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Předmět: Žádost o šetření týkající se dodržování směrnice o tabáku v návaznosti na Filtergate 

Směrnice 2014/40/EU o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových výrobků stanoví v článcích 3, 4 
a 5 úrovně emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého povolené v tabákových výrobcích, metody měření 
a povinnosti informovat o složkách a emisích. Konkrétně článek 3 směrnice stanoví, že úrovně emisí 
cigaret uvedených na trh nebo vyrobených v členských státech nesmí být větší než 10 mg dehtu, 1 mg 
nikotinu a 10 mg oxidu uhelnatého na cigaretu. Článek 4 směrnice uvádí, že emise dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého z cigaret ověřují laboratoře schválené a sledované příslušnými orgány členských 
států. Podle článku 5 členské státy požadují, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků předložili jejich 
příslušným orgánům informace o složkách, jejich množství a o úrovních emisí uvedených v článku 3. 
Všechny tyto povinnosti platily již od přijetí směrnice 2001/37/ES. 

V návaznosti na žalobu, kterou francouzský Výbor proti kouření podal státnímu zástupci Francouzské 
republiky proti francouzským pobočkám čtyř výrobců cigaret (British American Tobacco, Philipp 
Morris, Japan Tobacco a Imperial Brand) kvůli „úmyslnému ohrožení jiných osob“ na základě 
skutečnosti, že uvedení výrobci uváděli údajně na trh cigarety, které díky manipulaci s filtry obsahovaly 
výrazně více dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého, než jsou oficiální hodnoty, může nám Komise zaručit, 
že všechna ustanovení směrnice 2014/40/EU, zejména výše uvedená ustanovení, jsou skutečně 
uplatňována ve všech členských státech a že je výrobci cigaret dodržují? 
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