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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Η Δςπυπαφκή Δπιηποπή παπέπεμτε ηην Οςγγαπία ζηο Γικαζηήπιο ηηρ Δ.Δ. 

 Η Δςπυπαφκή Δπιηποπή παπέπεμτε ηην Οςγγαπία ζηο ΓΔΔ, επειδή η ηελεςηαία δεν 

εςθςγπάμμιζε ηοςρ θοπολογικούρ ζςνηελεζηέρ ηηρ για ηα ηζιγάπα με ηο καηώηαηο όπιο πος έσει 

θεζπίζει η Δ.Δ. Ππάγμαηι, ο θόπορ πολςηελείαρ πος επιβάλλει η Οςγγαπία ζηα είδη καπνού και 

ζηα ηζιγάπα, είναι κάηυ ηος ελασίζηος επιηπεπόμενος οπίος ηηρ ΔΔ. Αρ ζημειυθεί όηι ηον 

Ιανοςάπιο η.έ. η Δ. Δπιηποπή είσε ζηείλει επίζημη ειδοποίηζη ζηην Οςγγαπία, ενώ ηον Ιούνιο 

έζηειλε αιηιολογημένη γνώμη, επειδή διαπιζηώθηκε ηελικά όηι η Οςγγαπία δεν ηηπεί ηο 

καηώηαηο όπιο ηηρ ΔΔ για ηοςρ ειδικούρ θόποςρ καηανάλυζηρ ζηα ηζιγάπα οι οποίοι 

πποβλέπονηαι από ηοςρ ενυζιακούρ κανόνερ για ηα βιομησανοποιημένα καπνά (οδηγία 

2011/64/ΔΔ ηος ςμβοςλίος). Οι ζςγκεκπιμένοι ιζσύονηερ κανόνερ πος αποζκοπούν ζηη 

διαζθάλιζη ηηρ εύπςθμηρ λειηοςπγίαρ ηηρ εζυηεπικήρ αγοπάρ και ενόρ ςτηλού επιπέδος 

πποζηαζίαρ ηηρ ανθπώπινηρ ςγείαρ, απαιηούν από ηα κπάηη μέλη να επιβάλλοςν ειδικό θόπο 

καηανάλυζηρ ζηα ηζιγάπα ο οποίορ θα ανηιζηοισεί ηοςλάσιζηον ζηο 60 % ηηρ ιζσύοςζαρ 

ζηαθμιζμένηρ μέζηρ ηιμήρ λιανικήρ πώληζηρ ηυν ηζιγάπυν και όσι μικπόηεπορ από €90 ανά 

1.000 ηζιγάπα. 

Παπά ηην μακπά πποθεζμία πποζαπμογήρ πος είσε ζηη διάθεζή ηηρ η Οςγγαπία πποκειμένος να 

αςξήζει ζηαδιακά ηον ειδικό θόπο καηανάλυζηρ ζηα ηζιγάπα, να επιηύσει ηο απαιηούμενο 

καηώηαηο όπιο και να εςθςγπαμμιζηεί με ηο ενυζιακό δίκαιο, ζςνέσιζε να επιβάλλει ειδικό θόπο 

καηανάλυζηρ ο οποίορ είναι σαμηλόηεπορ από ηο εν λόγυ καηώηαηο όπιο, πποκαλώνηαρ έηζι 

ζηπεβλώζειρ ζηον ανηαγυνιζμό με άλλα κ-μ και ανηιβαίνονηαρ ζηην ενυζιακή πολιηική για ηην 

πποζηαζία ηηρ ςγείαρ. Η Οςγγαπία έσει μεν αςξήζει ζηαδιακά ηον ειδικό θόπο καηανάλυζηρ 

από ηο 2018 κι ένθεν. Υυπίρ όμυρ να θηάζει ζηο απαιηούμενο από ηην εςπυπαφκή νομοθεζία 

καηώηαηο όπιο. ςγκεκπιμένα, μεηά ηην ηελεςηαία μείυζη, ο επιβαλλόμενορ θόπορ ζηην 

Οςγγαπία έσει οπιζηεί ζε HUF 19.200 (πεπίπος €60) ανά 1.000 ηζιγάπα ζςν 23,5% επί ηηρ 

λιανικήρ ηιμήρ, αλλά ζε κάθε πεπίπηυζη, ηοςλάσιζηον HUF 32.000 (πεπίπος €97) ανά 1.000 

ηζιγάπα. Σέλορ, ζημειώνεηαι όηι η παπαπομπή ηηρ Οςγγαπίαρ ζηο ΓΔΔ, αποηελεί ηο ηπίηο και 

ηελεςηαίο ζηάδιο ηηρ διαδικαζίαρ ππιν ηην επιβολή πποζηίμος. 
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