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Betreft: Oproep, naar aanleiding van Filtergate, tot een onderzoek betreffende de naleving van de 
tabaksrichtlijn 

In artikelen 3, 4 en 5 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, presentatie en verkoop van 
tabaksproducten zijn de maximumdrempels vastgelegd voor de uitstoot van teer, nicotine en 
koolstofmonoxide door tabaksproducten, alsook de meetmethoden hiervoor en de verplichtingen 
inzake de verstrekking van informatie over ingrediënten en emissies. Met name in artikel 3 van de 
richtlijn staat dat de uitstoot van sigaretten die in de lidstaten worden vervaardigd of op de markt 
gebracht niet hoger mag zijn dan 10 milligram teer, 1 milligram nicotine en 10 milligram 
koolstofmonoxide per sigaret. In artikel 4 van de richtlijn wordt gepreciseerd dat de uitstoot van teer, 
nicotine en koolstofmonoxide door sigaretten wordt geverifieerd door erkende laboratoria en onder 
toezicht staat van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Uit hoofde van artikel 5 tot slot 
verplichten de lidstaten de producenten en importeurs van tabaksproducten ertoe om bij hun 
bevoegde autoriteiten informatie in te dienen over de in artikel 3 genoemde ingrediënten van de 
producten, het gehalte van deze ingrediënten en het uitstootniveau. Al deze verplichtingen zijn al van 
kracht sinds de goedkeuring van Richtlijn 2001/37/EG. 

In Frankrijk heeft het nationale anti-tabakcomité (Comité national contre le tabagisme) bij de Franse 
officier van justitie een klacht ingediend tegen de Franse dochterondernemingen van vier 
sigarettenproducenten (British American Tobacco, Philipp Morris, Japan Tobacco en Imperial Brand) 
wegens het opzettelijk in gevaar brengen van derden. Deze klacht berust op het feit dat de 
sigarettenproducenten in kwestie middels manipulatie van filters sigaretten op de markt zouden 
hebben gebracht waarvan het werkelijke gehalte aan teer, nicotine en koolstofmonoxide aanzienlijk 
hoger zou zijn dan de officiële waarden. Kan de Commissie in het licht hiervan garanderen dat alle 
bepalingen van Richtlijn 2014/40/EU en in het bijzonder de hierboven aangehaalde bepalingen 
daadwerkelijk in alle lidstaten worden uitgevoerd en door de sigarettenproducenten worden 
nageleefd? 
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