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Angående eventuellt förnyande
de av avtal med Philip Morris International (PMI)
Vi kontaktar dig med anledning av omröstningen i plenum den 9 mars om ett nytt avtal med tobaksföretaget
tobaks
Philip Morris. Vi som kontaktar dig
d representerar hälsofrämjande organisationer i Europa. I Sverige
representeras organisationerna
tionerna av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja med 16 tobaksförebyggande
frivilligorganisationer som medlemmar.
medlemmar
Vi uppmanar dig nu att stödja en resolution som tydligt och kraftfullt tar avstånd från att Europeiska
kommissionen förnyar, förlänger eller
el omförhandlar avtalet med Phillips Morris International (PMI).

Skälen är flera:
•
•
•

•

•

Samarbeten
amarbeten i tobakspolitiska frågor med tobaksindustrin strider mot tobakskonventionens
obakskonventionens artikel 5.3
om hur man ska förhålla sig till tobaksindustrin.
PMI har stämt EU för Tobaksproduktdirektivet 2014, inkluderande dess bestämmelser om säkerhet
och spårning av olagliga tobaksvaror.
Förnyelsen, förlängning eller omförhandling av avtalet kommer att skicka ett budskap till icke-EUländer att EU anser att bilaterala
ilaterala avtal med tobaksindustrin är en prioriterad metod för att bekämpa
olaglig handel. Resultatet kan blili att ratificeringen av protokollet om olaglig handel fördröjs och
kampen mot illegal handel med tobak tappar fart och förs tillbaka många år.
Slutsatserna av det tidigare avtalet är orimliga. Det är t ex inte möjligt att fastställa ett direkt
d
orsakssamband mellan en minskning på 85 % av olaglig handel och det tidigare avtalet. Illegala tobaksprodukter från stora tillverkare består idag främst av icke-märkta
märkta cigaretter ("cheap whites"). En utvidgutvid
ning av avtalet kommer inte att kunna förbättra detta.
Förnyelse, förlängning eller omförhandling av avtalet skulle ge tobaksindustrin kontrollen eftersom
ingen oberoende bedömning av säkerheten i Codentify-systemet
C
(som är en integrerad del av PMIavtalet) har utförts. Utan en sådan bedömning kan EU komma att stå inför
i för ett s.k. "svart låda"system, med funktioner och svagheter som endast tobaksindustrin kommer att vara medvetna
medve om.

Vad EU i stället behöver är ett robust
bust och från tobaksindustrin helt oberoende system för att spåra illegala
tobaksprodukter som också
ckså tillämpas över hela EU i enlighet med artikel 15 i det nya
Tobaksproduktdirektivet. Att tobaksindustrin
obaksindustrin marknadsför sitt eget spårningssystem
spårningssystem ”Codify” är inte
förvånande. Däremot är det oacceptabelt att EU - genom att förnya avtalet – inte bara riskerar att hjälpa
tobaksindustrin att marknadsföra sina produkter utan också bidrar till att tobaksindustrin slipper bestraffning
bestraff
för en eventuell inblandning i den illegala handeln. Hittillsvarande erfarenheter har visat att tobaksindustrin
inte sällan är involverad i illegal tobakshandel.

Som företrädare för aktiva hälsoorganisationer i Europa är vi fortsatt starkt engagerade i att främja effektiva
åtgärder för att bekämpa den olagliga handeln med tobak. Olaglig handel leder till ökad tobakskonsumtion
bland främst barn och socioekonomiskt svaga grupper där priskänsligheten är som störst.

Vi räknar nu med ditt stöd och ser fram emot din röst för en resolution som sätter europeiska medborgares
hälsa framför tobaksindustrins intressen.
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SFP koalition är ett nätverk av mer än 25 oberoende EU och nationella organisationer med expertis inom tobakskontroll- och politik skapat 2014. Under ledning av SFP arbetar nätverket för att tillsammans främja och stödja förebyggande av rökning genom att utveckla påverkansstrategier och utveckla åtgärder i linje med WHO’s tobakskonvention, dess protokoll och riktlinjer.
EPHA är Europas ledande frivilligorganisation för bättre hälsa. EPHA är en dynamisk medlemsstyrd organisation,
som består av folkhälsoorganisationer, patientgrupper, hälso- och sjukvårdspersonal och sjukdomsgrupper som alla
arbetar tillsammans för att förbättra hälsan och stärka folkhälsans röst i Europa. EPHA är medlem i bland annat den
sociala plattformen Hälsa och miljö- alliansen ( HEAL ) och EU: s civila samhälles kontaktgrupp.
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