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Въпрос с искане за устен отговор O-000019/2018 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

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 

Относно: искане за разследване на спазването на Директивата относно тютюневите изделия 
след скандала "Филтъргейт" 

Директива 2014/40/ЕС относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и 
свързани с тях изделия предвижда в своите членове 3, 4 и 5 равнището на емисиите от катран, 
никотин и въглероден оксид, одобрени в тютюневите изделия, методите за измерване, както и 
задълженията за деклариране на съставките и емисиите. По-конкретно, член 3 от Директивата 
предвижда, че максималното равнище на емисиите от цигари, пуснати на пазара или 
произведени в държавите членки, не може да надвишава 10 милиграма катран, 1 милиграм 
никотин и 10 милиграма въглероден оксид за цигара. Член 4 от Директивата уточнява, че 
емисиите на катран, никотин и въглероден оксид от цигарите се проверяват от лаборатории, 
които са одобрени и наблюдавани от компетентните органи на държавите членки. В член 5 
също така се уточнява, че държавите членки изискват от производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят пред техните компетентни органи информацията относно 
съставките, количество, както и равнищата на емисиите, посочени в член 3. Всички тези 
задължения вече са били в сила след приемането на Директива 2001/37/ЕО. 

Вследствие на жалбата, внесена от Националната комисия срещу тютюнопушенето до 
прокурора на Френската република срещу френските филиали на четири дружества, 
производители на цигари („British American Tobacco“, „Philipp Morris“, „Japan Tobacco“ и „Imperial 
Brand“), за „умишлено излагане на опасност на трето лице“, въз основа на факта, че 
съответните дружества са пуснали на пазара, посредством манипулация на филтрите, цигари, 
чието действително съдържание на катран, никотин и въглероден оксид надвишава сериозно 
официалните стойности, Комисията може ли да ни гарантира, че всички разпоредби на 
Директива 2014/40/ЕС, и в частност вече посочените разпоредби, се прилагат реално във 
всички държави членки и се спазват от съответните дружества? 
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