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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0459/2009 af Sergio Niola, italiensk statsborger, om 
sammensætningen af cigaretfiltre

1. Sammendrag

Andrageren fastslår bortset fra, at rygning er sundhedsfarligt, at nedbrydningen af cigaretfiltre 
i naturen kan vare fra 10 måneder til 15 år. Endvidere indeholder disse filtre ifølge andrageren 
skadelige stoffer. Andrageren mener, at Den Europæiske Unions cigaretproducenter bør 
forpligte sig til at anvende filtre, som nedbrydes hurtigt på biologisk vis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andragendet

Andrageren opfordrer indtrængende til, at der træffes foranstaltninger med hensyn til 
cigaretfiltre, som hober sig op i gader og stræder. Andrageren mener, at Den Europæiske 
Unions cigaretproducenter bør forpligte sig til at anvende filtre, som nedbrydes hurtigt på 
biologisk vis, under henvisning til oplysninger om, at det tager mellem 10 og 15 måneder for 
et cigaretfilter at nedbrydes biologisk (http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-
delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm).

Kommissionens bemærkninger
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Kommissionen noterer sig andragerens bekymring over de miljø- og sundhedsproblemer, som 
bortkastede cigaretfiltre på gader og offentlige pladser skaber. De negative indvirkninger af 
affaldsproduktion og -håndtering er underlagt de strengeste krav i EU's miljølovgivning og 
-politik. Med disse krav og politikker bør det være muligt for andrageren at få behandlet sit 
spørgsmål og få sat en stopper for de negative indvirkninger af ovennævnte affald på miljøet 
og sundheden.

I henhold til EU's affaldsrammedirektiv skal medlemsstaterne opfylde særlige krav, hvad 
angår håndtering af affald og affaldshåndtering, for at sikre, at affald, herunder affald på gader 
og offentlige pladser, håndteres, uden at menneskers sundhed eller miljøet bringes i fare.
Derfor skal medlemsstaterne f.eks. sikre, at bortskaffelsen af cigaretfiltre ikke har en negativ 
indvirkning på det naturlige miljø og andre steder (artikel 15 og 28).

Den bekymring, som andrageren har givet udtryk for, kan også afhjælpes inden for rammerne 
af medlemsstaternes iværksættelse af affaldsforebyggelsesprogrammer i henhold til EU's 
affaldsrammedirektiv. Affaldsforebyggelse er underlagt visse krav i direktivet, både hvad 
angår de affaldsforebyggelsesprogrammer, som medlemsstaterne skal iværksætte (artikel 29), 
og udformningen af en politik for miljødesign af produkter, som skal omfatte såvel 
produktionen af affald som tilstedeværelsen af farlige stoffer i affald (artikel 9).
Affaldsforebyggelsesprogrammerne kan involvere fremme af forskning og udvikling med 
henblik på at opnå mere miljøvenlige produkter og teknologier, formidling og anvendelse af 
resultaterne af denne forskning samt udvikling og fremme af miljødesign (systematisk 
integration af miljøaspekter i produktdesign med det formål at forbedre produktets 
miljøpræstation igennem hele produktets livscyklus). Disse foranstaltninger kan også omfatte 
indgåelsen af frivillige aftaler, forbruger-/producentpaneler eller sektorforhandlinger for at 
sikre, at de relevante virksomheder eller industrisektorer fastlægger deres egne 
affaldsforebyggelsesplaner eller -målsætninger eller arbejder på at forbedre produkter eller 
emballage, der generer meget affald. Medlemsstaterne skal have iværksat de pågældende 
programmer senest den 12. december 2013 (direktivets artikel 29 og bilag IV).

Ud fra en generel synsvinkel er en vigtig del af Kommissionens miljøpolitik at fremme 
løbende forbedring af produkters miljøpræstation set i et livscyklusperspektiv. Med fokus på 
de punkter, som understreges i Kommissionens meddelelse om integreret produktpolitik, har 
handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig 
industripolitik, vedtaget i juli 2008, til formål at fremme miljørigtige og ressource- og 
energieffektive produkter og produktion samt stimulere efterspørgslen og øge bevidstheden 
blandt forbrugerne for at skabe mere bæredygtige forbrugsmønstre. Hvor 
lovforanstaltningerne i handlingsplanen er rettet imod miljødesign af "energirelaterede" 
produkter, er det overordnede livscyklusperspektiv og instrumenterne forbundet hermed samt
arbejdet med markedet og forbrugerne generelt relevant i forbindelse med andragendet.

Konklusioner

Kommissionen har noteret sig andragerens bekymring over de miljø- og sundhedsproblemer, 
som bortkastede cigaretfiltre på gader og offentlige pladser skaber, og dennes opfordring til 
EU om at træffe foranstaltninger, således at cigaretproducenterne i EU forpligtes til at 
anvende filtre, som nedbrydes hurtigt på biologisk vis. Kommissionen mener imidlertid, at der 
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allerede er taget højde for disse forhold i EU's eksisterende miljøpolitik og -lovgivning, 
herunder EU's affaldsrammedirektiv."


