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Întârzierea transpunerii Directivei Europene a Tutunului afecteaza prețurile țigarilor
British American Tobacco România
British American Tobacco România a publicat astazi, conform legii, noua lista de prețuri a produselor
aflate în oferta sa, actualizarea fiind menita sa compenseze costurile conformarii la prevederile Directivei
Europene a Tutunului, astfel cum a fost transpusa în legislația naționala.
”În loc de un an, cât prevedea Directiva Europeana a Tutunului, producatorii de tutun au avut la dispozitie doar
sase luni pentru a se asigura ca pe piața vor mai ramâne doar pachete conforme cu legea de transpunere a
Directivei. British American Tobacco a facut eforturi logistice și financiare mari pentru a curața piața de produsele
fabricate conform legislației anterioare și a limita, astfel, pierderile atât pentru companie, cât și pentru stat, care va
fi nevoit sa restituie accizele încasate pentru produsele care nu vor mai putea fi vândute”, a declarat Gemma Webb,
CEO al British American Tobacco România.
Transpunerea Directivei Europene a Tutunului a presupus investiții în adaptarea liniilor de producție, noi ambalaje
și eforturi suplimentare ale BAT pentru ca pe 20 mai 2017 niciunul dintre pachetele care nu respecta cerințele noii
legislații sa nu se mai regaseasca pe piața.
”Din pacate, nota de plata a Directivei Europene nu este finala, pentru ca nici macar acum legislația naționala nu
este completa. În primul rând, nu a fost armonizata legislația secundara naționala cu cea europeana, ceea ce
afecteaza competitivitatea fabricii din România în raport cu alte fabrici din Europa și din lume. În al doilea rând, și
mai îngrijorator, România nu are înca o poziție clara asupra sistemului de trasabilitate a produselor care va trebui
implementat în mai puțin de doi ani la nivelul Uniunii Europene. Și asta deși impactul acestui sistem se va face
simțit la nivelul întregului lanț logistic, de la linia de producție pâna la primul punct de vânzare cu amanuntul.
Costurile care vor însoți toate aceste transformari atât din partea industriei, cât și din partea statelor naționale vor
depinde într-o foarte mare masura de capacitatea de negociere a fiecarui stat membru. De aceea, reiteram
deschiderea British American Tobacco de a coopera cu autoritațile din România pentru o abordare proactiva și
constructiva în fața provocarilor viitoare”, a adaugat Gemma Webb.
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