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Tárgy: A Filtergate-botrányt követően a dohánytermékekről szóló irányelv tiszteletben tartásával 
kapcsolatos vizsgálat kérése 

A dohánytermékek gyártásáról, kiszereléséről és értékesítéséről szóló 2014/40/EU irányelv 3., 4. és 5. 
cikkében szabályozza a dohánytermékekben engedélyezett kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-
kibocsátási szinteket, a mérési módszereket, valamint előírja az összetevők és a kibocsátások 
bejelentését. Pontosabban, az irányelv 3. cikkében előírja, hogy a tagállamok területén forgalomba 
hozott vagy gyártott cigaretták kibocsátási szintje nem lehet több, mint cigarettánként 10 milligramm 
kátrány, 1 milligramm nikotin, és 10 milligramm szén-monoxid. Az irányelv 4. cikke pontosítja, hogy a 
cigaretták kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátási szintjeit az illetékes tagállami hatóságok által 
engedélyezett és felügyelt laboratóriumokban kell hitelesíteni. Végül pedig az 5. cikk azt pontosítja, 
hogy a tagállamok a dohánytermékek gyártóit és importőreit arra kötelezik, hogy illetékes 
hatóságaikhoz nyújtsák be az összetevőkre, azok mennyiségére, valamint a 3. cikkben említett 
kibocsátási szintekre vonatkozó információkat. Ezek a kötelezettségek a 2001/37/EK irányelv 
elfogadása óta hatályban vannak. 

Az Országos Dohányzásellenes Bizottság (Comité national contre le tabagisme) által a Francia 
Köztársaság ügyészéhez négy cigarettagyártó (British American Tobacco, Philipp Morris, Japan 
Tobacco és Imperial Brand) francia leányvállalatai ellen „a közvetlen környezetben található 
személyek szándékos veszélyeztetése” miatt benyújtott panaszt követően, mely azon alapul, hogy az 
említett cigarettagyártók a szűrők manipulálása révén állítólag olyan cigarettákat hoztak forgalomba, 
melyek valódi kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalma jóval meghaladja a hivatalos értékeket, 
garantálni tudja-e számunkra a Bizottság, hogy a 2014/40/EU irányelv valamennyi rendelkezését, és 
különösen a fent említetteket az összes tagállam végrehajtja, és azokat a cigarettagyártók tiszteletben 
tartják? 
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