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pilietis Sergio Niola

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad rūkymas ne tik kenkia sveikatai – išmetami cigarečių filtrai, 
kuriuose, kaip jis teigia, yra žalingų medžiagų, gali irti nuo 10 mėnesių iki 15 metų. Jis teigia, 
jog Europos Sąjunga turėtų reikalauti, kad cigarečių gamintojai naudotų greitai biologiškai 
skaidžius filtrus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas ragina imtis veiksmų panaudotų cigarečių, kurių gatvėse susikaupė jau 
beveik milijardas, atžvilgiu. Jis prašo ES imtis veiksmų – įpareigoti cigarečių gamintojus 
naudoti greitai biologiškai skaidžius filtrus, nurodydamas, kad cigaretės filtrui suirti reikia 
nuo 10 mėnesių iki 15 metų (http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-
sigarette-di-cosa-fatto.htm). 

Komisijos pastabos dėl peticijos
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Komisija atkreipia dėmesį į peticijos pateikėjo susirūpinimą aplinkos ir sveikatos 
problemomis, atsirandančiomis dėl šiukšlinimo gatvėse ir viešose vietose – išmetant 
panaudotas cigaretes. Neigiamas atliekų susidarymo ir tvarkymo poveikis reglamentuojamas 
griežtais ES aplinkosaugos teisės aktų ir politikos reikalavimais. Šiais reikalavimais ir 
politikos priemonėmis turėtų būti įmanoma atsižvelgti į peticijos pateikėjo iškeltus rūpestį 
keliančius klausimus ir užkirsti kelią neigiamam minėto šiukšlinimo poveikiui aplinkai ir 
sveikatai. 

ES atliekų pagrindų direktyvoje1 reikalaujama, kad valstybės narės laikytųsi tam tikrų atliekų 
tvarkymo reikalavimų ir įgyvendintų atliekų tvarkymo planus, kuriais siekiama užtikrinti, kad 
atliekos, įskaitant šiukšles gatvėse ir viešose vietose, būtų tvarkomos nedarant žalos aplinkai 
ir visuomenės sveikatai. Pavyzdžiui, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad panaudotų cigarečių 
šalinimas nekenktų kraštovaizdžiui ir kitoms vietoms (15 ir 28 straipsniai).

Į peticijos pateikėjo išdėstytas problemas taip pat gali būti atsižvelgiama valstybėms narėms 
ES atliekų pagrindų direktyvos pagrindu kuriant atliekų prevencijos programas. Atliekų 
prevencijai taikomos konkrečios šios direktyvos nuostatos – ir dėl to, kad valstybės narės turi 
parengti atliekų prevencijos programas (29 straipsnis), ir dėl produktų ekologinio 
projektavimo politikos, skirtos tiek atliekų susidarymui, tiek pavojingoms medžiagoms 
atliekose, kūrimo (9 straipsnis). Atliekų prevencijos programose gali būti numatyta skatinti 
mokslinius tyrimus ir plėtrą siekiant kurti švaresnius produktus ir technologijas, dėl kurių 
susidaro mažiau atliekų, skleisti bei taikyti šių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
rezultatus, skatinti ekologinį projektavimą (sistemingą aplinkosaugos aspektų integravimą į 
produkto projektavimą siekiant pagerinti produkto ekologiškumą per visą jo gyvavimo ciklą). 
Be to, į šias priemones taip pat gali būti įtraukta galimybė taikyti savanoriškus susitarimus, 
vartotojų ir gamintojų grupių ar sektorines derybas, siekiant, kad atitinkami verslo ar 
pramonės sektoriai parengtų savo atliekų prevencijos planus ar nustatytų tikslus, patobulintų 
taršius produktus ar pakuotes. Šias programas valstybės narės turi parengti ne vėliau kaip 
2013 m. gruodžio 12 d. (direktyvos 29 straipsnis ir IV priedas).

Vertinant bendrai, svarbiausias Komisijos aplinkosaugos politikos priemonių ramstis –
skatinti nuolat gerinti projektų ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą. 2008 m. liepos mėn. 
priimtu Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų planu 
išplėtojant Komisijos komunikate dėl integruotos produktų politikos propaguojamas sąvokas 
siekiama skatinti ekologiškus, išteklius ir energiją efektyviai naudojančius produktus ir 
gamybą, skatinti paklausą ir didinti vartotojų informuotumą, kad būtų ugdomi tvaresni 
vartojimo įpročiai. Nors veiksmų plane numatytomis teisėkūros priemonėmis prioritetine 
tvarka sprendžiamas su energija susijusių produktų ekologinio projektavimo klausimas, šios 
peticijos atžvilgiu apskritai svarbus bendras produkto gyvavimo ciklo suvokimas ir 
priemonės, bendradarbiavimas su rinkos dalyviais ir vartotojais.

Išvados
                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, nuo 2010 m. gruodžio 
12 d. panaikinanti, pvz., Direktyvą 2006/12/EB.
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Komisija užregistravo peticijos pateikėjo nurodytus rūpestį keliančius klausimus dėl aplinkos 
ir sveikatos problemų, keliamų šiukšlinant gatvėse ir viešose vietose – išmetant panaudotas 
cigaretes, ir jo prašymą Europos Sąjungai imtis veiksmų – reikalauti, kad cigarečių gamintojai 
naudotų greitai biologiškai skaidžius filtrus. Vis dėlto Komisija mano, kad šie klausimai jau 
sprendžiami esamomis ES aplinkosaugos politikos priemonėmis ir teisės aktais, tarp jų ES 
atliekų pagrindų direktyva.“


