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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a dohányzás egészségre gyakorolt káros hatásán 
túlmenően az – állítása szerint káros anyagokat tartalmazó – eldobott cigaretta filterek 
lebomlása 10 hónaptól 15 évig terjedő időszakot vehet igénybe. Véleménye szerint az Európai 
Uniónak elő kell írnia a cigarettagyártók számára a biológiailag gyorsan lebontható filterek 
használatát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció

A petíció benyújtója fellépést sürget az utcákon milliárdszámra gyűlő cigarettacsikkekkel 
kapcsolatban. Az EU intézkedését kéri, mégpedig oly módon, hogy az írja elő a 
cigarettagyártók számára, hogy biológiai úton gyorsan lebomló füstszűrőket alkalmazzanak, 
arra az információra hivatkozva, hogy egy cigaretta füstszűrőjének biológiai úton történő 
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lebomlásához 10 hónap és 15 év közötti idő szükséges 
(http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm). 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság tudomásul veszi a petíció benyújtójának aggodalmát az utcán és közterületeken a 
cigarettacsikkek eldobása miatt keletkező szemét által okozott környezetvédelmi és egészségi 
problémákkal kapcsolatban. A hulladékkeletkezés és -gazdálkodás káros hatásaira az EU 
környezetvédelmi jogszabályaiban és politikájában szigorú követelmények vonatkoznak. 
Ezen követelményeknek és politikának lehetőséget kellene biztosítaniuk arra, hogy a petíció 
benyújtójának aggályait figyelembe vegyék, és elkerüljék a környezetre és egészségre 
gyakorolt kedvezőtlen hatást, amelyet a fent említett szemetelés okoz. 

A hulladékokról szóló uniós keretirányelv1 előírja a tagállamok számára, hogy bizonyos 
követelményeket teljesítsenek a hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási tervek 
tekintetében, aminek célja annak biztosítása, hogy a hulladékot – beleértve az utcai és 
közterületi szemetelést is – a környezetet és a közegészséget érő káros hatások nélkül 
kezeljék. A tagállamoknak így például biztosítaniuk kell, hogy a cigarettacsikkek 
ártalmatlanítása ne gyakoroljon kedvezőtlen hatást a vidéki tájra és egyéb helyekre (15. és 28. 
cikk).

A petíció benyújtója által kifejtett aggályokat akkor is figyelembe lehet venni, amikor a 
hulladékokról szóló uniós keretirányelv alapján a tagállamok hulladék-megelőzési 
programokat dolgoznak ki. A hulladék-megelőzésre az említett irányelv egyedi rendelkezései 
vonatkoznak, mind a hulladék-megelőzési programok tagállamok általi kidolgozása (29. 
cikk), mind pedig a hulladék keletkezésére és a hulladékban fellelhető veszélyes anyagokra 
vonatkozó öko-terméktervezési politika kialakítása (9. cikk) tekintetében. A hulladék-
megelőzési programoknak része lehet a tisztább és kevesebb hulladék keletkezését 
eredményező termékek és technológiák területén végzett kutatás és fejlesztés előmozdítása, 
valamint az ilyen témájú kutatás és fejlesztés által elért eredmények terjesztése és 
alkalmazása, továbbá az ökotervezés előmozdítása (a környezetvédelmi vonatkozásoknak a 
terméktervezésbe történő módszeres beépítése, a termék környezetvédelmi teljesítményének 
az egész életciklusra kiterjedő javítása érdekében). Ezen intézkedések részét képezheti 
továbbá az önkéntes megállapodások, a fogyasztói/termelői bizottságok vagy az ágazati 
tárgyalások igénybevétele annak érdekében, hogy az érintett vállalkozások vagy ipari 
ágazatok meghatározzák saját hulladék-megelőzési terveiket vagy célkitűzéseiket, illetve 
hogy javíthassanak a túlzott mértékű hulladék keletkezését eredményező termékeken vagy 
csomagolásokon. Ezeket a programokat a tagállamok legkésőbb 2013. december 12-ig 
meghatározzák (az irányelv 29. cikke és IV. melléklete).

Általánosságban szólva a Bizottság környezetvédelmi politikáinak alapvető pillére, hogy 
előmozdítsák a termékek környezetvédelmi teljesítményének folyamatos tökéletesítését, egy 
életciklus-alapú szemléletet követve. Az integrált termékpolitikáról szóló bizottsági 
                                               
1 A hulladékokról szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, amely 2010. 
december 12-i hatállyal hatályon kívül helyezi pl. a 2006/12/EK irányelvet. 
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közleményben, továbbá a fenntartható fogyasztásról és termelésről, valamint a fenntartható 
iparpolitikáról szóló, 2008 júliusában elfogadott cselekvési tervben támogatott elgondolások 
továbbvitelének célja, hogy előmozdítsák a megfelelő környezetvédelmi teljesítményű, forrás-
és energiahatékony termékeket és termelést, ösztönözzék a keresletet, és a fenntarthatóbb 
fogyasztási szokások elősegítése érdekében növeljék a tudatosságot a fogyasztók körében. 
Míg a cselekvési terv szerinti jogalkotási intézkedések az „energiához kapcsolódó” termékek 
ökotervezésével foglalkoznak prioritásként, e petícióval összefüggésben a teljes életcikluson 
alapuló szemlélet és eszközök, valamint a piaccal és a fogyasztóval közösen folytatott munka 
bír általános jelentőséggel.

Következtetések 

A Bizottság tudomásul vette a petíció benyújtója által kifejezett aggályokat az utcán és 
közterületeken a cigarettacsikkek eldobása miatt keletkező szemét által okozott 
környezetvédelmi és egészségi problémákkal kapcsolatban, valamint az EU fellépésére 
irányuló kérését, miszerint az kötelezze a cigarettagyártókat a biológiai úton gyorsan lebomló 
füstszűrők alkalmazására. Mindazonáltal a Bizottság úgy véli, hogy az EU meglévő 
környezetvédelmi politikája és jogszabályai – a hulladékokról szóló uniós keretirányelvet is 
ideértve – megfelelő módon kezelik a szóban forgó kérdéseket. 


