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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av avtalet om insatser mot smuggling och piratkopiering av den 9 juli 

2004 mellan Philip Morris International (PMI) och dotterbolag, unionen och dess 

medlemsstater, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 

2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 

tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och 

om upphävande av direktiv 2001/37/EG1, 

– med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om 

tobakskontroll (FCTC) (nedan kallad WHO:s ramkonvention) och protokollet för att 

eliminera olaglig handel med tobaksvaror, som antogs vid den femte partskonferensen 

till ramkonventionen genom beslut FCTC/COP5 (1) av den 12 november 2012, 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 4 maj 2015 till rådets beslut om 

ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel 

med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad 

avser de bestämmelser i protokollet som omfattas av del III avdelning V i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (COM(2015)0193), 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 24 

februari 2016 Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband 

and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip 

Morris International and affiliates, the Union and its Member States (teknisk 

bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning 

av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess 

medlemsstater) (SWD(2016)0044), 

– med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om följderna av avtalet mellan 

gemenskapen, medlemsstaterna och Philip Morris om att intensifiera kampen mot 
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bedrägeri och cigarettsmuggling och framsteg med genomförandet rekommendationerna 

från parlamentets kommitté för undersökning av gemenskapens transiteringssystem1, 

– med beaktande av frågan till kommissionen om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (O-

000010/2016 – B8-0109/2016), 

– med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Skyddet av EU:s ekonomiska intressen är en av kommissionens huvudprioriteringar. 

Den olagliga handeln med tobaksvaror, i synnerhet smuggling och förfalskning av 

cigaretter, kostar försiktigt räknat nationella budgetar och EU-budgeten minst 10 

miljarder euro per år i förlorade offentliga intäkter. 

B. Olaglig handel är ett allvarligt brott som bidrar till att finansiera annan internationell 

organiserad brottslighet, bland annat handel med människor, narkotika och vapen, och i 

vissa fall terroristgrupper. 

C. Huvudsyftet med PMI-avtalet är att minska förekomsten av PMI-smuggelgods på EU:s 

olagliga tobaksmarknad. 

D. PMI-avtalet löper ut den 9 juli 2016. 

E. I sin tekniska bedömning av PMI-avtalet konstaterar kommissionen att detta huvudsyfte 

har uppfyllts på ett effektivt sätt. Kommissionen ifrågasätter dock den orsakskedja som 

har lett till detta resultat och påpekar att minskingen av PMI-smuggelgods inte har lett 

till en generell minskning av det totala antalet olagliga produkter på EU:s marknad. 

F. PMI-avtalet har inneburit finansiella förmåner för de offentliga intäkterna på cirka en 

miljard USD i årliga betalningar och 68,2 miljoner EUR i ersättning för beslag, vilket 

har fördelats mellan kommissionen (ca 10 %) och medlemsstaterna (ca 90 %). Det finns 

inga uppgifter om hur medlemsstaterna har spenderat de intäkter som erhållits enligt 

avtalet. 

G. Både de rättsliga ramarna och marknadssituationen för den olagliga tobakshandeln har 

förändrats betydligt sedan avtalet undertecknades, framför allt när det gäller den ökade 

förekomsten av icke-varumärkta cigaretter, ofta kallade cheap whites, samt 

utvecklingen av den nya marknaden för försäljning av flytande nikotin för e-cigaretter. 

H. Målen C-358/14 Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens 

råd, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited och C-547/14 Philip Morris Brands SARL med 

flera, som ifrågasätter direktiv 2014/40/EU, behandlas för närvarande vid domstolen 

och bör dras tillbaka av berörda tobakstillverkare snarast möjligt. 

I. Kommissionen har förpliktigat sig till att ratificera protokollet för att eliminera olaglig 

handel med tobaksvaror till WHO:s ramkonvention, vilket är ett viktigt steg mot en 

förstärkning av de rättsliga ramarna för kampen mot olaglig handel med tobaksvaror. 

Kommissionen har åtagit sig att uppmana tredjeländer att ratificera protokollet. 

J. Tobakssmuggling undergräver EU:s folkhälsopolitik och innebär att olagliga 

tobaksvaror finns tillgängliga – även för unga – med en betydande olaglig rabatt på 

många ställen. Inte nog med att förfalskade cigaretter tillverkas och importeras olagligt, 

                                                 
1  EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 147. 



de ingredienser som används är också okända, vilket innebär en allvarlig hälsofara. 

1. Europaparlamentet välkomnar protokollet för att eliminera olaglig handel med 

tobaksvaror (FCTC-protokollet) till WHO:s ramkonvention, och begär att 

ratificeringsprocessen slutförs så snart som möjligt. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att ratificera protokollet, liksom 

dess åtagande att uppmana medlemsstaterna och tredjeländer att ratificera det. 

Parlamentet noterar att 15 länder hittills har ratificerat FCTC-protokollet, däribland fem 

EU-medlemsstater, och att EU för närvarande förbereder sig för att ratificera det.  

3. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att snabbt ratificera protokollet. 

Parlamentet anser dock att en förlängning av avtalet skulle sända skadliga och 

kontraproduktiva signaler till tredjeländer avseende olämpliga kopplingar mellan EU 

och tobaksindustrin trots att protokollet klart förbjuder sådana kopplingar.  

4. Europaparlamentet uttrycker sin uppfattning att en förlängning av PMI-avtalet 

eventuellt strider mot EU:s skyldigheter enligt artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention, 

vilket skulle kunna skada EU:s rykte som global ledare när det gäller tobakskontroll. 

5. Europaparlamentet framhåller att det i riktlinjerna för genomförande av artikel 5.3 i 

WHO:s ramkonvention fastställs att det råder en grundläggande och ofrånkomlig 

konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsopolitikens intressen. 

6. Europaparlamentet välkomnar antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 

författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade 

produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (direktivet om tobaksvaror). 

Parlamentet betonar att det i direktivet om tobaksvaror redan finns ett rättsligt krav på 

tobaksbolagen att införa och driva ett system för identifiering och spårning som måste 

vara i drift för cigaretter och rulltobak från och med den 20 maj 2019 och för andra 

tobaksvaror från och med den 20 maj 2024.  

7. Europaparlamentet betonar att kommissionen måste vidta omedelbara åtgärder för att 

säkerställa ett fullständigt införlivande av direktivet om tobaksvaror i samtliga 

medlemsstater. Parlamentet noterar att många medlemsstater informellt har meddelat 

kommissionen att de har slutfört införlivandet av direktivet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att efter tidsfristens utgång den 20 maj 2016 lämna fullständig 

information om den rådande situationen när det gäller införlivandet. 

8. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i maj 2015 lovade att offentliggöra 

sin bedömning av PMI-avtalet så snart som möjligt. Parlamentet betonar att 

kommissionen sköt upp offentliggörandet av bedömningen flera gånger och att den 

slutligen offentliggjordes den 24 februari 2016, dagen före debatten om denna fråga i 

kammaren. Parlamentet är av den fasta åsikten att detta försenade offentliggörande 

utgör en allvarlig underlåtelse från kommissionens sida att uppfylla sina skyldigheter i 

fråga om transparens, gentemot både parlamentet och EU:s medborgare, vilket 

undergräver parlamentets möjligheter att i god tid uttrycka sina åsikter i denna 

komplexa och känsliga fråga.  

9. Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning att PMI-avtalet effektivt har 

uppfyllt sitt mål att minska förekomsten av PMI-smuggelvaror på den olagliga 



tobaksmarknaden i EU, vilket framgår av en minskning på cirka 85 % av det antal äkta 

PMI-cigaretter som togs i beslag av medlemsstaterna mellan 2006 och 2014. 

Parlamentet konstaterar dock att kommissionen ifrågasätter den orsakskedja som har lett 

till detta resultat och också påpekar att minskningen av PMI-smuggelvaror inte har lett 

till någon generell minskning av mängden olagliga varor på EU-marknaden. 

Parlamentet konstaterar att smugglade varor från de stora tillverkarna i allt högre grad 

har ersatts av andra varor, däribland icke varumärkta cigaretter (cheap whites) som i 

regel tillverkas i tredjeländer. 

10. Europaparlamentet är djupt bekymrat över att budgeten för Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) delvis finansieras med årliga betalningar från 

tobaksindustrin, vilket anges i tobaksavtalen, eftersom detta kan leda till en viss 

intressekonflikt. 

11. Europaparlamentet understryker att PMI-avtalet var ett innovativt instrument för att 

bekämpa den olagliga tobakshandeln då det ursprungligen ingicks 2004, men betonar att 

marknaden och regleringsramarna avsevärt har förändrats sedan dess. Parlamentet 

betonar att avtalet inte behandlar viktiga särdrag i dagens olagliga handel med 

tobaksvaror, i synnerhet den stora andelen av handeln som nu består i så kallade cheap 

whites. Parlamentet anser därför att alla de aspekter som omfattas av PMI-avtalet 

kommer att täckas av de nya rättsliga ramarna i form av direktivet om tobaksvaror och 

protokollet till WHO:s ramkonvention. 

12. Europaparlamentet drar därför slutsatsen att PMI-avtalet inte bör förnyas, förlängas eller 

omförhandlas. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte förnya, förlänga eller 

omförhandla avtalet bortom dess nuvarande slutdatum. 

13. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att, innan PMI-avtalet löper ut, 

vidta alla de åtgärder som krävs på EU-nivå för att identifiera och spåra PMI-

tobaksvaror, och att inleda rättsliga åtgärder i samband med alla beslag av olagliga 

varor från denna tillverkare tills alla bestämmelserna i direktivet om tobaksvaror är fullt 

tillämpliga, för att undvika alla luckor i lagstiftningen mellan den dag då PMI-avtalet 

löper ut och ikraftträdandet av direktivet om tobaksvaror och ramkonventionen om 

tobakskontroll. 

14. Europaparlamentet uppmanar PMI att fortsätta tillämpa bestämmelserna om spårning 

och tillbörlig aktsamhet (”kundkännedom”) i enlighet med det gällande avtalet, oavsett 

om detta förlängs eller ej. 

15. Europaparlamentet oroar sig över att de fyra avtalen med tobakstillverkare inte tar upp 

frågan om cheap whites. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en 

handlingsplan med nya åtgärder för att snarast möjligt behandla detta problem. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå nya, kompletterande 

bestämmelser om införande av ett oberoende spårningssystem och tillämpning av 

tillbörlig aktsamhet (”kundkännedom”) på skuren råtobak, filter och papper som 

används av tobaksindustrin, som ett extra verktyg i kampen mot smuggelgods och 

förfalskade produkter. 

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till sekretariatet för 

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. 



 

 


