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Om: Anmodning om en undersøgelse af overholdelsen af tobaksdirektivet efter filtergate 

I artikel 3, 4 og 5 i direktiv 2014/40/EU om fremstilling, præsentation og salg af tobak fastsættes 
emissionsindholdet, der er tilladt i tobaksvarer med hensyn til tjære, nikotin og kulilte, målemetoderne 
og oplysninger om ingredienser og emissioner. Nærmere bestemt fremgår det af artikel 3, at 
missionsindholdet i cigaretter, der markedsføres eller fremstilles i medlemsstaterne, ikke må være på 
mere end 10 mg tjære, 1 mg nikotin og 10 mg kulilte pr. cigaret. I artikel 4 bestemmes det, at 
emissionerne af tjære, nikotin og kulilte fra cigaretter skal kontrolleres af laboratorier, som er godkendt 
af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og overvåges af disse. I artikel 5 bestemmes det 
endelig, at Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og importører af tobaksvarer at indgive oplysninger 
til deres kompetente myndigheder om ingredienser og mængden heraf samt emissionsindholdet, jf. 
artikel 3. Alle disse krav har imidlertid været gældende siden ikrafttrædelsen af direktiv 2001/37/EF. 

Kan Kommissionen efter den klage, som Den Nationale Komité til Bekæmpelse af Tobaksrygning har 
indgivet til den franske anklagemyndighed mod tre cigaretfabrikanter (British American Tobacco, 
Philipp Morris, Japan Tobacco og Imperial Brand) for ”forsætlig skadevoldelse over for andres person” 
ved at manipulere filtrene på cigaretter, hvis indhold af tjære, nikotin og kulilte er betydeligt højere end 
de officielle angivelser, garantere, at samtlige bestemmelser i direktiv 2014/40/EU og navnlig 
ovennævnte bestemmelser gennemføres i alle medlemsstater og overholdes af cigaretfabrikanterne? 
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