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Θέμα: Αίτηση διεξαγωγής έρευνας σχετικά με την τήρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού 
μετά το Filtergate 

Η οδηγία 2014/40/ΕΕ σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού 
προβλέπει, στα άρθρα 3, 4 και 5, τα επιτρεπόμενα στα προϊόντα καπνού επίπεδα εκπομπών πίσσας, 
νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα, τις μεθόδους μέτρησης, καθώς και τις υποχρεώσεις 
κοινοποίησης των συστατικών και των εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 3 της οδηγίας 
προβλέπει ότι τα επίπεδα εκπομπών για τα τσιγάρα που διατίθενται στην αγορά ή κατασκευάζονται 
στα κράτη μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 10 mg πίσσας, το 1 mg νικοτίνης και τα 10 mg 
μονοξειδίου του άνθρακα ανά τσιγάρο. Το άρθρο 4 της οδηγίας διευκρινίζει ότι οι εκπομπές πίσσας, 
νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα στα τσιγάρα επαληθεύονται από εργαστήρια τα οποία 
εγκρίνονται και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Το άρθρο 5 τέλος 
διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη απαιτούν από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς προϊόντων 
καπνού να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές τους πληροφορίες για τα συστατικά και τις ποσότητες των 
συστατικών, καθώς και για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 επίπεδα εκπομπών. Όλες αυτές οι 
υποχρεώσεις ήταν ήδη σε ισχύ με την έγκριση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ. 

Μετά την μήνυση που η Εθνική Επιτροπή κατά του Καπνίσματος (Comité national contre le 
tabagisme) κατέθεσε στον Εισαγγελέα της Γαλλικής Δημοκρατίας κατά των γαλλικών θυγατρικών 
τεσσάρων καπνοβιομηχανιών (British American Tobacco, Philipp Morris, Japan Tobacco και Imperial 
Brand) για «συνειδητή διακινδύνευση άλλων προσώπων» θεμελιωμένη στο ότι οι μηνυθείσες 
καπνοβιομηχανίες διέθεσαν στην αγορά, με παραποίηση των φίλτρων, τσιγάρα των οποίων η 
πραγματική περιεκτικότητα σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα ήταν κατά πολύ υψηλότερη 
των επισήμων τιμών, μπορεί η Επιτροπή να μας εγγυηθεί ότι όλες οι διατάξεις της οδηγίας 2014/40/ΕΕ 
και ειδικότερα οι προαναφερθείσες, όντως τηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη και γίνονται σεβαστές από 
τις καπνοβιομηχανίες; 
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