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Angående: Begäran om en undersökning av efterlevnaden av tobaksdirektivet till följd av Filtergate 

I artiklarna 3, 4 och 5 i direktiv 2014/40/EU om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror 
fastställs de tillåtna utsläppsnivåerna för tjära, nikotin och kolmonoxid från tobaksvaror, mätmetoderna 
och skyldigheterna när det gäller rapportering av ingredienser och utsläpp. Artikel 3 i direktivet anger 
närmare bestämt att utsläppsnivåerna från cigaretter som släpps ut på marknaden eller tillverkas i 
medlemsstaterna inte får vara större än 10 mg tjära, 1 mg nikotin och 10 mg kolmonoxid per cigarett. I 
artikel 4 i direktivet fastställs det att utsläppen av tjära, nikotin och kolmonoxid från cigaretter ska 
verifieras av laboratorier som godkänns och övervakas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna. I artikel 5 fastställs det slutligen att medlemsstaterna ska kräva att tillverkare och 
importörer av tobaksvaror till de behöriga myndigheterna lämnar in information om alla ingredienser, 
deras kvantitet och de utsläppsnivåer som avses i artikel 3. Samtliga dessa skyldigheter har varit i 
kraft sedan antagandet av direktiv 2001/37/EG. 

Med hänsyn till den stämning som den franska anti-tobaksorganisationen (Comité national contre le 
tabagisme) har lämnat in till den allmänna åklagaren i Frankrike mot de franska delarna av de fyra 
stora tobaksbolagen (British American Tobacco, Philipp Morris, Japan Tobacco och Imperial Brand) 
för ”utsättande av andra personer för medvetet risktagande”, baserat på att de berörda tobaksbolagen 
ska ha släppt ut cigaretter på marknaden som på grund av manipulerade filter har halter av tjära, 
nikotin och kolmonoxid som är mycket högre an de officiella värdena, undrar vi om kommissionen kan 
garantera att samtliga bestämmelser i direktiv 2014/40/EU, i synnerhet ovannämnda bestämmelser, 
faktiskt genomförs i alla medlemsstater och respekteras av cigarettbolagen? 
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