ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Philip Morris International δέτεηαη άζηοτες επηζέζεης αλαθορηθά κε ηολ ρόιο ηες
ζηε ζσδήηεζε γηα ηελ Εσρωπαϊθή Οδεγία γηα ηα προϊόληα θαπλού
Λωδάλλε, Ειβεηία, 9 Σεπηεκβρίοσ, 2013 - Η Philip Morris International (PMI) δέρηεθε
ζήκεξα επηζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο
ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε Οδεγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα πξντόληα
θαπλνύ. Μηιώληαο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία απαζρνιεί 12.500 εξγαδόκελνπο ζηελ
Επξσπατθή Έλσζε, απνδίδεη πεξίπνπ 14,6 δηζ. επξώ ζε θόξνπο θαη έρεη επελδύζεη
εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ πξντόλησλ κεησκέλνπ θηλδύλνπ, ν
Πξόεδξνο ηεο Philip Morris International γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε Drago Azinovic δήισζε:
«Γπζηπρώο, αληί κηαο ζνβαξήο αμηνιόγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ
ηεο πξνηεηλόκελεο από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οδεγίαο γηα ηα πξντόληα θαπλνύ, ε
ζπδήηεζε ηείλεη λα επηθεληξώλεηαη ζηηο πξνζπάζεηέο καο λα γλσζηνπνηήζνπκε ηηο απόςεηο
καο αλαθνξηθά κε ηελ πξόηαζε απηή.
Τν επηρείξεκα όηη πξέπεη λα παξακείλνπκε ζησπεινί κπξνζηά ζε κηα πξόηαζε πνπ καο
αθνξά άκεζα - θαη γηα ηελ νπνία έρνπκε ζηνηρεία θαη ηδέεο βειηίσζήο ηεο λα κνηξαζηνύκε είλαη παξάινγν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα ήηαλ αλεύζπλν εθ κέξνπο καο λα κελ
ελεκεξώλνπκε ηνπο επξσπατθνύο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είρε
κία πξόηαζε ζηνλ θιάδν καο, ζηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύληαη
ζε απηόλ ηνλ θιάδν θαζώο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ θαη ζηνπο
θνξνινγνύκελνπο πνπ ζα ππνζηνύλ ηηο ζπλέπεηεο. Έρνπκε ήδε εθθξάζεη κε δηαθάλεηα ηηο
ζέζεηο καο θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ην θάλνπκε. Όπσο ε ίδηα ε Δπξσπατθή Έλσζε δειώλεη,
απηνύ ηνπ είδνπο ε αιιειεπίδξαζε είλαη «δηαξθήο, ζεκηηή θαη απαξαίηεηε γηα ηελ πνηόηεηα
ηεο δεκνθξαηίαο».
Ωο κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νξηζκέλνη εξγαδόκελνη ηεο PMI αθηεξώλνπλ ρξόλν ζε
ζπλαληήζεηο κε αμησκαηνύρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπό λα ηνπο ελεκεξώλνπλ
γηα ηηο ζέζεηο ηεο εηαηξείαο θαη λα ηνπο παξέρνπλ πην εμεηδηθεπκέλε πιεξνθόξεζε – όρη κόλν
γηα ηελ Οδεγία γηα ηα πξντόληα θαπλνύ αιιά θαη γηα άιια ζύλζεηα ζρεηηθά ξπζκηζηηθά
δεηήκαηα. Απηή καο ηε δξαζηεξηόηεηα ηε δεκνζηνπνηνύκε εζεινληηθά ζην Μεηξών Γηαθάλεηαο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ πξνηεηλόκελε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
κεζνδνινγία, δηεμήγακε έξεπλα ζε 161 εξγαδόκελνπο νη νπνίνη, πέξαλ από ηηο ππόινηπεο
επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, δπλεηηθά πέξαζαλ κέξνο ηνπ ρξόλνπ ηνπο κε
αμησκαηνύρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σηε ζπλέρεηα, ππνινγίζακε – ρξεζηκνπνηώληαο
θαη πάιη ηελ πξνηεηλόκελε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεζνδνινγία – ηνλ αξηζκό, πνπ είλαη
έλα κέξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο δηελεξγήζεθε ε έξεπλα θαη πνπ
εκθαλίδεηαη ζην Μεηξών Γηαθάλεηαο. Ο αξηζκόο απηόο πεξηιακβάλεη ηνπο εξγαδόκελνπο ζην
γξαθείν ησλ Βξπμειιώλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο Δπξσπαίνπο αμησκαηνύρνπο θαη
έρνπλ θαηαγξαθεί νλνκαζηηθά. Δλ ζπληνκία, αθνινπζήζακε ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο ζηελ
έθζεζή καο, θάηη πνπ θαζηζηά ηδηαηηέξσο απνγνεηεπηηθό ην λα δηαβάδνπκε άξζξα πνπ

παξεξκελεύνπλ - ή, ίζσο, από πξόζεζε απνδνθηκάδνπλ - ηηο πξαθηηθέο καο - ηδηαίηεξα όηαλ ε
ππνηηζέκελε βάζε απηήο ηεο πιεξνθόξεζεο είλαη ππεμαηξεκέλα, εζσηεξηθά έγγξαθα
εξγαζίαο ηεο PMI. Κπξίσο, όκσο, ε δεκηνπξγία ζύγρπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο PMI πνπ εξγάδνληαη ζηηο Βξπμέιιεο, απνζπά ηελ πξνζνρή από ην
ζεκαληηθό, πνπ δελ είλαη άιιν παξά κηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ην ξπζκηζηηθό πιαίζην
ησλ πξντόλησλ θαπλνύ ζηελ ΔΔ.
Σε αληίζεζε κε ηελ εληύπσζε πνπ νη επηθξηηέο καο επηρεηξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ, ε PMI είλαη
ππέξ ηεο πγηνύο θαη απνηειεζκαηηθήο ξύζκηζεο– αθόκε θη όηαλ πεξηνξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή
καο δξαζηεξηόηεηα – θαη δηαζέηνπκε πόξνπο γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηηο απόςεηο καο πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζεσξνύκε όηη έρεη λόεκα έλα ξπζκηζηηθό πιαίζην
πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαη ελζαξξύλεη ηα πξντόληα κεησκέλνπ θηλδύλνπ. Πηζηεύνπκε όηη ε
θπβέξλεζε ζα έπξεπε λα ςεθίδεη – θαη λα εθαξκόδεη ζζελαξά - λόκνπο γηα λα κάρεηαη ηελ
ηεξάζηηα θαη αλαπηπζζόκελε καύξε αγνξά θαπλνύ θαη ζπκθσλνύκε όηη ην θνηλό ζα πξέπεη
λα ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδύλνπο ηνπ θαπλίζκαηνο.
Σπγρξόλσο, δελ είκαζηε νη κόλνη πνπ ζπκκεξηδόκαζηε ηελ άπνςε όηη αξθεηά ζηνηρεία ηεο
πξνηεηλόκελεο Οδεγίαο είλαη βαζύηαηα πξνβιεκαηηθά. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε πξόηαζε ηεο
Δπηηξνπήο λα απαγνξεύζεη ηα ηζηγάξα κελζόιεο θαη ηα ηζηγάξα slim παξαβηάδεη ηνπο
βαζηθνύο θαλόλεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ξπζκηζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Γελ ππάξρεη
θακία αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο απαγόξεπζεο ησλ ηζηγάξσλ slim θαη ε πξόηαζε
παξαβιέπεη έλα θξίζηκν ζεκείν όηη, όπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία, ε απαγόξεπζε δελ ιεηηνπξγεί.
Απηέο νη απαγνξεύζεηο ζα νδεγήζνπλ ηηο πσιήζεηο εθηόο ησλ λόκηκσλ θαηαζηεκάησλ, ζηνλ
δξόκν θαη ζε άιια ζεκεία όπνπ ηα πξντόληα είλαη παξάλνκα θαη νη πσιεηέο είλαη
εγθιεκαηίεο, πνπ δελ ηεξνύλ ηε βαζηθή λνκνζεζία όπσο ε επηβεβαίσζε ηεο ειηθίαο ελόο
πειάηε ή ε είζπξαμε θαη απόδνζε εηδηθώλ θόξσλ θαηαλάισζεο.
Απηέο θαη νη ππόινηπεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξόηαζεο ζα είραλ ηύρεη πην
πξνζεθηηθήο κειέηεο αλ ε Δπηηξνπή είρε πάξεη πην ζνβαξά ην θαζήθνλ ηεο λα
πξαγκαηνπνηήζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη αληηθεηκεληθή κειέηε ησλ επηπηώζεσλ ηεο Οδεγίαο
γηα ηα θαπληθά πξντόληα. Αληηζέησο, βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ βξίζθνληαη
ηώξα αληηκέησπνη κε ηε δηόξζσζε κίαο βαζύηαηα πξνβιεκαηηθήο πξόηαζεο. Γηαθνξεηηθά, ηα
θξάηε κέιε ζα επσκηζηνύλ ηειηθά ην βάξνο λα πξέπεη λα εθαξκόζνπλ κέηξα πνπ
αδηθαηνιόγεηα δηαηαξάζζνπλ ηελ εζσηεξηθή αγνξά ε νπνία έρεη ιεηηνπξγήζεη θαιά γηα
ρξόληα.
Πξνζβιέπνπκε λα ζπλερίζνπκε λα επελδύνπκε ρξόλν, πξνζπάζεηα θαη πόξνπο ζηελ
παξνρή αθξηβνύο θαη ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο αλαθνξηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο
πξνηεηλόκελεο Οδεγίαο. Διπίδνπκε όηη ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζα δνπλ πέξα
από ηε ξεηνξηθή, ζα εμεηάζνπλ ηα δεδνκέλα, θαη ζα ζηεξίμνπλ όινπο όζνπο ζα επεξεαζηνύλ
αξλεηηθά αλ απηή ε πξόηαζε πεξάζεη ζηε παξνύζα ηεο κνξθή».

###
Παξαθάησ αθνινπζνύλ νη ζύλδεζκνη γηα ηηο εθζέζεηο πνπ ζπλέηαμε ε PMI θαη ηηο πξνηάζεηο
πξνο ηελ Επηηξνπή πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο πξνηεηλόκελεο Οδεγίαο γηα ηα
πξντόληα θαπλνύ. Απηέο νη εθζέζεηο θαη πξνηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζε όινπο θαη απνηεινύλ

κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο εηαηξείαο λα ελεκεξώζεη ηνπο ππεύζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ
θαη άιινπο ζρεηηθά κε ηηο παξαιείςεηο ζηελ πξόηαζε ηεο Επηηξνπήο.
Δηαβάζηε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο Οδεγίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε
δηεζλήο εηαηξεία ζπκβνύισλ Roland Berger εδώ.
Δηαβάζηε ηελ εθηίκεζε ηνπ Transcrime γηα ηνπο θηλδύλνπο ζηε δεκόζηα αζθάιεηα πνπ ζέηεη ε
Οδεγία εδώ.
Δηαβάζηε ηελ πξόηαζε ηεο PMI ην 2010 ζηε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο γηα ηελ Οδεγία γηα ηα πξντόληα θαπλνύ εδώ.
Δηαβάζηε ηελ πξόηαζε ηεο PMI ην 2010 ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή αλαθνξηθά κε ηελ
εθηίκεζε επηπηώζεσλ ηνπ RAND εδώ.

Στεηηθά κε ηελ Philip Morris International ΑΕ
Η Philip Morris International ΑΕ (PMI) είλαη ε θνξπθαία δηεζλήο εηαηξεία θαπλνύ, κε επηά
από ηηο 15 θνξπθαίεο κάξθεο ζηνλ θόζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Marlboro, ηεο λνύκεξν
έλα κάξθαο ηζηγάξσλ δηεζλώο. Τα πξντόληα ηεο PMI είλαη δηαζέζηκα ζε πεξηζζόηεξεο από
180 ρώξεο. Τν 2012, ε εηαηξεία δηαηεξνύζε έλα κεξίδην πνπ ππνινγίδεηαη ζην 16,3% ηεο
ζπλνιηθήο αγνξάο ηζηγάξσλ δηεζλώο εθηόο Η.Π.Α., ή ζην 28,8% εθηόο ηεο Λατθήο
Δεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθηείηε ην www.pmi.com.

