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Θέμα: Αναφορά 459/2009, του Sergio Niola (ιταλικής ιθαγένειας), σχετικά με τη 
σύνθεση των φίλτρων των τσιγάρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πέραν του ότι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία, η αποσύνθεση 
των φίλτρων των τσιγάρων στη φύση διαρκεί από 10 μήνες έως 15 χρόνια. Επιπλέον, ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι τα φίλτρα των τσιγάρων περιέχουν βλαβερές ουσίες. Είναι της 
άποψης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποχρεώσει τους παραγωγούς τσιγάρων να 
χρησιμοποιούν ταχέως βιοαποδομήσιμα φίλτρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων ζητεί να αναληφθεί δράση για τα δισεκατομμύρια αποτσίγαρα που 
συσσωρεύονται στους δρόμους. Ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει δράση και να υποχρεώσει 
τους παραγωγούς τσιγάρων να χρησιμοποιούν φίλτρα που είναι ταχέως βιοαποδομήσιμα, 
παραπέμποντας στην πληροφορία ότι η βιοαποδόμηση ενός φίλτρου τσιγάρου διαρκεί από 10 
μήνες έως 15 έτη (http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-
cosa-fatto.htm).
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες του αναφέροντος σχετικά με τα 
προβλήματα που προκαλούνται στο περιβάλλον και την υγεία από την απόρριψη 
αποτσίγαρων σε δρόμους και δημόσιους χώρους. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της δημιουργίας 
και της διαχείρισης αποβλήτων υπόκεινται στις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και πολιτική πρέπει να 
παρέχουν δυνατότητες να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του αναφέροντος και να αποφευχθεί 
ο αρνητικός αντίκτυπος των προαναφερθέντων απορριμμάτων στο περιβάλλον και την υγεία.

Η κοινοτική οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 1  υποχρεώνει τα κράτη μέλη να πληρούν 
συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τα σχέδια 
διαχείρισης των αποβλήτων με στόχο να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων στους δρόμους και τους δημόσιους χώρους, δεν 
βλάπτει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίσουν ότι η διάθεση των αποτσίγαρων δεν επηρεάζει δυσμενώς το τοπίο και άλλες 
τοποθεσίες (άρθρα 15 και 28).

Οι ανησυχίες που εκφράζει ο αναφέρων μπορούν επίσης να εξεταστούν στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης από τα κράτη μέλη προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 
δυνάμει της κοινοτικής οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Η πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων υπόκειται σε συγκεκριμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, αναφορικά και με την 
υποχρέωση των κρατών μελών να εκπονούν προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων (άρθρο 29) και με τη διαμόρφωση πολιτικής οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων 
που αντιμετωπίζει τόσο την παραγωγή αποβλήτων όσο και την παρουσία επικίνδυνων ουσιών 
στα απόβλητα (άρθρο 9). Τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 
μπορούν να περιλαμβάνουν την προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της 
επίτευξης καθαρότερων προϊόντων και τεχνολογιών που παράγουν λιγότερα απόβλητα καθώς 
και τη διανομή και χρήση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης και την 
προαγωγή του οικολογικού σχεδιασμού (συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
μελημάτων στον σχεδιασμό προϊόντων με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του). Επιπλέον, τα μέτρα αυτά ενδέχεται 
επίσης να περιλαμβάνουν την προσφυγή σε εθελοντικές συμφωνίες, επιτροπές 
καταναλωτών/παραγωγών, ή τομεακές διαπραγματεύσεις έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις 
ή βιομηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της 
δημιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν 
απόβλητα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπονήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα το 
αργότερο έως τις 12 Δεκεμβρίου 2013 (άρθρο 29 και παράρτημα IV της οδηγίας).

Γενικά, ένας ουσιώδης πυλώνας των περιβαλλοντικών πολιτικών της Επιτροπής είναι η 
προώθηση της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων καθ’ όλο 
τον κύκλο ζωής τους. Προάγοντας τις απόψεις που εκφράστηκαν στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων, το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη 
                                               
1 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, π.χ. της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, με ισχύ από τη 12η 
Δεκεμβρίου 2010.
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κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 
του 2008, έχει ως στόχο να προωθήσει την περιβαλλοντική απόδοση, τα προϊόντα και την 
παραγωγή που είναι αποδοτικά από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, να τονώσει 
τη ζήτηση και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ώστε να προωθηθούν πιο 
βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης. Ενώ τα νομοθετικά μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 
χαρακτηρίζουν προτεραιότητα τον οικολογικό σχεδιασμό των «συνδεόμενων με την 
ενέργεια» προϊόντων, η έννοια του συνολικού κύκλου ζωής, τα μέσα και η συνεργασία με την 
αγορά και τους καταναλωτές παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης αναφοράς.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έλαβε υπό σημείωση τις ανησυχίες του αναφέροντος σχετικά με τα προβλήματα 
που προκαλούνται στο περιβάλλον και την υγεία από την απόρριψη αποτσίγαρων σε δρόμους 
και δημόσιους χώρους, καθώς και το αίτημά του για ανάληψη δράσης από την ΕΕ 
υποχρεώνοντας τους παραγωγούς τσιγάρων να χρησιμοποιούν φίλτρα που είναι ταχέως 
βιοαποδομήσιμα. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η υφιστάμενη κοινοτική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ 
για τα απόβλητα, καλύπτουν ήδη τα συγκεκριμένα ζητήματα.


