωνούν με τους ενήλικους καταναλωτές σχετικά με την καταγωγή,

47

"Παράνομο εμπόριο στην Αυστραλία: 2017 πλήρη ετήσια έκθεση", (20 Απριλίου 2018)-διατίθεται
στις
https://Assets.KPMG/Content/Dam/KPMG/UK/PDF/2018/05/australia_illicit_tobacco_report_201
7.pdf .
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Υποβολή από τον Ρόχαν Πάικ σε Εξεταστική Επιτροπή της Μικτής Επιτροπής για τον παράνομο καπνό.
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ποιότητα και άλλα σημεία ανάπτυξης και καινοτομίας όσον αφορά τα προϊόντα τους, και
5.1.4
ισοδυναμεί με στέρηση των πολύτιμων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
των ΒΔΤ στις συσκευασίες, μαζί με την καλή θέληση που προκύπτει από τα εμπορικά σήματα χωρίς
αποζημίωση, σε αντίθεση με το άρθρο 17 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το άρθρο 1 της
Το πρώτο πρωτόκολλο και τα άρθρα 14 του Συντάγματος ·
Παραβίαση της αρχής των αιτιολογημένων προσδοκιών
Η κυβέρνηση παραβίασε την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης μέσω τηςεισαγωγής απλών
συσκευασιών, παρά το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο του 2017 θα εισαγάγει ένα τέτοιο μέτρο μόνο αν
«αποδεικνύεται ότι ο καθορισμός περαιτέρω απαιτήσεων συσκευασίας δεν είναι για την πρόληψη της
πρόσθετης προσοχής για τα προϊόντα καπνού... Στη συνέχεια, θα εξεταστείαντο μέτρο αυτό είναι αναλογικό.»49Ωστόσο, η κυβέρνηση προχωρά χωρίς να έχει διενεργήσειαξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων απαιτήσεων συσκευασίας. Αυτό υπογραμμίζεται από τις απαντήσεις της κυβέρνησης στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το NPA, στην οποία η κυβέρνηση αναγνώρισε
ότι "οι υφιστάμενες απαιτήσεις συσκευασίας είναι πράγματι αυστηρότερες χωρίς διεξοδική αξιολόγηση".50
Παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
Η ελευθερία του εμπορίου εντός της ΕΕ αποτελεί «θεμελιώδη αρχή της κοινής αγοράς."51Ειδικότερα,
η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων έχει επανειλημμένα αναγνωριστείαπό το δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΕΕ») ως «μία από τις θεμελιώδεις αρχέςτης Συνθήκης... συνεπάγεται[Ling]
την ύπαρξη γενικής αρχής της ελεύθερης διαμετακόμισης εμπορευμάτων εντός της [ΕΕ].»52
Το άρθρο 34 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΣΛΕΕ") προβλέπει ότι "[ιζ]οιπεριορισμοί στις εισαγωγές και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ των
κρατών μελών.«Είναι πάγια νομοθεσία της ΕΕ ότι «[α]ll οι κανόνες διαπραγμάτευσης που θεσπίζονται
από τα κράτη μέλη και οι οποίοι είναι ικανοί να παρεμποδίσουν, άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να θεωρηθούν ως μέτραισοδυνάμου αποτελέσματος με ποσοτικούς περιορισμούς."53
Είναι αυτονόητο ότι η πρόταση θα περιορίσει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ. Η πρόταση
θα στεγανοποιήσει την εσωτερική αγορά επιβάλλοντας αμιγώς εθνικούς όρους και

49
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Ερώτηση 204. Το Κοινοβούλιο διερωτάται σχετικά με την NPA.
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απαιτήσεις για την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού στις κάτω χώρες. Με τον τρόπο
αυτό, θα περιορίσει ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών μεταξύ των κάτω
χωρών και άλλων κρατών μελών.
Μολονότι, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στην υπεράσπιση
της πρότασης βάσει του άρθρου 36, η οποία αναφέρει ότι «[οι]διατάξεις του [άρθρου] 34 [...]δεν θα
απαγορεύει τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς στις εισαγωγές, τις εξαγωγές ή τα εμπορεύματα
υπό διαμετακόμιση που δικαιολογούνται για λόγους... προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων», είναι πάγια νομολογία ότι κάθε μέτρο ασυμβίβαστο με το άρθρο34 ΣΛΕΕ μπορεί να δικαιολογείται μόνο από τους λόγους του άρθρου 36 ΣΛΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ανθρώπινης υγείας) Εάν η μέτρο συμμορφώνεται με αυστηρά εφαρμοσμένη δοκιμασία αναλογικότητας.54
Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης
Στο πλαίσιο της δέσμευσής της στο νόμιμο εμπόριο και στις επιχειρήσεις παραγωγής και πώλησης
τσιγάρων, η ΒΔΤ έχει τη συνταγματική εγγύηση της ελευθερίας έκφρασης που προβλέπεται στο άρθρο
11 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Η απλή συσκευασία θα
βλάψει την ικανότητα της ΒΔΤ να συνεργάζεται με ενηλίκους καταναλωτές για τα προϊόντα της. Η
δυνατότητα τόσο των κατασκευαστών να επικοινωνούν όσο και των καταναλωτών να λαμβάνουν πληροφορίες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης ομιλίας.
Παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας
Η απλή συσκευασία παραβιάζει άμεσα το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο
17 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου. Οι απλές
συσκευασίες εξαφανίζει τα πολύτιμα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ΒΔΤ και των λοιπών κατόχων δικαιωμάτων στην πνευματική τους ιδιοκτησία, μαζί με το Goodwill που προκύπτει από τις μάρκες της.
Αυτή η στέρηση περιουσίας είναι αδικαιολόγητη.
Η απλή συσκευασία θα απαγόρευε στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν σχεδόν όλα τα εμπορικά τους
σήματα ως καταχωρημένα (συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων και των σημάτων συσκευών). Η αξία
αυτών των εμπορικών σημάτων θα εξαλειφθεί. Αν και η χρήση ορισμένων λεκτικού σήματος θα εξακολουθούσε να επιτρέπεται, θα έπρεπε να είναι σε τυποποιημένη μορφή – εμποδίζοντας τους να μπορούν να
εξυπηρετούν επαρκώς τις βασικές λειτουργίες διαφοροποίησης των προϊόντων τους και προσδιορίζοντας
με μοναδικό τρόποτηνπροέλευση του EIR και την ποιότητα. Η ΒΔΤ δεν θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει
και να ελέγξει τα εμπορικά της σήματα στη συσκευασία της, πράγμα που οδηγεί στην ουσία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που προστατεύουν το Σύνταγμα. Ως αποτέλεσμα, δεκαετίες επενδύσεων
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στα εμπορικά σήματα και τις συναφείς επωνυμίες τους, μαζί με τη σχετική καλή θέληση, θα καταστραφούν.
6.

Η ΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΕΊΝΑΙ ΔΥΣΑΝΆΛΟΓΗ

Η κυβέρνηση έχει το βάρος να δείξει ότι η απλή συσκευασία μπορεί να δικαιολογηθεί από το προτεινόμενο μέτρο και να πληροί τις απαιτήσεις της αναλογικότητας. Αυτό υπογραμμίζεται σε αυτήν την
περίπτωση όπου η κυβέρνηση επικαλείται το άρθρο 24, παράγραφος 2, του TPD ως βάση για την
εφαρμογή του μέτρου.
Αντίθετα προς τη θέση της κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην αιτιολογική έκθεση, η απαίτηση αιτιολόγησης του μέτρου δεν μπορεί να αποφευχθεί υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται σε ένα σύνολο μέτρων που
αποσκοπούν στη μείωση του καπνίσματος. Ο ισχυρισμός αυτός θα αποκαθιστούσε την έννοια της αναλογικότητας όλων των ουσιών και θα καθιστούσε την έννοια της σχετικής με την αναλογικότητα. Η ανάγκη
ποσοτικού προσδιορισμού των οφελών που οφείλονται ειδικά στο μέτρο γίνεται πιο πιεστική από την TPD.
Όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 24, παράγραφος 2, της TPD ζητεί ρητώς από τα κράτη μέλη, σύμφωνα
με την εν λόγω διάταξη, να λάβουν υπόψη τους τα «περαιτέρω αναγκαία στοιχεία», τα οποία πρέπει
να λαμβάνουν υπόψιν «το υψηλό επίπεδο προστασία της ανθρώπινης υγείας που επιτυγχάνεται μέσω
της παρούσας οδηγίας». Αυτό είναι λογικά μια άσκηση η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά
περίπτωση, σύμφωνα με την οποία το στοιχειώδες όφελος για τη δημόσια υγεία κάθε «περαιτέρω
απαίτησης» αξιολογείται έναντι του οφέλους για τη δημόσια υγεία που επιτυγχάνει η TPD. Η κυβέρνηση
δεν το έχει κάνει αυτό.

Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να επικαλεστεί τις αποφάσεις του ΔΕΕ σχετικά με το άρθρο 13 της
TPD, ώστε να ισχυριστεί ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν είναι απόλυτα δικαιώματα και ότι μπορούν
να επιβληθούν περιορισμοί, υπό τον όρο ότι δικαιολογούνται από στόχους γενικού συμφέροντος που
επιδιώκονται από την ΕΕ. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της εξέτασης του
άρθρου 1 3,το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών
που προβλέπονται στον χάρτη πρέπει να είναι (α) προβλεπόμενη από τον νόμο · β) σέβεται την ουσία
των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών · και γ) συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας. 55
Προκύπτει ότι ένα μέτρο, όπως η πρόταση, το οποίο δεν σέβεται την ουσία ενός σχετικού δικαιώματος
ή ελευθερίας θα είναι παράνομο και δεν μπορεί να σωθεί από μια ανάλυση αναλογικότητας. Πράγματι,
η απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής δυνατότητας χρήσης των εμπορικών σημάτων αποτυγχάνει
από μόνη της για την προστασία της ουσίας του καπνού που κατασκευάζει δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η πρόταση – η οποία επιδιώκει όχι μόνο να επιβάλει ένα τυποποιημένο
χρώμα αλλά και να καταστρέψει την επωνυμία και την ουσιαστική διαφοροποίηση των προϊόντων –
στερείαπό τον άνθρωπο τον καπνό ταδιάφορα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του και/ή αδυνατεί να σεβαστεί την την ουσία των δικαιωμάτων αυτών, παρέχοντας χωρίς ή ανεπαρκείς ευκαιρίες
για τη χρήση των εν λόγω ακινήτων από τον καταναλωτή. Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι παράνομη
μόνο σε αυτή τη βάση.
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Επιπλέον, ακόμη και αν εφαρμοστεί ανάλυση αναλογικότητας, το ΔΕΕ κατέστησε σαφές ότι η φύση
και η έκταση της επεμβάσεως στα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι εξαιρετικά σημαντικές. Έτσι, το ΔΕΕ
αναγνώρισε τη σημασία του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών και, ειδικότερα, της εξασφάλισης επαρκούς χώρου στις συσκευασίες για τη διαφοροποίηση των προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, στο
πλαίσιο των προκλήσεων για την εγκυρότητα του μεγέθους της συσκευασίας και των απαιτήσεων
σχήματος και των απαιτήσεων προειδοποίησης για την υγεία που περιέχονται στην TPD, το ΔΕΕ
έθεσε βάρος στο γεγονός ότι οι εν λόγω διατάξεις «εξακολουθούν να επιτρέπουν επαρκή ευκαιρίες για
διαφοροποίηση των προϊόντων»56 αυτό προφανώς δεν συμβαίνει με το Proposal.
Επιπλέον, η απλή συσκευασία αποτελεί δυσανάλογο μέτρο για καθέναν από τους ακόλουθους λόγους:

6.6.1

απλή συσκευασία δεν είναι απαραίτητη επειδή:

(A)

Οι κίνδυνοι του καπνίσματος είναι καθολικά γνωστοί εδώ και δεκαετίες:
βλ. περιφέρεια Romer κατά bat -Amsterdam , 17 Δεκεμβρίου 2008,
ECLI: NL: rbams: 2008: BG7225 στο οποίο το δικαστήριο δήλωσε: «οι
εν λόγω κίνδυνοι πρέπει να κάθε γεγονός είναι γνωστό στο ευρύ κοινό...
στην

Κάτω χώρες κατά 1963. «Βλέπε επίσης απόφαση του Εφετείου της Χάγης(ECLI: NL: ghdha:
2018:3334) που εκδόθηκε στην έφεση που υποβλήθηκε από την κ. Anne Marie Van., τον Δεκέμβριο
του 2018, η οποία διαπίστωσε,μεταξύ άλλων, "ότι είναι η άποψη του Δικαστηρίου ότι το γεγονός ότι το
κάπνισμα είναι επιβλαβές για την υγεία, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες, ακόμη και το θάνατο και είναι επιπλέον πολύ εθιστικό, μπορεί να θεωρηθεί
δημόσια γνώση..."Τα τρέχοντα GHW s για τα πακέτα τσιγάρων που καταλαμβάνουν 65%Οι μπροστινές και πίσω επιφάνειες των συσκευασιών καπνού συνεχίζουν να ενισχύουν την υφιστάμενη καθαρότητα των κινδύνων του καπνίσματος. Η συνειδητοποίηση των κινδύνων του καπνίσματος υπάρχει με
επώνυμη συσκευασία. Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι οι επώνυμες συσκευασίες δεν εμποδίζουν τους
καταναλωτές να βλέπουν και να αφομοιώνουν τις προειδοποιήσεις για την υγεία ή να παραπλανούν
τους καταναλωτές σχετικά με τις επιβλαβείς επιδράσεις του καπνίσματος στο επιβλαβές Fu l. Η απομάκρυνση των εμπορικών σημάτων από τη συσκευασία δεν απαιτείται και δεν θα αυξήσει, σε καμία
περίπτωση, την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων για την υγεία.
(B)

56

Τα εμπορικά σήματα και οι συσκευασίες δεν είναι επίσης οδηγοί για τη
συμπεριφορά του καπνίσματος και η απομάκρυνσή τους δεν είναι πολύκόκκινη. Είναι σαφές από πολυάριθμες κυβερνητικές μελέτες ότι παράγοντες εκτός της συσκευασίας είναι οι πραγματικοί οδηγοί της συμπεριφοράς του καπνίσματος. Οι μελέτες αυτές απέδειξαν ότι οι πραγματικοί
οδηγοί της έναρξης του καπνίσματος περιλαμβάνουν παράγοντες όπως
οι γονικές επιρροές,οιΠροτιμήσεις κινδύνου, οι επιρροές από ομοτίμους,
οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η πρόσβαση και

Ιόπ σε 199 και 209.
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Τιμή. 57Ομοίως, οι οδηγοί παύσης είναι γνωστοί και δεν περιλαμβάνουν τη συσκευασία. Οι γνωστοί
κινητήριες δυνάμεις της διακοπής είναι ανησυχίες σχετικά με τις τρέχουσες ή μελλοντικές επιπτώσεις
του καπνίσματος στην υγεία. την επιθυμία να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά · το
κόστος του καπνίσματος · και να κάνεις κράτηση από οικογένεια και φίλους για να παραιτηθείς.58Κανένα από αυτά δεν αφορά τη συσκευασία των τσιγάρων.
Επιπλέον, οι υφιστάμενοι νόμοι επαρκούν για να ανταποκριθούν σε τυχόν
αποδεδειγμένης ανησυχίας όσον αφορά την παραπλανητική συσκευασία,
ώστε να μην απαιτείται απλή συσκευασία. Οι υφιστάμενες προστασίες, οιπαραπλανητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη συσκευασία των προϊόντων
καπνού βάσει του εσωτερικού δικαίου (π.χ. άρθρο 6:194 ολλανδικός πολιτικός κώδικας και άρθρο 3,1 του ολλανδικού κανονισμού για τον καπνό
και τα συναφή προϊόντα) επαρκούν για την αντιμετώπιση των τύπων των
υποτιθέμενα παραπλανητικών στοιχείων που προορίζονται να αντιμετωπιστούν με απλή συσκευασία, σεβόμενα παράλληλα την αυτονομία και τα
δικαιώματα των ενηλίκων που επιλέγουν να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού και επιτρέποντας στους καπνοβιομηχάνους, ως μέρος μιας νομικής
βιομηχανίας, να επικοινωνούν με των καταναλωτών.
απλή συσκευασία δεν είναι κατάλληλη επειδή:

(C)

6.6.2

(A)

Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, η αντικειμενική απόδειξη της πραγματικής
συμπεριφοράς του καπνίσματος στην Αυστραλία δείχνει ότι, όπως αναμενόταν, η απλή συσκευασία δεν μείωσε τη συμπεριφορά του καπνίσματος και είχε πολλές ακούσιες και ανεπιθύμητες διαφορές, όπως η αύξηση
του παράνομου εμπορίου.

απλή συσκευασία είναι δυσανάλογη επειδή:

6.6.3
(A)

Η κυβέρνηση δεν προσέφερε επαρκή στοιχεία για να στηρίξει την εισαγωγή
της πρότασης. Πράγματι, τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα επί του
παρόντος, κατά την ορθή αξιολόγηση, δεν δικαιολογούν την εισαγωγή απλών
συσκευασιών.

(B)

Ισοδυναμεί με στέρηση των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών σημάτων μιας βιομηχανίας και αποτελεί επίσης μια πρωτοφανή επίθεση στην
εμπορική έκφραση, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

(C)

Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να εισάγει πρόσθετους κανονισμούς όταν υπάρχει
ήδη ρύθμιση που μπορεί να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, ο υφιστάμενος κανονισμός απαγορεύει ήδη τη χρήση τυχόν παραπλανητικών και απατηλών όρων
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Βλέπε, π.χ., Φούλερ, ε., Εθνικό Ίδρυμα εκπαιδευτικής έρευνας, "κάπνισμα, κατανάλωση οινοπνεύματος
και χρήση ναρκωτικών μεταξύ των νέων στην Αγγλία το 2012" Λονδίνο, (2013).Κυβέρνηση και τις υπηρεσίες του ανθρώπου. "Πρόληψη της χρήσης καπνού στους νέους: έκθεση του Γενικού Χειρουργού".
(1994) (Συνοψίζοντας περίπου 160 μελέτες σχετικά με το θέμα των παραγόντων ψυχοκοινωνικού κινδύνου που συνδέονται με τη χρήση καπνού από ανηλίκους). Βλέπε επίσης κυβέρνηση των ΗΠΑ και
αρχές του ανθρώπου. "Πρόληψη της χρήσης καπνού μεταξύ νέων και νεαρών ενηλίκων: έκθεση του
Γενικού Χειρουργού " (2012), στο σημείο 4 (ενισχύοντας τα ευρήματα της έκθεσης του γενικού χειρουργού 1994 με πρόσθετη έμφαση στις μεμονωμένες γνωστικές διεργασίες).
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σελ. 247.

35

για τον καπνό, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ισχυρισμών ότι συγκεκριμένα εμπορικά σήματα ή χρώματα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία του καπνού παραπλανούν
τους καταναλωτές.
Υπάρχουν ορισμένοι εναλλακτικοί κανονισμοί που στοχεύουν πιο αποτελεσματικά στη μείωση του
καπνίσματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η εφαρμογή μιας συνεπούς φορολογικής
πολιτικής που αποθαρρύνει την απορρόφηση του καπνίσματος από τους νέους, ενώ δεν παρέχει κίνητρα στους καταναλωτές να αγοράσουν παράνομα οφέλη. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών έχει την
ικανότητα να επηρεάζει σημαντικά τα ποσοστά του καπνίσματος χωρίς την εφαρμογή παράνομων,
δυσανάλογων μέτρων, παραβιάζοντας τις διεθνείς υποχρεώσεις.
Η απλή συσκευασία θα αφαιρέσει όλα τα εμπορικά σήματα και τηνεμπορική επωνυμία από τις συσκευασίες, εκτός από τυποποιημένα και διακριτικά λεκτικά σημάδια. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα καπνού
πριμοδότησης θα χάσουν τον διακριτικό χαρακτήρα τους. Οι καταναλωτές θα στερούνται βασικών
πληροφοριών σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων που επιτρέπουν στοm να
διακρίνει μεταξύ των προϊόντων στην αγορά και θα επικεντρώνεται περισσότερο μόνο στην τιμή. Αυτό
θα ενθάρρυνε τους καταναλωτές να υποβαθμήσουν το εμπόριο σε φθηνότερα προϊόντα και στην παράνομη αγορά. Το μόνο μέσο με το οποίο οι καπνοβιομηχανίες θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν
τα προϊόντα τους θα ήταν τιμή.
Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι η απλή συσκευασία θα αποτελούσε
αδικαιολόγητο και δυσανάλογο μέτρο.
Σημειώνουμε επίσης ότι η δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει επίσης ουδέτερες απαιτήσεις για την εφαρμογήτων τσιγάρων και των πούρων από μόνες τους δεν υποστηρίζεται από κανένα
αποδεικτικό στοιχείο. Η τυποποίηση των τσιγάρων θα επιδείνωνε επίσης το παράνομο εμπόριο. Η
νομική βιομηχανία θα έχανε την ικανότητα να διαφοροποιήσει τα τσιγάρα της από παράνομους ομολόγους της με τοτυποποιημένο προϊόν που έχει παραχθεί με την ίδια μορφή όπως το είδος των προϊόντων που παράγονται από την παράνομη καπνοβιομηχανία. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση θα
δημιουργούσε μια αγορά στην οποία τα πακέτα καπνού και τα ατομικά τσιγάρα θα πρέπει να φαίνονται
όλα ακριβώς τα ίδια – με τοπροτιμώμενο πρότυπο IR να είναι αυτό των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος πίσω από το παράνομο εμπόριο καπνού. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η
διάκριση μεταξύ νόμιμων και παράνομων προϊόντων από τους καταναλωτές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Επίσης, υποβάλλουμε με αυτή την απάντηση τις ακόλουθες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την εξέταση. Αυτές οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων υποβλήθηκαν από το βρετανικό αμερικανικό κάπνισμα UK
Limited σε απάντηση στην 2014 διαβούλευση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την απλή
συσκευασία. Κατά την άποψή μας, τα πορίσματα των εν λόγω r -ports εξακολουθούν να είναι κρίσιμα
σήμερα και θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της αξιολόγησης από την κυβέρνηση της αναλογικότητας
της πρότασης:
6.11.1
έκθεση εμπειρογνωμόνων του Δρ Νιλ Μακκίγκανι, διευθυντή του κέντρου κατάχρησης ναρκωτικών, Γλασκώβη, κρίσιμης ανάλυσης αποδεικτικών στοιχείων ότι η συσκευασία του
ίδιου τουκαπνού θα μειώσει τον πολυπληθούς του καπνίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο., με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2014. Ο Δρ Μακίγκανι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να
υποδηλώνουν ότι η συσκευασία του καπνού επηρεάζει την απόφαση του λαού να ξεκινήσει, να συνεχίσει ή να επαναλάβει
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Κάπνισμα. Όλες αυτές οι αποφάσεις σχετίζονται με περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του οικογενειακού υπόβαθρου των ανθρώπων, των ψυχολογικών χαρακτηριστικών και της φυσιολογικής εξάρτησης από τη νικοτίνη. Οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν
επιχείρησαν να εντοπίσουν την πραγματική χρήση καπνού μετά την εισαγωγή της απλής συσκευασίας.
6.11.2
έκθεση εμπειρογνωμόνων του Δρα. Γκρέγκορι Μίτσελ, ενός ψυχολόγου και του
Τζόζεφ Γουάιντραουμπ-Τράπεζα της Αμερικής διακεκριμένου καθηγητή νόμου στο Πανεπιστήμιο της
Βιρτζίνια, παρατηρήσεις σχετικά με την ΣΑΝΤΛΕΡ έκθεση: μια ψυχολογική ανάλυση της ο δυνητικός
αντίκτυπος των τυποποιημένων συσκευασιών τσιγάρων στο κάπνισμα ανηλίκων., με ημερομηνία 30
Ιουλίου 2014. Η έκθεση του Δρα Mitchell κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπάρχουσες θεωρίες για
τη λήψη αποφάσεων και τη συμπεριφορά των εφήβων δεν αποτελούν το επιχείρημα της βρετανικής
κυβέρνησης ότι η απλή συσκευασία θα οδηγήσει σε καθαρές μειώσεις του καπνίσματος, επειδή η
συσκευασία δεν οδηγεί εφηβική συμπεριφορά του καπνίσματος. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της
απλής συσκευασίας, εάν υπάρχουν, είναι πιθανόν να είναι τόσο ήσσονος σημασίας ώστε να ακυρωθούν με αποτέλεσμα την τιμή και την υποκατάσταση, διότι η τυποποίηση της συσκευασίας του καπνού θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό επί της τιμής και, συνεπώς, σε αυξημένη κατανάλωση.
6.11.3
έκθεση εμπειρογνωμόνων του καθηγητή Ρόναλντ Φέιμπερ, ομότιμο καθηγητή
μαζικών επικοινωνιών στη σχολή δημοσιογραφίας και μαζικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της
Μινεσότα, ο ρόλος των εμπορικών σημάτων και των σημάτων που εκπροσωπούν., με ημερομηνία 1
Αυγούστου 2014. Ο καθηγητής Faber κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εμπορικά σήματα και οι συσκευασίες αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ικανότητα των καταναλωτών και των κατασκευαστών να διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων. Η εξάλειψη της χρήσης των σημάτων
θα περιορίσει την ικανότητα των ενηλίκων καπνιστών να διακρίνουν και να εντοπίζουν τα εμπορικά
σήματα της Προτίμησέ τους και να επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα των καπνοβιομηχάνων να
πωλούν με επιτυχία τις μάρκες τους, αλλά δεν θα χρησιμεύουν για τη μείωση της πρωτογενούς ζήτησης. Αυτή η αλλαγή στις εμπορικές συσκευασίες θα επηρεάσει επίσης αρνητικά την υπεραξία και τους
κατασκευαστές ιδίων κεφαλαίων που καλλιεργούνται για χρόνια επένδυσης.
6.11.4
έκθεση εμπειρογνωμόνων του κ. Γουέστον Άνσον, Προέδρου της διαχείρισης
πνευματικών περιουσιακών στοιχείων Consor, προκαταρκτική ανάλυση του Υπουργείου Υγείας του
Ηνωμένου βασιλείου 2012 και 2014 αξιολογήσεις αντικτύπου τυποποιημένων συσκευασιών για προϊόντα καπνού ., με Ημερομηνία 4 Αυγούστου 2014. Ο κ. Άνσον κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βρετανική κυβέρνηση είχε υποτιμήσει σημαντικά το κόστος της απώλειας ιδίων κεφαλαίων στην εκτίμηση
του κόστους και των οφελών της απλής συσκευασίας, επειδή δεν έχει χρησιμοποιήσει αναγνωρισμένη
μέθοδο αποτίμησης. Η πνευματική ιδιοκτησία του brand είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο
κάθε καπνό-εταιρείας. Κατά την άποψη του κ. Άνσον, η αποτίμηση των χαμένων ιδίων κεφαλαίων
είναι πιθανό να τρέξει σε πολλά δισεκατομμύρια λίρες μόνο για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου,
εάν χρησιμοποιηθούν ορισμένες από τις τυποποιημένες μεθόδους αποτίμησης.
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7.

Η ΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

Η απλή συσκευασία παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από:

7.1.1

συμφωνίες ΠΟΕ, και

7.1.2

διμερείς επενδυτικές συνθήκες.

Συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Οι απλές συσκευασίες θα παραβίαζαν διάφορες συμφωνίες του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΣΥΜΦΩΝΊΑς TRIPS (και της σχετικής σύμβασης των Παρισίων), και της Συμφωνίας
TBT. Είναι αναμφίβολα προς το εθνικό συμφέρον να συμμορφωθεί και να διασφαλίσει τη
συμμόρφωση άλλων κρατών του ΠΟΕ με τις εν λόγω συμφωνίες του ΠΟΕ. Είναι ζωτικής
σημασίας για τη δίκαιη μεταχείριση των εγχώριων εξαγωγών.
Η απλή συσκευασία θα υπονόμευε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με το να ξεκοιλιάζουν εντελώς τη χρήση εμπορικών σημάτων στη συσκευασία των προϊόντων καπνού και την επιβολή των δικαιωμάτων των εμπορικών σημάτων. Ωςαποτέλεσμα των επιπτώσεών τους στα διεθνώς προστατευόμενα δικαιώματα εμπορικού σήματος, οι απλές συσκευασίες πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΣΥΜΦΩΝΊΑς TRIPS. Ειδικότερα, καταργώντας ή επηρεάζοντας το δικαίωμα της ΒΔΤ να
χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα, η απλή συσκευασία παραβιάζει το άρθρο 20 της συμφωνίας
TRIPS, καθώς και τα άρθρα 15 και 16 της συμφωνίας TRIPS.
Το άρθρο 20 της συμφωνίας TRIPS προβλέπει ότι η χρήση εμπορικών σημάτων στο πλαίσιο του
εμπορίου δεν πρέπει να «επιβαρυνθεί αδικαιολόγητα με ειδικές απαιτήσεις [....]". Το άρθρο 20 συνεχίζει διευκρινίζοντας ότι οι απαιτήσεις ότι το εμπορικό σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ειδική μορφή
ή ότι το εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται κατά τρόπο επιζήμιο για την ικανότητα του εμπορικού σήματος
να διακρίνει τα προϊόντα είναι παραδείγματα αδικαιολόγητων βαρών στις τα εμπορικά σήματα των

ΗΠΑ.
Η απλή συσκευασία είναι η «υπέρτατη επιβάρυνση», καθώς απαγορεύει τη χρήση εμπορικών σημάτων στο λιανικό εμπόριο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει γενική εξαίρεση για την υγεία στη συμφωνία
TRIPS και υπό το πρίσμα του κειμένου, του πλαισίου και του αντικειμένου και του σκοπού της ενότητας
TRIPS για τα εμπορικά σήματα, ένα μέτρο που παρεμποδίζει την ίδια την ουσία του λειτουργικού και
σχεσιακού δικαιώματος κατατεθέν και την αποτρέπει από το να εκτελέσει την ουσιώδη λειτουργία της
διάκρισης των προϊόντων, είναι αυτομάτως μια «αδικαιολόγητη» επιβάρυνση. Ακόμη και αν η πρόταση
μπορούσε να δικαιολογηθεί, η απουσία οποιασδήποτε συμβολής στη μείωση των ποσοστών του καπνίσματος, πόσο μάλλον μια σημαντική μείωση, και η διαθεσιμότητα λιγότερο περιοριστικών εναλλακτικών μέτρων για το εμπορικό σήμα, τα οποία είναι εξίσου ή πιο αποτελεσματικά, επιβεβαιώνει ότι
ταβάρη που προκύπτουν από τις απλές συσκευασίες δεν είναι «αναγκαία» και, επομένως, σίγουρα
δεν είναι «δικαιολογημένα» σύμφωνα με το άρθρο 20 της συμφωνίας TRIPS.
Η απλή συσκευασία παραβιάζει επίσης την υποχρέωση του άρθρου 15,4 της συμφωνίας TRIPS, η
οποία προβλέπει ότι «[η]φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί
εμπορικό σήμα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εμπόδιο στην καταχώριση της εμπορικό σήμα». Η
απλή συσκευασία παραβιάζει την υποχρέωση αυτή επειδή επηρεάζει αρνητικά μόνο τα εμπορικά σήματα που σχετίζονται με τον καπνόκαι τα αποτρέπει από την εκτέλεση των ουσιωδών λειτουργιών
τους, μόνο λόγω της φύσης του προϊόντος.
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Η απλή συσκευασία παραβιάζει επίσης το άρθρο 16 της συμφωνίας TRIPS, διότι θα μείωνε το πεδίο εφαρμογής της προστασίας των δικαιωμάτων που παρέχει το άρθρο 16 κάτω από το ελάχιστο εγγυημένο επίπεδό της. Η απλή συσκευασία υπονομεύει το δικαίωμα των κατόχων κατατεθέντος εμπορικού σήματος να
εμποδίζουν τους άλλους να χρησιμοποιούν παρόμοια σημεία που είναι πιθανό να προκαλέσουν σύγχυση.
Το άρθρο 16 της συμφωνίας TRIPSπαρέχει αποκλειστικά δικαιώματα στους ιδιοκτήτες κατατεθέντων σημάτων και παρέχει εγγυημένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας του διακριτικού χαρακτήρα και της φήμης του
σήματος. Το πεδίο προστασίας που εγγυάται το άρθρο 16 της συμφωνίας TRIPS προκύπτειαπό τη χρήση
του σήματος και την προκύπτουσα ισχύ του σήματος. Όσο πιο εντατική είναι η χρήση του σήματος, τόσο
ισχυρότερο είναι το σήμα. και όσο ισχυρότερο είναι το σήμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το πεδίο προστασίας
του. Ένα μέτρο που εμποδίζει τη χρήση των εμπορικών σημάτων therefoμειώνει σημαντικά το πεδίο προστασίας του εμπορικού σήματος, κατά παράβαση του άρθρου 16,1.

Η πρόσθετη προστασία για γνωστά σήματα σύμφωνα με το άρθρο 16,3 της συμφωνίας TRIPS αποτελεί επιβεβαίωση και λογική επέκταση αυτής της άμεσης και μησχέσεως μεταξύ της χρήσης του εμπορικού σήματος και του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων προστασίας των ιδιοκτητών εμπορικών σημάτων έναντι Παράβαση. Το άρθρο 16,3 της συμφωνίας TRIPS προστατεύει τα γνωστά σήματα
από την αραίωση και επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ενός γνωστού σήματος να εμποδίσει τη χρήση τωνπαρόμοιων σημάτων ακόμη και σε ανόμοια προϊόντα, όταν η χρήση αυτή θα διακινδύνευταν να βλάψει
τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος και αν θα πρότεινε μια συσχέτιση με το πασίγνωστο σημάδι. Ένα απλό μέτρο συσκευασίας που αποτρέπει τη χρήση όλων των εμπορικών σημάτων και απαιτείηχρήση της επωνυμίας σε τυποποιημένη μορφή και η γραμματοσειρά μειώνει το επίπεδο προστασίας κάτω από το ελάχιστο αυτό επίπεδο. Ένα γνωστό σήμα που δεν μπορεί πλέον να
χρησιμοποιηθεί θα έχανε σύντομα το ειδικό του καθεστώς και το εκτεταμένο πεδίο προστασίας του. Η
πρόταση θαπαραβίαζαν πριν από λίγο την υποχρέωση διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας για γνωστά σήματα σύμφωνα με το άρθρο 16,3 της συμφωνίας TRIPS.
Αυτό δεν γίνεται για να πούμε ότι τα εμπορικά σήματα που είναι παραπλανητικά ή απατηλά ή τα οποία
είναι τέτοιας φύσεως ώστε να παραβιάζουν τα δημόσια MorALS δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
εγχώρια · όλα αυτά είναι καθιερωμένα αίτια για την ακύρωση της καταχώρισης και την προστασία ενός
εμπορικού σήματος και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αποτροπή της χρήσης του. Ωστόσο,
αυτό απαιτεί μια ανάλυση του συγκεκριμένου σημείου και τον ιδιαίτεραπαραπλανητικό χαρακτήρα του.
Η πρόταση δεν προβλέπει μια τέτοια εξέταση των μεμονωμένων εμπορικών σημάτων έναντι ενός
γενικού κριτηρίου εξαπάτησης, αλλά απλώς απαγορεύει όλα τα εμπορικά σήματα. Αυτό δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS.
Επιπλέον, η απλή συσκευασία δεν θα ήταν σύμφωνη με το άρθρο 2,2 της Συμφωνίας TBT, καθώς θα
δημιουργούσε ένα περιττό εμπόδιο στο εμπόριο, διότι:

7.9.1

σημαντικά την είσοδο στην αγορά εισαγόμενων προϊόντων καπνού ·

7.9.2
να μειώσουν τη διαφοροποίηση των προϊόντων και να περιορίσουν την αξία των
εισαγόμενων προϊόντων, και
7.9.3 με σθένος τις εισαγωγές στη χώρα λόγω του απαιτούμενου κόστους προσαρμογής και
του πιθανού κινδύνου επιβολής κυρώσεων για μη συμμόρφωση.
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Η πρόταση δεν θα συμβάλει επίσης στον δηλώνοντας στόχο της μείωσης του καπνίσματος. Τα διαθέσιμα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η απλή συσκευασία είναι ένα αναποτελεσματικό μέτρο για την αλλαγή της πραγματικής συμπεριφοράς του καπνίσματος, και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η απλή
συσκευασία θα μπορούσε να παραγάγει οποιαδήποτε ενέργειαγια τη συμπεριφορά του καπνίσματος
στο μέλλον. Ως εκ τούτου, η πρόταση δεν θα συνέβαλε καθόλου στον στόχο των κάτω χωρών.
Επιπλέον, υπάρχουν εύλογα διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα που διατίθενται στις κάτω χώρες, τα οποία
θα παράγουν τουλάχιστον "ισοδύναμη συνεισφορά" στον στόχο της μείωσης του καπνίσματος και τα
οποία είναι λιγότερο περιοριστικά για το εμπόριο και/ή εξ ολοκλήρου συνεπή με τον ΠΟΕ. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εφαρμογή μιας συνεπούς φορολογικής πολιτικής που αποθαρρύνει
την πρόσληψη του καπνίσματος από τους νέους, ενώ δεν θα ήθελαοι καταναλωτές να αγοράζουν
παράνομα προϊόντα. Αναγνωρίζεται ότι οι αυξήσεις του φόρου καπνού είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση της κατανάλωσης καπνού, του πολυπληθούς και της έναρξης της διαδικασίας μεταξύ των νέων.59Η Επιτροπή του ΠΟΕ γιαΑυστραλίας–ΚαπνούPlAin συσκευασία(η «Επιτροπή»), στην οποία αναφέρεται ρητώς η πρόταση, διαπιστώθηκε ότιεναλλακτικές λύσεις που έχουν
αποδειχθεί ότι παρέχουν "ουσιαστική συμβολή" στη μείωση του καπνίσματος.60
Τέλος, η πρόταση παραπέμπει στην απόφαση της ειδικής ομάδας για την Αυστραλία – καθαρή συσκευασία καπνού της 18ης Ιουνίου 2018, αλλά δεν αντικατοπτρίζει το ότι αυτή η πρωτοβάθμιο απόφαση είναι επί του παρόντος υπό προσφυγή το δευτεροβάθμιο όργανο του ΠΟΕ. Πράγματι, έχουν
κατατεθεί προσφυγές από την Ονδούρα και η Δομινικανή Δημοκρατία για να αντιστρέψει την εσφαλμένη διαπίστωση της Επιτροπής ότι το μέτρο απλής συσκευασίας της Αυστραλίας συνάδει με τη συμφωνία TRIPS και τη συμφωνία TBT.61
Συνεπώς, η νομιμότητα του μέτρου της απλής συσκευασίας στην AustrAlia με τις συμφωνίες του ΠΟΕ
εξακολουθεί να είναι υπό εξέταση.
Επιπλέον, δεν είναι σωστό να δηλώσουμε ότι η ομάδα επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της απλής συσκευασίας στην Αυστραλία. Στην πραγματικότητα, εξετάζοντας την αιτιώδη πορεία του τρόπου με τον οποίο η απλή συσκευασία υποτίθεται ότι λειτουργεί με τηναντιμετώπιση στοιχείων της
συσκευασίας καπνού για τη μείωση της συμπεριφοράς του καπνίσματος, η ομάδα διαπιστώνει με
συνέπεια ότι τα στοιχεία είναι πολύ αδύναμα ή ανύπαρκτα. Έτσι, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η απλή συσκευασία λειτουργεί όπως τηνφρόντιζα. Για παράδειγμα:
7.14.1 στον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας στη μείωση της ικανότητας των προϊόντων καπνού να παραπλανούν τους ενηλίκους καταναλωτές, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι αυτοί και
οι διευρυμένοι GHW s

59

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 6 της FCTC.

60

Έκθεση πάνελ, Αυστραλία – καπνός απλή συσκευασία, Paras. 7,1447, 7,1453, 7,1523.

61

Δικτυακό τόπο του ΠΟΕ, "αρχεία της Ονδούρας κατά της απόφασης της Επιτροπής του ΠΟΕ για τις
απαιτήσεις
απλής
συσκευασίας
καπνού"
(19
Ιουλίου
2018),
https://www.WTO.org/english/news_e/news18_e/ds435apl_19jul18_e.htm·και "οι φάκελοι της Δομινικανικής Δημοκρατίας είναι αντίθετοι με την απόφαση της Επιτροπής του ΠΟΕ για την απαίτηση απλής
συσκευασίας
καπνούς"(23
Αυγούστου
2018),
https://www.WTO.org/english/news_e/news18_e/ds441apl_23aug18_e.htm.
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"είχαν πιο ανάμεικτες και περιορισμένες επιπτώσεις στην ικανότητα της αγέλης να παραπλανήσει τους ενήλικες καπνιστές τσιγάρων σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος".62
7.14.2
στον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας για τη μείωση της ικανότητας των προϊόντων καπνού να παραπλανούν τους εφήβους, η ομάδα συμπεραίνει ότι "ο αντίκτυπος
των μέτρων TPP... σχετικά με την ικανότητα της συσκευασίας να παραπλανήσει τους εφήβους σχετικά
με την επιβλαβή επίδραση του καπνίσματος είναι πιο ανάμεικτο και περιορισμένο".63και
7.14.3
στον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας για την αύξηση της Noticability του Ghws, η ομάδα εντοπίζει «τον αντίκτυπο των μέτρων TPP... για την υγεία των εφήβων
πεποιθήσεις και γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών προειδοποίησης σχετικά με τα πακέτα τσιγάρων είναι πολύ πιο περιορισμένη".64
7.14.4
στον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας στις προθέσεις για την
εγκατάλειψη των καπνιστών και στις αντιδράσεις της γνωστικής λειτουργίας που σχετίζονται με
την εγκατάλειψη των τσιγάρων, η Επιτροπή βρίσκει το tHat "[t]τον αντίκτυπο των μέτρων TPP και
τη διευρυμένη ghws στους ενηλίκους καπνιστές που παραιτούνται Οι προθέσεις και οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της γνωστικής λειτουργίας είναι πολύ περιορισμένες και μικτές".65
7.14.5
για τον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας στις απόπειρες των
καπνιστών να κάνουν κράτηση και να σταματήσουν το κάπνισμα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα
στοιχεία "είναι πολύ πιο περιορισμένα και μικτά".66
7.14.6
για τις πραγματικές επιπτώσεις της απλής συσκευασίας στις απόπειρες του
καπνίσματος, η ομάδα διαπιστώνει ότι "η παρατηρούμενη επίπτωση στις απόπειρες παραγωγών
είναι πολύ περιορισμένη και μικτή".67
7.14.7
στον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας στην απόκρυψη της συσκευασίας μεταξύ των εφήβων καπνιστών, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, αν και «[ν] α-εμπειρικά στοιχεία έχουν υποβληθεί για την απόκρυψη συσκευασιών μεταξύ εφήβων καπνιστών», τα αποδεικτικά
στοιχεία πριν από την Η Επιτροπή αναφέρει ότι «ο αντίκτυπος των μέτρων TPP και η διευρυμένη GWS
για την αποχή των εφήβων από το κάπνισμα τσιγάρων και οι σκέψεις για εγκατάλειψη είναι Στατιστικά
μη σημαντικές».68και
7.14.8
στον πραγματικό αντίκτυπο της απλής συσκευασίας στην εγκατάλειψη των προθέσεων μεταξύ των ΚΑΠΝΩΝ και των τσιγάρων του καπνίσματος, η ομάδα διαπιστώνει ότι «εμπειρικά στοιχεία... είναι περιορισμένη".69
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Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.958 (c). Η υπογράμμιση δική μου.
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Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.958 (δ). Η υπογράμμιση δική μου.
Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.958 (δ). Η υπογράμμιση δική μου.
Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.963 (α). Η υπογράμμιση δική μου.
Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.963 (β). Η υπογράμμιση δική μου.
Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.963 (c). Η υπογράμμιση δική μου.
Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.963 (δ). Η υπογράμμιση δική μου.
Έκθεση πάνελ, Αυστραλία - καπνός απλή συσκευασία, παρ. 7.963 (ε). Η υπογράμμιση δική μου.
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Με άλλα λόγια, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η απλή συσκευασία δεν λειτουργεί μέσω της αναμενόμενης αιτιώδους οδού, καθώς το μέτρο δεν έχει τα επιδιωκόμενη αποτελέσματά της. Επομένως, δεν
υπάρχει βάση για να συναχθεί ότι το μέτρο είναι ικανό και συμβάλλει στην πραγματικότητα στον απώτατο στόχο της μείωσης της χρήσης των προϊόντων καπνού.
Διμερείς επενδυτικές συνθήκες
Η απλή συσκευασία θα μπορούσε επίσης να εκθέσει την κυβέρνηση σε πολυάριθμες αξιώσεις ξένων
επενδυτών στο πλαίσιο των ΔΕΣ.
Πάντοτε, η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνεται ειδικά στον ορισμό των επενδύσεων που προστατεύονται από τέτοιες συνθήκες και η εισαγωγή απλών συσκευασιών θα παραβίευαν αναπόφευκτα
αρκετές από τις συνήθεις προστασίες που παρέχουν οι ΔΕΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
απαγορεύουν απαλλοτρίωση επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένης της καλής θέλησης και της διανοητικής ιδιοκτησίας) χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, καθώς και εκείνων που απαιτούν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση.
Το «δίκαιο και ισότιμο» πρότυπο απαιτεί από την κυβέρνηση να ενεργεί προς τους ξένους επενδυτές
με συνέπεια και να σέβεταιτιςθεμιτές προσδοκίες της. Κάθε νομική επιχείρηση έχει νόμιμη προσδοκία
της συνέχειάς της χωρίς παράνομη ή αυθαίρετη δυσλειτουργία ή παρεμπόδιση, και ότι θα είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσει τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άλλα πνευματικά περιουσιακά στοιχεία
που έχει χρησιμοποιήσει για δεκαετίες σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Η κυβέρνηση πρέπει επίσης να ενεργήσει αναλογικά και να μην εισάγει αδικαιολόγητες διακρίσεις. Ο
καπνός είναι ένα νόμιμο προϊόν και η καπνοβιομηχανία είναι μια νόμιμη βιομηχανία. Η εφαρμογή της
απλής συσκευασίαςθα εμποδίσει τη νόμιμη προσδοκία της ΒΔΤ ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει να
χρησιμοποιεί εμπορικά σήματα που έχουν δημιουργηθεί από καιρό. Επιπλέον, όπως συζητήθηκε ανωτέρω, τα αποδεικτικά στοιχεία από την εμπειρία της Αυστραλίας με απλές συσκευασίες δείχνουν
ότι η απλή συσκευασία δεν λειτουργεί.
Μετην εμπορική αξία των εμπορικών σημάτων της ΒΔΤ και της αξιόλογης καλής θέλησης, η
κυβέρνηση θα εκτεθεί σε σημαντικό βραβείο αποζημίωσης.

8.

ΟΙ ΑΠΛΈΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ ΟΎΤΕ ΕΓΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ
ΣΎΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΎ

Η FCTC δεν παρέχει ούτε επιτρέπει την απλή συσκευασία.
Πρώτον, ως ζήτημα διεθνούς δικαίου, η FCTC είναι μια απλή συμφωνία "πλαίσιο", η οποία αποτελεί σημαντικό λόγο για τον οποίο τόσες πολλές χώρες ήταν πρόθυμες να υπογράψουν την FCTC. Ως ειδικός σχολιαστής, γράφοντας για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σημείωσε "ακόμη και σκεπτικιστικές
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Μέλη συναινούν στην έγκριση [ορισμένων] συμβάσεων, δεδομένου ότι οι συμβάσεις δεν τις δεσμεύσουν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα."70
Δεύτερον, καμία από τις δεσμευτικές διατάξεις της FCTC δεν αναφέρει καν την απλή συσκευασία.Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές του που για τα άρθρα 11 και 13 της ΦΕΚ, οι οποίες υποδεικνύουν
ότι τα μέρη της FCTC "πρέπει να " (όχι"θα")"εξετάσουν"(όχι"υιοθετήσετε") η απλή συσκευασία είναι
μόνο"σκοπεύουννα συνδράμει τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους"στο
πλαίσιο της σπεπ και δεν δημιουργούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
Το σημαντικότερο είναι ότι η FCTC δεν εξουσιοδοτεί τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόσουν μέτρα
που παραβιάζουν τα εθνικά νομικά κριτήρια ή τις διαδικασίες, πράγμα που θα μπορούσε να γίνειμε
την περίπτωση της απλής συσκευασίας. Το άρθρο 11 της FCTC αναφέρει ρητώς ότι η εφαρμογή των
μέτρων πρέπει να είναι: « σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους [του μέρους]». Το άρθρο 5, παράγραφος
2, της FCTC, το οποίο καθορίζει τις Γενικές υποχρεώσεις των μερών, διαθέτει Ομοίωςγνώσεις σχετικά
με το ότι η εφαρμογή των μέτρων ελέγχου του καπνού πρέπει να είναισύμφωνη με τις δυνατότητες
των [συμβαλλομένων] ". Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, η απλή συσκευασία δεν θα ήταν σύμφωνη με το
εσωτερικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς την FCTC.
Άρθρο 2. 1 της FCTC επιβεβαιώνει επίσης τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών να συμμορφώνονται με τους διεθνείς νόμους όσον αφορά την εφαρμογή τυχόν μέτρων που υπερβαίνουν τις
υποχρεώσεις ενός συμβαλλόμενου μέρους βάσει της FCTC. Ορίζει ότι: «τίποτα στα μέσα αυτά δεν
εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλει αυστηρότερες απαιτήσεις σύμφωνες με τις διατάξεις
τους και είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο» ( έμφαση). Έτσι, η απλή συσκευασία, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις ΑΠΑΙΤΉΣΕΙς της ΣΠΕΚ για την επιβολή προειδοποιητικών προειδοποιήσεων
που καλύπτουν το 30%,θα είναι "σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο". Ωστόσο, όπως εξηγείται ανωτέρω,
οι απλές συσκευασίες θα παραβίαζαν τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία
TRIPS, τη σύμβαση των Παρισίων και τη συμφωνία TBT.
Επιπλέον, η FCTC κατευθύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόσουν μόνο μέτρα που στηρίζονται
από αποδεικτικά στοιχεία και τα οποία μπορούν να αποδειφεί αποτελεσματικά. Αυτό επιβεβαιώνεται
από την απαίτηση της Σπεκ, ότι τα μέρη θα εφαρμόσουν "αποτελεσματικά" μέτρα. Οι κατευθυντήριες
γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 11 αναφέρουν επίσης: "ταμέρη θα πρέπει να εξετάσουν τα
στοιχεία και την εμπειρία των άλλων κατά τον καθορισμό νέων μέτρων συσκευασίας και επισήμανσης
και να επιδιώξουν την εφαρμογή των πλέον αποτελεσματικών μέτρων μπορούν να επιτύχουν». Εάν
ένα μέτρο δεν είναι αποτελεσματικό – και, όπως εξηγείται ανωτέρω, η απλή συσκευασίαδεν μπορεί
να αποδειχθεί ότι συμβάλλει σε οποιονδήποτε στόχο δημόσιας υγείας – δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν.
Τέλος, η αποδεικτική βάση της τυποποιημένης συστάσεως των κατευθυντήριων γραμμών στα άρθρα 11
και 13 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογεί τηνεπιμέτρηση του. Πράγματι, η
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Ο καθηγητής Ντάνιελ Μπόδανσκι, (1999) σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνίσματος, σειρά
τεχνικής ενημέρωσης, "η προσέγγιση της σύμβασης-πλαισίου/πρωτοκόλλου", που διατίθεται στις
https://www.ResearchGate.NET/publication/289507490_Framework_ConventionProtocol_Approac
h.
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Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα άρθρα 11 και 13 καταρτίστηκαν το 2008, πριν από την εφαρμογή
τυποποιημένων συσκευασιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Κατά συνέπεια, δεν μπόρεσαν να εξετάσουν κανένα εμπειρικό αποδεικτικό στοιχείο του πραγματικού αποτελέσματος του μέτρου επί της συμπεριφοράς, το οποίο είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του
μέτρου.
Κατά συνέπεια, η FCTC δεν επαναλαμβάνειούτε επιτρέπει την απλή συσκευασία. Αντιθέτως, απαιτεί
από τις κυβερνήσεις να εξετάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία για να καθορίσουν αν τα προτεινόμενα
ρυθμιστικά μέτρα είναι αποτελεσματικά ή αν θα πρέπει να προτιμώνται εναλλακτικές στρατηγικές. Μια
τέτοια βάση αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να αποδεικνύεται απόεπιστημονικά και εμπειρικά στοιχεία
που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της απλής συσκευασίας στη μείωση των ποσοστών πολυπληθούς.

9.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΠΛΉΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΣΕ ΆΚΡΑ ΘΑ ΉΤΑΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΌΓΗΤΗ

Σημειώνουμε την πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει επίσης απλές συσκευασίες για να ΤΕΛΕΙΏΣΕΙ μια άλλη ημερομηνία. Αν και θα ανταποκριθούμε περαιτέρω όταν δημοσιευθεί αυτή η πρόταση,
σημειώνουμε σε αυτό το σημείο ότι μια τέτοια πρόταση είναι αντίθετη προς τη λογική και αδικαιολόγητη. Προτείνοντας να εφαρμοστεί επίσης η απλή συσκευασία στα άκρα, η κυβέρνηση δεν αξιολογεί
τις επιπτώσεις της απόφασης για τη δημόσια υγεία συνολικά ή να εκτιμήσει κατάλληλα τα δικαιώματα
των καταναλωτών να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σχετική υγεία κινδύνων των
προϊόντων.
Εφαρμογή απλής συσκευασίας στα άκρα – μια κατηγορία προϊόντων με εκτιμώμενο χαμηλότερο προφίλ κινδύνου σε σύγκριση με τα τσιγάρα (όπως επιβεβαιώνονται από τις δημόσιες υγειονομικές αρχές)
και οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα είναι αδικαιολόγητες και εισάγουν διακρίσεις, και είναι ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η εφαρμογή της απλής συσκευασίαςστο τέλος θα μεταδώσει το παραπλανητικό μήνυμα ότι οι
κίνδυνοι που συνδέονται με τα άκρα είναι οι ίδιοι με εκείνους που σχετίζονται με τα τσιγάρα. Αυτό
αρνείται στους καταναλωτές ακριβείς πληροφορίες για την υγεία και είναι ικανή να αποθαρρύνει τους
καταναλωτές που καπνίζουν καπνό από τη μετάβαση σε άκρα, ή από τη χρήση άκρων αντί για καύσιμο
καπνό.
Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να έχουν τα δυνητικά μειωμένα προϊόντα
κινδύνου («PRRPs»), συμπεριλαμβανομένων των ΆΚΡΩΝ, στη μείωση των βλαβών του καπνού, η
οποία αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο μιας ορθολογικής καιουσιαστικήςπολιτικής ελέγχου του καπνού. Η ρύθμιση της Prκδ με τον ίδιο τρόπο όπως και τα εύφλεκτα προϊόντα αγνοεί την έννοια της μείωσης
της βλάβης του καπνού η οποία ενσωματώνεται στην FCTC71 στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η
Ολλανδία και είναι σύμφωνη με
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Συγκεκριμένα, κατά τον καθορισμό του ελέγχου του καπνού, το άρθρο 1 στοιχείο δ) της ΣΠΕΚ αναγνωρίζει
ότι ο «Έλεγχος του καπνού» δεν αφορά μόνο «μια σειρά μέτρων παροχής, ζήτησηςαπό τον καπνό]
,αλλά και την υιοθέτηση του « στρατηγικές μείωσης των επιβλαβών συνεπειών που στοχεύουν στη
βελτίωση της υγείας του πληθυσμού με την εξάλειψη ή τη μείωση της κατανάλωσής τους σε προϊόντα καπνού και την έκθεση στον καπνό» (η υπογράμμιση δική μου). Ο οποίος αναγνώρισε επίσης τον
ρόλο της μείωσης των βλαβών του καπνού, δηλώνοντας: «[i]η μεγάλη πλειονότητα των καπνιστών καπνού
που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να σταματήσουνχωρίς καθυστέρηση τη χρήση μιας εναλλακτικής πηγής
νικοτίνη με χαμηλότερους κινδύνους για την υγεία, και τελικά να σταματήσει να το χρησιμοποιεί, αυτό θα
αποτελούσε ένα σημαντικό σύγχρονο επίτευγμα της δημόσιας υγείας ."Που FCTC (2016), Έκθεση για την
ηλεκτρονική παράδοση νικοτίνης SY στελέχη («άκρα») και ηλεκτρονικά συστήματα παράδοσης μη νικοτίνης («νονικά») στην έβδομη σύνοδο της Διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, διατίθεται σε
http://www.Who.int/FCTC/COP/COP7/FCTC_COP_7_11_En. pdf στην παράγραφο 5.
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θεμελιώδη δικαιώματα, προστατευόμενα βάσει του άρθρου 1 (ανθρώπινη αξιοπρέπεια), του άρθρου
7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και του άρθρου 35 (υγειονομική περίθαλψη) του
χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηνκοινή γνώμη ότι η απλή συσκευασία ισχύει και για τα άκρα, η κυβέρνηση δεν εξετάζει τον αντίκτυπο της απόφασης για τη δημόσια
υγεία συνολικά.
Τα πορίσματα της έκθεσης 2007 του Βασιλικού Σώματος ιατρών (μία από τις αρχαιότερες και πιο
αναγνωρισμένες ιατρικές κοινωνίες στον κόσμο) ήταν κατηγορηματικά: «[i]n αυτή η έκθεση κάνει την
υπόθεση για τις στρατηγικές μείωσης των επιβλαβών συνεπειών για την προστασία των καπνιστών.
Δείχνουμε ότι οι καπνιστές καπνίζουν κυρίως για νικοτίνη, ότι η ίδια η νικοτίνη δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, και ότι αν
νικοτίνη θα μπορούσε να παρασχεθεί σε μια μορφή που είναι αποδεκτή και αποτελεσματική
ως υποκατάστατο τσιγάρων, εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν."72
Υπάρχει αυξανόμενη συμφωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας ότι η αποκλειστική χρήση του PRRPs παρέχει μειωμένους κινδύνους βλάβης σε σύγκριση με το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων. Στην έκθεσή του 2016, "νικοτίνη χωρίς καπνό: μείωση των βλαβών του καπνού" το
βασιλικό κολλέγιο γιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει: "[α]ν δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν οι μακροχρόνικοί κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με ακρίβεια, τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι είναι απίθανο να υπερβούν το 5% των σχετικών με τα
καπνιστά προϊόντα καπνού, και μπορεί κάλλιστα να είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτό το
ποσό.»73Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση της επιστημονικής λογοτεχνίας που ανέλαβε η εθνικήΈναεπιστήμες, μηχανική και ιατρική («NASEM») για την αμερικανική υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων,74επίσης, έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι: "Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότιΠλήρης υποκατάσταση
των ηλεκτρονικών τσιγάρων για καύσιμα τσιγάρων καπνού μειώνει τους χρήστες«έκθεση σε πολυάριθμους τοξικών και καρκινογόνους παράγοντες που υπάρχουν σε καύσιμα τσιγάρων καπνού".
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι prrps συνέβαλαν στη μείωση του πολυπληθούς του καπνίσματος σε
χώρες με πιο ευέλικτο ρυθμιστικό τοπίο που διευκολύνει τηνευαισθητοποίηση των CON Σουμέρ σχετικά με
τη διαθεσιμότητά τους και τα χαρακτηριστικά τους. Δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη
Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου υπάρχουν ουσιαστικές κανονιστικές ελευθερίες για τις PRRPs, υποδεικνύουν ότι τα εν λόγω έθνη έχουν βιώσει σημαντικές μειώσεις στον πολυπληθούς του καπνίσματος σε σύγκριση με δικαιοδοσίες, όπως η Αυστραλία, οι οποίες έχουν υιοθέτησε μια συγκριτικά πιο περιοριστική
προσέγγιση για τη ρύθμιση των προϊόντων αυτών. Για παράδειγμα, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι
περισσότεροι vwς στην Αγγλία (51%) έχουν σταματήσει το κάπνισμα και το 45% που καπνίζουν ακόμα, οι
μισοί λένε ότι είναι vaping για να σταματήσει το κάπνισμα.75Επιπλέον αριθμοί δείχνουν ότι πάνω από
900.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τόσο το κάπνισμα όσο και στη Μεγάλη Βρετανία. 76
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Αντιθέτως, στην Αυστραλία, όπου υπάρχει de-facto απαγόρευση των προϊόντων ατμών χωρίς καπνό
δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των τριών ετών από το 2013-2016 (παρά την εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών για τα τσιγάρα το 2012, καθώς και σημαντικές και επαναλαμβανόμενες αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης).77
Οι ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των παρευρισκομένων, της «ενορρομαλοποίησης» και της «πύλης» για τις PRRPs δεν τεκμηριώνονται από το βάρος των σημερινών αποδεικτικών
στοιχείων. Για παράδειγμα, το βασιλικό κολλέγιο γιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου στην έκθεση 2016
του78, αναφέρει: «υπάρχουνανησυχίες ότι τα ηλεκτρονικάτσιγάρα θα αυξήσουν το κάπνισμα με την
αναδυσιοποίηση της πράξης του καπνίσματος, ενεργώντας ως πύλη για το κάπνισμα σε τους νέους,
και να χρησιμοποιούνται για προσωρινή, όχι μόνιμη, αποχή από το κάπνισμα. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οποιαδήποτε από αυτές τις διεργασίες πουσυμβαίνουν σε σημαντικό βαθμό
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιθέτως, τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα υποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ως ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις για τον
καπνισμένο καπνό, από επιβεβαιωμένους καπνιστές που προσπαθούν να μειώσουν τις βλάβες στους
εαυτούς τους ή σε άλλους από το κάπνισμα, ή να σταματήσουν το κάπνισμα εντελώς. "
Η συστηματική ανασκόπηση των αποδεικτικών στοιχείων που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο της Βικτωρίας (2017) κατέληξε Ομοίως στο συμπέρασμα ότι: "[t] εδώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε
επίδραση της πύλης, σύμφωνα με την οποία οι νέοι που πειραματίζονται με συσκευές ατμών είναι, ως
εκ τούτου, περισσότερο μπορεί να αναλάβει τη χρήση καπνού. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ότι η χρήση
καπνού από τους νέους έχει μειωθεί, ενώ η χρήση των συσκευών ατμών αυξάνεται» και οι συγγραφείς
δήλωσαν ότι «[ο] ι δεν πρέπει να καθοδηγείται από τους μηδεδεδετούςφόβους ενός «αποτελέσματος
πύλης», αλλά, αντίθετα, να προσανατολίζεται προς βοηθώντας τους καπνιστές να σταματήσουν και να
διασφαλίσουν ότι μόνο οι ασφαλέστερες συσκευές είναι νόμιμα διαθέσιμες, μειώνοντας έτσι τη ζημία
τόσο για την άμεση όσο και για την έκθεση σε δεύτερο χέρι.»79
Η ρύθμιση της Prκκμ κατά τον ίδιο τρόπο που οι καυσίμων κινδυνεύουν να αποκλείσουν την κατηγορία
προϊόντων και θα υπονομεύσουν τα πιθανά οφέλη για τη δημόσια υγεία που προσφέρουν. Θα διαιωνίσει την παρανόηση ότι τα προϊόντα αυτά είναι τα ίδια με τα εύφλεκτα προϊόντα καπνού και θα αποθαρρύνουν τους κοντούςνα στραφούν σε δυνητικά μειωμένες εναλλακτικές λύσεις κινδύνου για τα
παραδοσιακά προϊόντα καπνού. Ο αρνητικός αντίκτυπος της υπερβολικής ρύθμισης των ΆΚΡΩΝ έχει
σημειωθεί από το βασιλικό κολλέγιο ιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου: «[α] η πρόληψη του κινδύνου,
η προληπτική προσέγγιση του κανονισμού για τον ηλεκτρονικό καπνόμπορεί να προταθεί ως μέσο
ελαχιστοποίησης του κινδύνου να αποφευχθούν βλάβες [...] Εάν αυτό κάνει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
λιγότερο εύκολα προσβάσιμα, λιγότερο εύγευστα ή αποδεκτά, πιο ακριβά, λιγότερο φιλικά προς
τους καταναλωτές ή φαρμακολογικά λιγότερο αποτελεσματικά, ενώ αναστέλλει την καινοτομία και
την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, τότε το προκαλεί βλάβη μέσω της διαιώνισης
του καπνίσματος."80(η υπογράμμιση δική μου)
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Όπ.π.

Εάν η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοβαρή στο στόχο της να μειώσει τον πολυπληθούς του καπνίσματος,
αντί να στραγγαλίζει την κατηγορία PRRP (συμπεριλαμβανομένων των ΆΚΡΩΝ), και δυνητικά να εξαλείφει
συνολικά τα νέα προϊόντα, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται για την αυξανόμενη
επιστημονική συναίνεση – ότι οι ΤΈΛΟς ενδέχεται να ενέχουν σημαντικά λιγότερους κινδύνους από τα συμβατικά προϊόντα καπνού, και ότι τα προϊόντα θέρμανσης καπνού ενδεχομένως να κάνουν επίσης, και ότι οι
καπνιστές τσιγάρων ενδέχεται να μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο βλάβης τους από να εναλλάσσετε πλήρως τα προϊόντα αυτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα
για την πλήρη εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με αυτά τα γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να
επιτευχθούν επιτρέποντας στους κατασκευαστές να αυξήσουν την προστασία των καταναλωτώναυτών των
προϊόντων και αναπτύσσοντας αποτελεσματικές ρυθμιστικές οδούς για να φέρουμε υψηλής ποιότητας
PRRPs στην αγορά και να υποστηρίξουμε τους καπνιστές που θέλουν να αλλάξουν. Η κυβέρνηση θα πρέπει να το πράξει αμέσως, αντί να διαιωνίζει παρανοήσεις σχετικά με την PRRPs και να κάνετε τηνεξόρυξη
του δυναμικού τους ρυθμίζοντας τους με τον ίδιο τρόπο όπως τα εύφλεκτα προϊόντα καπνού.
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