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Philip Morris syn på HODs høringsnotat om endringer i Tobakksskadeloven

Philip Morris Norway AS (PM) er takknemlig for invitasjonen til å sende vårt syn på HODs
hØringsnotat om endringer i Tobakksskadeloven.

Slik vi ser det, er det flere positive aspekter ved forslaget, spesielt med tanke på det fokus som nå
vil bli lagt på håndhevelse og innsats for å holde mindreårige unna tobakk. Likevel er vi nettopp i
dette perspektivet meget bekymret for den stadig Økende grensehandelen med tobakk i Norge. Vi
er spesielt bekymret for den illegale handelen med tobakksprodukter. Illegal handel med
tobakksprodukter foregår naturligvis gjennom illegale salgskanaler der mindreårige enkelt kan få
tilgang til disse produktene. PM stØtter derfor norske myndigheter innsats for å ta i bruk sterkere
virkemidler for å stoppe illegal tobakkshandel og håndhevelse av den lovfestede minimumsalder.

Vi stØtter:

1. Introduksjonen av et effektivt lisenssystem som kan bidra til å Øke kontrollen med
produktet og redusere mindreåriges tilgang til tobakksprodukter.

2. Forbud mot rØyking på uteområdet i barnehager.
3. Forbud mot rØyking for elever på skolenes uteområder.

Videre vil Philip Morris Norway også uttrykke sin stØtte til myndighetenes arbeid for å informere
allmennheten om helserisikoen ved rØyking. Vi har stor tro på at å gi forbrukerne nøyaktig
informasjon om de alvorlige negative helseeffektene av rØyking, er et grunnleggende mål for
tobakksregulering og bør være et sentralt element i myndighetenes tobakkspolitikk.

Selv om vi er enige om at rimelige, godt gjennomtenkte og aktivt håndhevede reguleringer
er effektive for å redusere helseskader forårsaket av tobakksbruk, er en omfattende og realistisk
tilnærming til saken nødvendig for en langsiktig løsning. Derfor tror vi ikke at målet — “et
rØykfritt samfunn” — som er foreslått i formålsparagrafen, er en realistisk strategi for reduksjon av
helseskader. Vi mener at voksne røykere fortsatt bør ha lov til å bestemme om de vil røyke. Tvert
imot, å oppnå skadereduksjon med dette fokuset kan virke mot sin hensikt, fordi det kan føre til
ignorering av den teknologiske utviklingen innenfor mindre skadefulle produkter som det
oppmuntres til å utvikle iht. § 8 i forskrift nummer 1044 (1989).

Siden det trolig er en kjerne av tobakksbrukere som ikke kan eller ikke ønsker å slutte, tror vi at
fremtidige produkter som beviselig reduserer skadene forårsaket av røyking seriøst bør vurderes
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av den norske regjeringen som en viktig pilar for sin skadereduksjonsstrategi. Dette vil bidra til å
redusere eventuelle utilsiktede konsekvenser, som for eksempel ulovlig handel, som en altfor
restriktiv politikk kan oppmuntre til.

Derfor er vi også bekymret for forslaget om å totalforby all form for testing av tobakksprodukter
overfor voksne forbrukere, siden slik testing er del av den konkurransemessige markedsanalysen
som drives for å få voksne forbrukere til å skifte merke og ikke er i strid med myndighetenes mål
om å redusere den totale tobakksbruken eller rØyking blant mindreårige.

Vennlig hilsen

rdan Helland
Corporate Affairs Manager
Philip 1orris Norway AS
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