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Αυτό που είναι σημαντικό για τους χρήστες καπνού 
 

Το Forest είναι μια ομάδα αναμονής που ενημερώνει τους καπνιστές για τα θέματα που εμπλέκονται και 

συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους, ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να λαμβάνει υπόψη τις 

απόψεις των ενημερωμένος ενηλίκων. Από το 1979, το FOREST είναι η κύρια φωνή των ανεκτικών μη 

καπνιστών και των χρηστών καπνού που επιλέγουν να ξυπνήσει. 

 
Επειδή οι ενήλικες που γνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν ένα 

νομικό προϊόν χωρίς υπερβολική ρύθμιση, η Forest EU αγωνίζεται κατά της υπερβολικής ρύθμισης, συ-

μπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απαγόρευσης του καπνίσματος και των περιττών Μείωση της δια-

κυβέρνησης στην προσωπική και ιδιωτική ζωή, όπως απαγόρευση της επίδειξης καπνού, τυποποιημένη 

συσκευασία καπνού και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της ελευθερίας επιλογής για τους 

ενήλικους καταναλωτές. 

 
Δια να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαβούλευση, η FOREST Ένωση ενημερώνει την ολλανδική κυβέρ-

νηση για την ανάλυσή της σχετικά με την τυποποιημένη συσκευασία, τις ακούσιες συνέπειές της και 

την έλλειψη παροχών για τη δημόσια υγεία που Ειδοποιήστετις χώρες που εισήγαγαν αυτό το μέτρο, 

ιδίως την Αυστραλία και τη Γαλλία. 

 
FOREST ΕΕ υποστηρίζεται από τη Συνομοσπονδία παραγωγών τσιγάρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ceccm), εκ των οποίων η Ιαπωνική Διεθνής καπνός (ΚτΠ), ο Bαντελάγιο American κάπνισμα (BAT) και 

η Imperial brand PLC (IMB) και τα μέλη του Ευρωπαϊκού καπνού για κάπνισμα Ένωσης (ESTA) είναι 

μέλη. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας στο 2019 είναι €165.000. Η FOREST Ένωση έχει μια ανεξάρτητη 

οργανωτική δομή και είναι η PleitbezorgeR για τον καταναλωτή, όχι για την καπνοβιομηχανία. Forest ΕΕ 

αποδέχεται ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα και δεν προωθεί 

ή ενθαρρύνει αυτό. Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των στόχων μας μπορεί να βρεθεί στο site: 

http://forestonline.eu/about 

 

 

Περίληψη 
 

Η FOREST Ένωση αντιτίθεται σθεναρά στην εισαγωγή τυποποιημένων συσκευασιών για τα προϊόντα 
καπνού: 
 

1. Η τυποποιημένη συσκευασία δεν φαίνεται να λειτουργεί: δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία 

ότι η εισαγωγή της ωφελεί τη δημόσια υγεία · 
 

2. Η τυποποιημένη συσκευασία φαίνεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές που 

γνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία του καπνίσματος και επιλέγουν να αγοράσουν και να 

καπνίζουν ένα νόμιμο προϊόν · 

3. Αντί να εισαγάγει τυποποιημένες συσκευασίες, η ολλανδική κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρω-

θεί σε στρατηγικές που αποδεδειγμένα μειώνουν το κάπνισμα από ανηλίκους. 
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Ποια είναι η απάντησή σας στην πρόθεση εισαγωγής τυποποιημέ-

νων συσκευασιών για τα τσιγάρα και τον στριφτό καπνό προκειμέ-

νου να γίνει μια γενιά χωρίς καπνό; 
 

1. Η τυποποιημένη συσκευασία δεν λειτουργεί: δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι 

η εισαγωγή της ωφελεί τη δημόσια υγεία 
 
Τα μέτρα που προτείνονται από τις ολλανδικές αρχές σχετικά με την τυποποιημένη Εμφάνιση των συ-

σκευασιών του καπνού είναι απίθανο να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των καπνιστών μεταξύ των 

ενηλίκων και των νέων. Σε χώρες που έχουν υιοθετήσει μια τυποποιημένη δέσμη προϊόντων καπνού, το 

μέτρο δεν φαίνεται να έχει βελτιώσει τη δημόσια υγεία. 

 
Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που σύστησε την τυποποιημένη συσκευασία των 

προϊόντων καπνού τον Δεκέμβριο του 2012, με στόχο την επιτάχυνση της μείωσης του αριθμού των 

καπνιστών. 

 
Οι ομάδες αναμονής για την αποθάρρυνση του καπνού συχνά υποδηλώνουν  ότι η τυποποιημένη συ-

σκευασία μπορεί να έχει μειώσει την ελκυστικότητα των συσκευασιών καπνού στην Αυστραλία. Αλλά 

αυτόδεν σημαίνει ότι η τυποποιημένη συσκευασία από μόνη της, ή ακόμη και σε συνδυασμό με άλλες 

εκ νέουαυστηρές πολιτικές, έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του καπνίσματοςκαι οδήγησε σεμείωσητου α-

ριθμού των καπνιστών σε Η χώρα, η οποία θα πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός ενός τέτοιου μέτρου. 

 
Αντιθέτως, πέντε έτη μετά την εισαγωγή του μέτρου, απότην κυβέρνηση της Αυστραλίας προκύπτει 

ότι το μέτρο δεν συνέβαλε στη μείωση του αριθμού των καπνιστών στη χώρα: 
 

"Ενώ τα μακροπρόθεσμα στοιχεία καπνού έχουν πτωτική τάση, για πρώτη φορά σε περισσό-

τερες από δύο δεκαετίες, ο καθημερινός ρυθμός καπνού δεν έχει μειωθεί σημαντικά κατά τα 

τελευταία τρία χρόνια (2013 έως 2016)".1 

 
Δεδομένου ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί να επιδείξει οφέλη για την υγεία, η τυποποιημένη συσκευασία 

δεν δικαιολογείται. 

Βασικός στόχος του νόμου 2011 της Αυστραλίας για την καθαρή συσκευασίαήταν να επηρεάσει την επι-

κράτηση του καπνίσματος μεταξύ των ανηλίκων. Ως εκ τούτου, είναι ανησυχητικό να σημειωθεί ότι στη 

Νότια Αυστραλία2η επικράτηση του καπνίσματος μεταξύ των καπνιστών ηλικίας 15 ετών και άνω έχει 

αυξηθεί ακόμη και σε 16,5% το 2017.3 
 
 
 
 

 
1 Διαβάστε: https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/ndshs-2016-key-findings/contents/highlights-from-the-2016-
survey, βλέπε «επισημάνσεις από την 2016 έρευνα».

 

2 Διαβάστε: https://www.sahmri.org/m/downloads/Key_Smoking_Statistics_for_SA_2017 _-_Aprid_2018. pdf
 

 
3 Για να διαβάσετε στις: https://www.9news.com.au/national/smoking-rates-rise-south-australia/cb99f1a3-b7c6-4bb1-968c-

db84091d13b6 
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Η Γαλλία ακολούθησε την Αυστραλία και εισήγαγε τυποποιημένες συσκευασίες για τα 
προϊόντα καπνού το 2017. 

 
Όπως ανέφεραν οι γαλλικές αρχές, η ποσότητα των τσιγάρων που αποστέλλονται στους λιανοπωλητές 

το 2017 παρέμεινε αμετάβλητη (-0,7%), ενώ η ποσότητα του ΚΑΠΝΟΥ καπνού μειώθηκε κατά 5,1% 

λόγω του σημαντικού κουδουνιού Το Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2017.4 

 
Η Γαλλίδα υπουργός υγείας, Άγκνες Buzyn, αναγνώρισε, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης 

σχετικά με τον νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης, ότι δεν ήταν δυνατόν να μειωθεί το κάπνισμα στη Γαλλία 

μέσω τυποποιημένων συσκευασιών. Ο υπουργός είπε ότι οι κανονικές συσκευασίες "οι καπνιστές δεν 

προκαλούν το κάπνισμα να σταματήσει το κάπνισμα". Πρόσθεσε ότι δεν ήξερε αν η εισαγωγή τυποποι-

ημένων συσκευασιών στη Γαλλία "ήταν αποτελεσματική στο Voorkomen που οι νέοι θα καπνίζουν"5. 

 
Επειδή αυτό το μέτρο δεν μπορεί να επιδείξει οφέλη για την υγεία στην Αυστραλία και τη Γαλλία, η τυπο-

ποιημένη συσκευασία είναι αδικαιολόγητη και σε αυτές τις χώρες. 

Δεδομένου ότι η ολλανδική πρόταση για τυποποιημένες συσκευασίες είναι συγκρίσιμη με τα τυποποι-

ημένα μέτρα συσκευασίας που εισάγονται στην Αυστραλία και τη Γαλλία, 

 
Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η ολλανδική πρόταση για τυποποιημένη συσκευασία θα 

συμβάλει στη μείωση του καπνίσματος σε κάτω χώρες. 
 

2. Η τυποποιημένη συσκευασία θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές που 

γνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία από το κάπνισμα και επιλέγουν να αγορά-

ζουν και να καπνίζουν ένα νόμιμο προϊόν 
 
Αντί να δίνουν στα άτομα περισσότερη δύναμη και να δίνουν στους ανθρώπους περισσότερη ελευθε-

ρία και έλεγχο στη ζωή τους, η εισαγωγή τυποποιημένων  συσκευασιών που επιλέγουν να αγοράσουν 

και να καπνίζουνπροϊόντα καπνού θα Να στιγματίσει. 

 
Οι φλάντζες θα αναστέλλουν επίσης ένα ορισμένο είδος καινοτομίας, διότι το θέμα, το σχήμα, το μέγεθος 

και η εμφάνιση των προϊόντων καπνού θα είναι το ίδιο για όλες τις μάρκες. Ως εκ τούτου, μια τυποποι-

ημένη συσκευασία θαπεριόριζε την επιλογή του καταναλωτή, διότιθα ήταν αδύνατο να γίνει διάκριση 

μεταξύ προϊόντων και εμπορικών σημάτων. 

 
Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, το μερίδιο αγοράς των τσιγάρων σε χαμηλές τιμές διπλασιάστηκε 

μεταξύ 2011 και 2016 (από 29% σε 60%) Σε βάρος των τσιγάρων μεσαίου και Hooggeprijsde (από 19% 

σε 10%), επειδή οι άνθρωποι αλλάζουν σε φθηνότερα τσιγάρα6. Οι επιπτώσεις στην επιλογή των κατα-

ναλωτών μπορεί να είναι σημαντικές, διότι ορισμένες μάρκες θα εξαφανιστούν σχεδόν σίγουρα από την 

αγορά. Είναι επίσης αμφίβολο από οικονομική άποψη, καθόλου καλή. 

 
4 Για να διαβάσετε στις: https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_17bil.pdf  

5 Για να διαβάσετε στις: http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp, δείτε το "Le Paquet α'a donc. Ο 

αναλώσιμος συνέχισες... θα σας κάνω μια καλή αρχή, θα σας βάλω να μου το πεις.... "  

6 Διαβάστε: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/UK/PDF/2017/04/Australia-illict-tobacco-report-2016.pdf, βλέπε 
σελίδα 11 
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Η λειτουργία της αγοράς καταναλωτικών αγαθών εξαρτάται από σαφώς διαφοροποιημένα εμπορικά 

σήματα με διαφορετική τοποθέτηση τιμών. 
 
Η τυποποιημένη συσκευασία θα ενθάρρυνε το παράνομο εμπόριοκαι έτσι θα μείωνε τα δημόσια έ-

σοδα. Με την καθιέρωση ενός εγχειριδίου για τους πλαστογράφους, το δυναμικό αυτό μπορεί να οδη-

γήσει σε περισσότερο οργανωμένο έγκλημα και εγκληματικές δραστηριότητες. Το "Maatregel" θα δη-

μιουργούσε μια ανεξέλεγκτη, άναρχη, μη υπεύθυνη αγορά, η οποία θα παρακάμπτει τους νόμιμους 

ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των οποίων και σε ποιον πωλείται ο καπνός και, τι είναι σημαντικό, 

και στους ανηλίκους: οι εγκληματίες κατέχουν Όχι να τοκάνεις. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, το 

μερίδιο αγοράς του παράνομου καπνού είναι τώρα 20% υψηλότερο από ό,τι πριν από το 20127. 
 
Δεδομένου ότι ο καπνός είναι ένα νομικό προϊόν, ο νόμος δεν πρέπει να επιβάλει υπερβολι-

κές ρυθμίσεις στους καταναλωτές που γνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία και δεν θέλουν 

να σταματήσουν 
 
Η τυποποιημένη συσκευασία είναι η αποτυποποίηση των προϊόντων καπνού. Στιγματίζουν το 

προϊόν, οι κυβερνήσεις εξορίζουν επίσης τον χρήστη από τη συνηθισμένη κοινωνία. 
 

3. Αντί να εισαγάγει μια τυποποιημένη συσκευασία,πρέπει να εστιάσετε την ολλανδική κυβέρ-

νηση σε στρατηγικές που αποδεδειγμένα μειώνουν το κάπνισμα από ανηλίκους. 
 
Η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η τυποποιημένη συσκευασία των προϊ-

όντων καπνού δεν αποτελεί λύση για τη μείωση του καπνίσματος μεταξύ των νέων. Σύμφωνα με μελέτη 

του λαού από το 20188 , μόνο το 3% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι η εισαγωγή τυποποιημένων 

συσκευασιών για τα προϊόντα καπνού είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τη μείωση του ποσοστού των 

νέων που καπνίζουν πάρα πολύ, Πολύ χαμηλότερη από την υποχρεωτική εκπαίδευση στα σχολεία σχε-

τικά με τους κινδύνους για την υγεία του καπνίσματος (52%), αυστηρότερες ποινές για τους λιανοπωλη-

τές που πωλούν καπνό σε παιδιά (23%) Και μια απαγόρευση για τους ενήλικες να αγοράσουν τσιγάρα 

για τα παιδιά (9%). 
 
Πιο συγκεκριμένα, η προσοχή του κοινού πρέπει να μετατοπιστεί στα εξής: 

- Μπορεί να χρειαστούν εύστοχα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για να διασφαλιστεί ότι 

τα παιδιά γνωρίζουν τους κινδύνους του καπνίσματος από νεαρή ηλικία · 
 

- Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα τούβλα μπορούν να μειωθούν στη μείωση της ζήτησης 

τσιγάρων στη μαύρη αγορά · 

- Θα μπορούσαν να θεσπιστούν αυστηρότερες κυρώσεις για όσους πωλούν τσιγάρα σε παιδιά · 
 
Εκτός από το σοβαρό πρόβλημα του ποσοστού των ανηλίκων που καπνίζουν, η κυβέρνηση θα 

μπορούσε επίσης να κάνει τα εξής: 
 

- Σεβαστείτε το δικαίωμα των ενηλίκων καπνιστών να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με 

το κάπνισμα ενός νομικού προϊόντος · 

- Να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της υπάρχουσας καταστάσεως στην Ολλανδία με βάση τα πραγ-

ματικά στοιχεία.  

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντικατοπτρίζει μόνο τη γνώμη του συντάκτη και είναι δική του ευθύνη · Δεν μπορεί να 

θεωρηθεί αναπαράσταση της γνώμης άλλου οργανισμού. Το έγγραφο αυτό πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά στο σύνολό του. Οι 

μεμονωμένες απαντήσεις από το Forest EU δεν πρέπει να διαβάζονται ξεχωριστά από την πλήρη απάντηση. Η Ένωση δεν 

δέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο. 
 
7 Για ανάγνωση στις: https://home.kpmg.com/conteNT/Dam/kimg/UK/PDF/2017/04/Australia-illict-tobacco-report-2016.pdf 

8 Για ανάγνωση στις: http://forestonline.eu/wp-content/uploads/2018/11/Forest-EU-Populus-%E2%80%93-Attitudes-towards-

smoking-policies-in-EU.pdf          5 
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