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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 459/2009, внесена от Sergio Niola, с италианско гражданство, 
относно състава на цигарените филтри

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в допълнение към вредния ефект от пушенето, 
разграждането на изхвърлените цигарени филтри, които според него съдържат вредни 
вещества, може да отнеме от 10 месеца до 15 години. Той твърди, че Европейският 
съюз трябва да изиска от производителите на цигари да използват бързо 
биоразграждащи се филтри.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията настоява да се предприемат действия по отношение на 
угарките от цигари, които се събират с милиарди по улиците. Той моли за 
предприемане на действия от страна на ЕС, изискващи от производителите на цигари 
да използват филтри, които са бързо биоразграждащи се, като се позовава на 
информацията, че биоразграждането на цигарените филтри може да отнеме от 10 
месеца до 15 години. (http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-
di-cosa-fatto.htm).
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Коментари на Комисията относно петицията

Комисията отбелязва загрижеността на вносителя на петицията за околната среда и 
проблемите за здравето, причинени от замърсяването на улиците и обществените места 
в резултат от изхвърлянето на угарки от цигари. Неблагоприятните въздействия на 
образуването и управлението на отпадъци са обект на строги изисквания в 
законодателството и политиката на ЕС в областта на околната среда. Тези изисквания и 
тази политика трябва да осигурят възможности да бъде взета предвид загрижеността на 
вносителя на петицията и да се избегне отрицателното въздействие върху околната 
среда и здравето, причинено от гореспоменатото замърсяване.

Рамковата директива на ЕС за отпадъците1 изисква от държавите-членки да изпълняват 
определени изисквания по отношение на управлението на отпадъците и плановете за 
управление на отпадъците, целта на които е да гарантират, че отпадъците, в това число 
замърсяването на улиците и обществените места, се управляват без да се застрашават
околната среда и общественото здраве. Например, държавите-членки следва да 
гарантират, че обезвреждането на угарките от цигари се извършва без да се въздейства 
отрицателно върху природната среда или други места (членове 15 и 28).

Загрижеността, изразена от вносителя на петицията, може също така да бъде взета 
предвид при разработването от държавите-членки на програми за предотвратяване на 
отпадъци в съответствие с Рамковата директива на ЕС за отпадъците. 
Предотвратяването на отпадъци е обект на конкретни разпоредби в тази директива
както по отношение на разработването от държавите-членки на програми за 
предотвратяване на отпадъци (член 29), така и при формулирането на политика за 
създаване на продукти с екодизайн, която решава проблемите както с образуването на 
отпадъци, така и с наличието на опасни вещества в отпадъците (член 9). Програмите за 
предотвратяване на отпадъци могат да включват насърчаване на изследователската и 
развойната дейност в областта на достигането на по-чисти и с по-малко отпадъци 
продукти и технологии, както и разпространяването и използването на резултатите от 
тази изследователска и развойна дейност, и насърчаване на съобразеното с околната 
среда проектиране (систематично отчитане на екологичните аспекти при 
разработването на продуктите с цел подобряване на „екологичното поведение“ на 
продукта през целия му жизнен цикъл). В допълнение към това тези мерки могат да 
включват и използване на доброволни споразумения, експертни групи на 
потребители/производители или секторни преговори с оглед на това съответните 
предприятия или промишлени сектори да съставят свои собствени планове или цели за 
предотвратяване образуването на отпадъци, или да внесат корекции в продукти или 
опаковки, от които се получава голямо количество отпадъци. Тези програми трябва да 
се разработят от държавите-членки не по-късно от 12 декември 2013 г. (член 29 и 
приложение IV към директивата).

                                               
1 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и 
за отмяна, например, на Директива 2006/12/ЕО, считано от 12 декември 2010 г.
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От обща гледна точка, съществен стълб на политиките на Комисията в областта на 
околната среда е да се насърчава непрекъснато подобряване на „екологичното 
поведение“ на продукта през целия му жизнен цикъл. Като продължава идеите, 
застъпени в съобщението на Комисията относно интегрираната продуктова политика, 
Планът за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива 
промишлена политика, приет през юли 2008 г., цели да насърчи ефективни по 
отношение на ресурсите и енергията продукти и производство с екологично поведение, 
да стимулира търсенето и да повиши осведомеността на потребителите с цел да поощри 
по-устойчиви модели на потребление. Въпреки че законодателните мерки във връзка с 
Плана за действие са насочени приоритетно към екодизайна на „свързани с енергията“
продукти, свързаното с цялостния цикъл на живот мислене и инструменти и работата с 
пазара и потребителите са от общо значение в контекста на настоящата петиция.

Заключения

Комисията е отбелязала загрижеността на вносителя на петицията за околната среда и 
проблемите за здравето, причинени от замърсяването на улиците и обществените места 
в резултат от изхвърлянето на угарки от цигари, и неговото искане за предприемане на 
действия от страна на ЕС, изискващи от производителите на цигари да използват 
филтри, които са бързо биоразграждащи се. Въпреки това Комисията е на мнение, че 
съществуващата политика и законодателство на ЕС в областта на околната среда, в това 
число Рамковата директива на ЕС за отпадъците, вече са се погрижили за тези въпроси.


