FIŞĂ INFORMATIVĂ
PRIVIND ACORDUL ÎNTRE UE ŞI PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

În 2004, Comisia Europeană şi zece state membre ale UE au încheiat un acord pe 12 ani cu Philip Morris
International (PMI) pentru abordarea problemei comerţului ilicit cu produse din tutun. De atunci, toate
statele membre ale UE au devenit părţi la acord. Acordul a fost urmat de încheierea altor acorduri cu Japan
Tobacco International (Acordul JTI) în decembrie 2007, cu British American Tobacco (Acordul BAT) în iulie
2010 şi cu Imperial Tobacco (Acordul ITL) în septembrie 2010.

Această fişă informativă identifică principalele date şi întrebări legate de actualele
negocieri pentru reînnoirea Acordului PMI din 2004. Între timp, PMI a acţionat în instanţă
UE pentru Directiva din 2014 privind produsele din tutun, inclusiv pentru dispoziţiile
acesteia privind elementele de securitate şi urmărirea şi asigurarea trasabilităţii
produselor ilicite din tutun.

Însă, mai întâi, un scurt istoric al acordurilor încheiate de UE cu cele mai mari patru companii de
tutun din lume:
În 2000, Comisia Europeană (CE) şi zece state membre ale UE au acţionat în instanţă trei mari companii de
tutun la nivel mondial: Philip Morris International, R.J. Reynolds şi Japan Tobacco International, acuzându-le
de „o schemă globală în curs pentru contrabanda de ţigări, spălarea profiturilor din traficul cu narcotice,
obstrucţionarea supravegherii de către state a industriei tutunului, înţelegeri pentru fixarea preţurilor,
mituirea unor funcţionari publici străini şi desfăşurarea unui comerţ ilicit cu grupările teroriste şi cu statele
care sponsorizează terorismul”.1 În urma procedurilor judiciare, procesul s-a încheiat cu un acord de
rezoluţie din partea PMI în 2004, respectiv JTI în 2007, acestea convenind să plătească în total peste 1,6
miliarde USD Comisiei Europene şi statelor membre, ca o recunoaştere a pierderilor fiscale din comerţul
ilicit.2 PMI a convenit asupra soluţionării procesului printr-un acord cu forţă juridică obligatorie. Negocierile
confidenţiale aferente acordului au început în anul 2001, la puţin timp după iniţierea procedurilor judiciare
împotriva PMI.3

CARE SUNT PRINCIPALELE ELEMENTE ALE ACORDULUI PMI?
În temeiul acordului, PMI trebuie să plătească anual 1,25 miliarde USD timp de 12 ani şi să controleze pe
viitor operaţiunile de contrabandă cu ţigări produse de PMI prin adoptarea mai multor măsuri. Acestea
includ:4 5


Controlul sistemului de distribuţie şi al contractanţilor cărora PMI le livrează ţigări.
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Măsuri de urmărire şi de asigurare a trasabilităţii, care ar trebui să le permită autorităţilor să
urmărească în mod independent ţigările de contrabandă până la contractantul care le-a achiziţionat
de la PMI.



Plăţi de confiscare echivalente cu valoarea evaziunii fiscale, urmând a fi efectuate imediat în
eventualitatea confiscării unor produse PMI autentice peste pragul de 50.000 de ţigări.



Limitarea vânzărilor în concordanţă cu cererea legitimă de pe piaţa de destinaţie declarată, pentru a
se preveni suprasaturarea pieţei şi astfel direcţionarea produselor din tutun spre canale ilicite.

CARE SUNT PRINCIPALELE ÎNTREBĂRI LEGATE DE ACORDUL PMI?
Sunt folosiţi banii plătiţi UE şi statelor membre pentru combaterea comerţului ilicit?
Bugetul UE primeşte 9,7% din plăţile forfetare anuale efectuate de cele patru companii din
industria tutunului (inclusiv PMI) cu care UE a încheiat acorduri. Restul 90,3% ajung în
trezoreriile statelor membre. Plăţile primite de CE şi statele membre nu sunt alocate niciunui
scop specific şi foarte puţine state membre dezvăluie informaţii despre aceste plăţi.6 Prin
urmare, nu este clar cum sunt folosiţi banii generaţi de acest acord.7

Este Acordul PMI adecvat scopului?
Acum zece ani, când a fost negociat pentru prima oară Acordul, UE înregistra confiscări
majore de tutun ilicit. Totuşi, de atunci, piaţa ilicită din UE s-a schimbat, iar actualele
confiscări de ţigări ilicite constau, în medie, din mai puţin de 7.500 de ţigări per confiscare
(cu mult sub pragul de 50.000 de ţigări pentru plăţile de confiscare). Prin urmare, plăţile de
confiscare pentru ţigările ilicite s-au dovedit surprinzător de mici până acum. De exemplu, sa constatat că numai 0,5% din cele 3,8 miliarde de ţigări confiscate în UE în anul 2012 erau
autentice.8

Stabilesc vameşii dacă produsele confiscate sunt autentice sau contrafăcute?
Funcţionarii vamali se bazează pe industrie pentru a stabili dacă ţigările sunt autentice
(eligibile pentru plăţi) sau contrafăcute (neeligibile pentru plăţile de confiscare).9 Potrivit
tuturor acordurilor, producătorul respectiv, în acest caz PMI, are dreptul de a examina
ţigările confiscate şi de a trimite către OLAF un raport privind autenticitatea lor. Dacă
producătorul conchide că ţigările sunt contrafăcute, raportul trebuie să conţină o
documentaţie şi rezultatele examinării care să demonstreze o astfel de concluzie.
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Există o evaluare independentă pentru a se stabili dacă produsele sunt autentice sau
contrafăcute?
Acordul prevede că stabilirea acestui fapt se face de către producător. Totuşi, dacă OLAF sau
orice stat membru parte la acord este de altă părere, problema ar trebui trimisă spre
examinare unui laborator independent identificat în Acord.10 De la intrarea în vigoare a
primului acord și până la 31 octombrie 2013, ţigările confiscate nu au fost niciodată analizate
de un astfel de laborator independent, toate deciziile de stabilire a autenticităţii bazându-se
pe evaluările efectuate de industria tutunului. 11

Cum stabilesc PMI şi alte mari companii din industria tutunului dacă produsele confiscate sunt
autentice sau contrafăcute?
Producătorii din industria tutunului se bazează pe un sistem numit Codentify®, care a fost
dezvoltat în cadru intern de PMI şi licenţiat spre a fi utilizat fără plata vreunor redevenţe de
către alte companii de tutun (JTI, BAT, ITL).12 Ca parte a cerinţei din Acord referitoare la
dezvoltarea unui mecanism pentru restricţionarea contrabandei, Codentify® generează
digital un algoritm din 12 numere şi îl aplică pe un pachet de ţigări. Acesta este menit să
faciliteze urmărirea pachetelor de ţigări de-a lungul lanţului de aprovizionare, prin
autentificarea lor cu un cod scanabil unic ce conţine, printre altele, informaţii privind data,
originea, nivelul de taxare şi destinaţia produsului.13

Este Acordul PMI eficace în a ajuta statele membre să îşi recupereze veniturile pierdute?
Intenţia care a stat la baza stabilirii plăţilor de confiscare din Acordul PMI a fost, pe de o
parte, de a descuraja PMI să se mai implice în comerţul ilicit cu ţigări de producţie proprie,
sancţionând compania de fiecare dată când exista o confiscare majoră de ţigări produse de
PMI, iar pe de altă parte, de a găsi o modalitate ca statele membre ale UE să îşi recupereze
impozitele pierdute. Totuşi, stabilirea autenticităţii ţigărilor confiscate se face, în esenţă, de
către companie. De aceea, poate că nu este surprinzător faptul că, până acum, industria
tutunului a constatat că majoritatea ţigărilor confiscate ar fi contrafăcute, aceasta
însemnând prin urmare plăţi reduse pentru ţigările confiscate, precum şi faptul că statele
membre nu au fost compensate pentru veniturile pierdute. Din numărul total de ţigări
confiscate, 3,2 miliarde (78%) ar fi fost ţigări contrafăcute, în perioada anilor 2004-2013.14

Sprijină PMI măsurile de asigurare a trasabilităţii stabilite de legislaţia UE?
În anul 2014, PMI (căreia i s-au alăturat BAT, ITL şi alte companii din industria tutunului) a
contestat Directiva UE privind produsele din tutun (2014/40/UE) la Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene (CJUE).15 Contestaţia caută să obţină anularea întregii directive, inclusiv a
articolului 15 care prevede instituirea unui sistem de urmărire şi asigurare a trasabilităţii la
nivelul întregii Uniuni Europene pentru lanţul legal de aprovizionare şi a unor elemente de
securitate vizibile şi invizibile. Examinarea judiciară ar putea dura până la trei ani.16 Aceasta
înseamnă că OLAF are în vedere reînnoirea unui acord juridic cu o companie care atacă
legislaţia UE, oferindu-i, în acelaşi timp, PMI posibilitatea de a controla în continuare
sistemul de urmărire şi asigurare a trasabilităţii bazat pe propria sa tehnologie (Codentify®).
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A realizat OLAF o evaluare a impactului pentru Acordul PMI?
Comisia Juncker a afirmat că „pentru a asigura eficacitatea acţiunilor UE, Comisia va evalua
impactul politicilor, legislaţiei, acordurilor comerciale şi al altor măsuri la fiecare etapă - de la
planificare până la implementare şi revizuire”. Însă, în acelaşi timp, Comisia a afirmat şi că
Acordul este eficace, fără a fi realizat o evaluare a impactului.17 Potrivit declaraţiilor oficiale,
serviciile Comisiei şi statele membre au iniţiat deja „întruniri exploratorii” cu PMI, iar
discuţiile privind o reînnoire a Acordului sunt în curs.18

Respectă discuţiile în curs legate de reînnoirea Acordului PMI Convenţia-cadru pentru controlul
tutunului (FCTC)?
FCTC este primul tratat internaţional în domeniul sănătăţii, elaborat ca răspuns la
globalizarea epidemiei tabagismului. UE şi toate statele membre ale acesteia au ratificat
tratatul şi, prin urmare, au obligaţia legală de a-i pune în aplicare articolele. Liniile directoare
pentru articolul 5.3 al FCTC, care au fost elaborate printr-un proces interguvernamental şi
care au fost unanim adoptate de către Conferinţa Părţilor (COP), prevede că Părţile trebuie
să dea dovadă de răspundere şi să fie transparente în toate interacţiunile cu industria
tutunului. Liniile directoare mai specifică faptul că Părţile ar trebui să interacţioneze cu
industria tutunului „numai atunci şi în măsura strict necesară pentru a le permite să
reglementeze în mod eficace industria tutunului şi produsele din tutun”.19 Nu este clar dacă
interacţiunea dintre Comisie (inclusiv OLAF) şi PMI este „strict necesară”, deoarece
conţinutul acestor întruniri a fost ţinut secret. În ultimii 10 ani, cererile de acces la
documente au arătat că OLAF a avut numeroase întruniri cu PMI şi ceilalţi trei mari
producători din industria tutunului, însă nu fost făcute publice informaţii detaliate despre
aceste întruniri.20 21 Parteneriatul dintre UE şi PMI ar putea încălca dispozițiile articolului 5.3
din FCTC, care prevede că, pentru orice iniţiativă legată de stabilirea şi implementarea
politicilor de sănătate publică, părţile nu trebuie să accepte, să sprijine sau să aprobe
„parteneriate” cu industria tutunului.22

Există alte mecanisme pentru controlul comerţului ilicit cu tutun în UE?
Pe lângă articolul 15 din Directiva privind produsele din tutun menţionat mai sus, UE are la
dispoziţie şi alte măsuri pentru a combate comerţul ilicit cu tutun. Protocolul pentru
eliminarea comerţului ilicit cu produse din tutun (ITP), negociat în contextul Convenţieicadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului, a fost adoptat la 12
noiembrie 2012 cu ocazia celei de-a cincea sesiuni a Conferinţei Părţilor şi este, în prezent,
deschis ratificării, acceptării, aprobării sau aderării de către Părţile la FCTC a OMS. UE a
semnat Protocolul la 20 decembrie 2013. La 4 mai 2015, Comisia Europeană a făcut un anunţ
prin care afirma că UE ar trebui să ratifice Protocolul, îndemnând Consiliul să adopte această
decizie cu acordul Parlamentului European.23 ITP oferă instrumente pentru prevenirea şi
contracararea comerţului ilicit cu tutun prin cooperarea internaţională şi măsuri naţionale
pentru controlul lanţului de aprovizionare cu produse din tutun.24 În pofida a ceea ce susţine
industria tutunului şi pe baza informaţiilor utilizate de PMI şi de alte mari companii de tutun
pentru urmărirea produselor lor, nu s-a demonstrat că sistemul Codentify® ar îndeplini
cerinţele articolului 8.2 din ITP, care prevede că sistemul de urmărire şi asigurare a
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trasabilităţii trebuie să fie “controlat de către Parte”.25 ITP ar trebui să ofere un sistem
global, independent de industria tutunului, care să reprezinte astfel o soluţie mai eficace la
problema comerţului ilicit decât actualul acord cu PMI şi celelalte acorduri cu marile
companii multinaţionale din industria tutunului. SPF îndeamnă ferm UE şi toate statele
membre ale acesteia să ratifice sau să adere la Protocol, precum şi să devină Părţi la acesta,
după cum au făcut deja Austria, Franţa şi Spania.
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