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ΘΕΜΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει για την
ιχνηλασιμότητα καπνού, με νέο επικαιροποιημένο έγγραφο.

1. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/573 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου
2017, όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που συνάπτονται
στο πλαίσιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού.
2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για
τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα
προϊόντα καπνού.

3. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για τα
τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού.

4. Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου
2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού
και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.
5. Φ.Ε.Κ. 105/14-06-2018 (Ν.4549), Διατάξεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019 – 2022 και λοιπές διατάξεις.

6. Δημοσίευση άρθρου (24/07/2018) στην εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική» με τίτλο:
«Πρόστιμα φωτιά για κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού».
7.Νέο άρθρο 119Β του Ν. 2960/2001 – Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας περί πληρωμών
εξαρτώμενων από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών.
8.Νέο άρθρο 100Γ του Ν. 2960/2001 – Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας περί πληρωμών
εξαρτώμενων από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών. Απόφαση της Υφυπουργού
Οικονομικών κατ’ εξουσιοδότησή της παρ. 5 του άρθρου 100Γ για την εξειδίκευση των μέτρων
δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών
ασφαλείας για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την
κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων είναι η 20η Μαΐου 2019 ενώ για όλα τα
υπόλοιπα καπνικά προϊόντα είναι η 20η Μαΐου 2024. Σημειώνεται ότι στον ιστότοπο
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking tracing system en της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
βρίσκονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που σχετίζονται με το σύστημα ιχνηλασιμότητας και
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
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