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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000019/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 

Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, João Ferreira, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Anja Hazekamp, 

Cornelia Ernst, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming 

Flanagan, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Sabine Lösing, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Martina Michels, Martin Schirdewan, Gabriele Zimmer, Stelios Kouloglou, Nikolaos 

Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Jiří Maštálka 

Subiect: Solicitare de a investiga respectarea Directivei privind produsele din tutun în urma 
scandalului "Filtergate" 

Directiva 2014/40/UE privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun prevede la 
articolele 3, 4 și 5 nivelurile emisiilor de gudron, nicotină și monoxid de carbon permise în produsele 
din tutun, metodele de măsurare și obligația de a declara ingredientele și emisiile. Mai precis, 
articolul 3 din directivă prevede că nivelurile emisiilor țigaretelor introduse pe piață sau fabricate în 
statele membre nu pot conține mai mult de 10 mg de gudron, 1 mg de nicotină, 10 mg de monoxid de 
carbon per țigaretă. Articolul 4 din directivă prevede că emisiile de gudron, nicotină și monoxid de 
carbon ale țigaretelor se verifică de către laboratoarele autorizate și monitorizate de autoritățile 
competente ale statelor membre. Articolul 5 precizează, de asemenea, că statele membre solicită 
fabricanților și importatorilor de produse din tutun să transmită autorităților lor competente informațiile 
cu privire la ingrediente, cantitatea acestora și nivelurile de emisii menționate la articolul 3. Aceste 
obligații erau deja în vigoare de la adoptarea Directivei 2001/37/CE. 

Având în vedere plângerea depusă de Comitetul național împotriva consumului de tutun la procurorul 
Republicii în Franța care viza filialele franceze ale patru producători de țigarete  (British American 
Tobacco, Philipp Morris, Japan Tobacco și Imperial Brand) pentru „punerea în pericol deliberată a 
unei alte persoane” pe baza faptului că producătorii de țigarete în cauză ar fi introdus pe piață, prin 
manipularea filtrelor, țigarete ale căror niveluri reale de gudron, nicotină și monoxid de carbon ar fi 
mult superioare valorilor oficiale, poate să garanteze Comisia că ansamblul dispozițiilor Directivei 
201/40/UE și în special dispozițiile menționate mai sus, sunt puse în aplicare în toate statele membre 
și respectate de producătorii de țigarete? 
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