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From: SCHLYTER Carl
Sent: 28 February 2013 09:13
To: Gunilla Pihlblad
Subject: RE: En hälsning från svenska tobakshandlare

Attachments: Logga SSHFF mindre utan underrubrik låg.jpg

Logga SSHFF 
mindre utan underr...

Hej och tack för ditt brev. Verkar vara fel på min dator så du kan ha fått 
flera ofullständiga svar. Jag har tittat på videon. Du kan lugna dina medlemmar med 
att den illegala handeln kommer minska med 30% med detta nya förslag pga ett nytt 
spårbarhetssystem införs. Mentholcig står för 4% av marknaden i EU men 25% i FI. 
Eftersom det blir förbjudet i hela EU kan inte gärna smugglingen öka om man inte 
påstår sig vara i transit från balkan till Ryssland något som tullen säkerligen skulle 
granska. Det avtal om smuggling som finns med många bolag skulle dessutom leda till 
kraftiga böter för de som sätter i system att ha en bra andel av smuggelmarknaden. Tom 
smuggelcig på sv marknaden är oftast välkända märken som oftast omfattas av 
domstolsuppgörelsen.

Jag ser med oro på utvecklingen att snus mer och mer marknadsförs som godis med 
godissmak och hoppas ni kan ta ert ansvar med självsanering där, annars kommer EU 
säkerligen klämma åt snuset. Eftersom många uppfattat det svenska snusundantaget som 
att gälla all snusreglering och inte enbart försäljningsförbudet så känns det rimligt 
att arbeta för att Sverige ska bestämma om snuset, det håller jag med om. Men om 
Sverige inte klarar av att marknadsföra snuset på ett seriöst sätt i Sverige blir en 
sådan linje ohållbar och om EU vill reglera snuset så kan EU det, vi har 0% chans att 
vinna en sådan rättsprocess, lika liten chans har EU att stoppa snuset i SV.

Jag hoppas att ni självsanerar bort de värsta avarterna med snussmaker så vi slipper 
att EU bestämmer och tar i med hårdhandskarna. Anser också att den bästa lönsamheten 
för er ändå måste uppnås med levande kunder och att sälja cig som vi vet dödar och 
skadar människor ändå måste ses som en begränsat lyckosam affärsstrategi. Ni är 
skickliga detaljister och kan säkert bredda sortimentet så att tobaksutbudet blir en 
mindre del av omsättning för mer hållbar lönsamhet. Vi vet ju att om tobak hade 
uppfunnits idag hade den varit förbjuden. Många av de ämnen som bildas i tobaksrök är 
så giftiga att bara särskilt godkända laboratorier får hantera dem. Vi politiker är 
egentligen inkonsekventa som överhuvudtaget tillåter dessa produkter, men just risken 
för maffiafinansiering vid totalförbud väger där in. I detta fall hoppas jag de nya 
spårbarhetsreglerna kan leda till att ni lagliga handlare kan öka er marknadsandel.

Mvh Carl

-----Original Message-----
From: Gunilla Pihlblad [mailto:servicehandlarn@telia.com]
Sent: Wed 2/27/2013 5:00 PM
To: Servicehandlaren Pihlblad
Subject: En hälsning från svenska tobakshandlare
 
 

Till dig som svensk Europaparlamentariker

Vi skriver till dig med anledning av det pågående arbetet med att anta en ny europeisk 
tobakslagstiftning.

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation som samlar över 3 000 
butiksägare över hela Sverige.  Den svenska servicehandeln sammantaget består av 
nästan 18 000 butiker, de flesta utanför de stora kedjorna. Servicehandeln omsätter 
totalt nästan 40 miljarder kronor årligen.

Försäljningen av tobak är en viktig del av våra medlemmars verksamhet och utformningen 
av svensk och europeisk tobakslagstiftning är därför viktig för oss. 
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Vi har följt utvecklingen av det nya tobaksdirektivet sedan det arbetet påbörjades 
2009 och har noga utvärderat de olika förslag som diskuterats. Det är vår uppfattning 
att flera av förslagen riskerar att leda till en ökning av den illegala tobakshandeln 
vilket skulle kraftigt försämra villkoren för butiksägare i Sverige. 

Den illegala tobakshandeln är redan idag ett stort problem för vår verksamhet. Enligt 
Handelns Utredningsinstitut var 14,5 procent av de cigarretter som konsumerades i 
Sverige 2012 inte beskattade.  Det betyder att var sjunde cigarett som konsumeras är 
köpt utanför den lagliga handel som vi representerar. För handeln medför den illegala 
tobaken konkurrens på helt olika villkor där oseriösa butiker driver trafik genom att 
erbjuda billiga obeskattade cigaretter. Många butiksägare har också uppgett att de 
mött hotfulla situationer där ligor försöker tvinga på dem illegala produkter till 
försäljning. 

Vi har tagit fram en kort informationsfilm där några av våra medlemmar själva berättar 
om den illegala tobaken och hur de befarar att det nya förslaget kommer att påverka 
den.  

Vi hoppas att du har två minuter över för att titta på den hälsning som svenska 
butiksägare skickar till dig.

Filmen hittar du här: 

http://www.youtube.com/watch?v=I3uGnAyxGOo

Med vänliga hälsningar

Bengt Hedlund
VD Svensk Servicehandel & Fast Food

www.svenskservicehandel.se 
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