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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 459/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sergio Niola, 
par cigarešu filtru sastāvu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka līdztekus tam, ka smēķēšana ir kaitīga veselībai, izmestie 
cigarešu filtri, kurus viņš uzskata par kaitīgiem, noārdās laika posmā no 10 mēnešiem līdz 15 
gadiem. Viņš uzskata, ka Eiropas Savienībai jāpieprasa, lai cigarešu ražotāji izmantotu filtrus, 
kas ātri bioloģiski noārdās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs mudina rīkoties attiecībā uz cigarešu izsmēķiem, kuru ielās ir 
aptuveni miljards. Viņš lūdz ES rīkoties, prasot cigarešu ražotājiem izmantot tādus filtrus, kas 
ātri bioloģiski noārdās, atsaucoties uz informāciju par to, ka cigaretes filtrs noārdās 10 mēnešu 
līdz 15 gadu laikā (http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-
cosa-fatto.htm).
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzēja satraukumu par vides un veselības problēmām 
izraisa cigarešu izsmēķu radītie atkritumi ielās un sabiedriskās vietās. Paaudzes radītā 
negatīvā ietekme un atkritumu apsaimniekošana ir pakļauta stingrām ES vides tiesību aktu un 
politikas prasībām. Šīm prasībām un politikai būtu jānodrošina iespējas ņemt vērā 
lūgumraksta iesniedzēja pausto satraukumu un izvairīties no negatīvās ietekmes uz vidi un 
veselību, ko rada iepriekš minētie atkritumi.

ES Atkritumu pamatdirektīva1 uzliek dalībvalstīm par pienākumu izpildīt noteiktus kritērijus 
attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanas plāniem ar mērķi 
nodrošināt atkritumu, tajā skaitā ielu un sabiedrisko vietu atkritumu, apsaimniekošanu, 
neradot kaitējumu videi un sabiedrības veselībai. Tādā veidā dalībvalstīm, piemēram, 
jānodrošina, lai cigarešu izsmēķu apglabāšana neradītu kaitīgu ietekmi uz lauku vidi un citām 
vietām (15. un 28. pants).

Lūgumraksta iesniedzēja pausto satraukumu var aplūkot arī saistībā ar dalībvalstu atkritumu 
rašanās novēršanas programmu izstrādi atbilstīgi ES Atkritumu direktīvai. Uz atkritumu 
rašanās novēršanu attiecas īpaši direktīvas noteikumi, gan attiecībā uz atkritumu rašanās 
novēršanas programmu izveidi dalībvalstī (29. pants), gan formulējot produktu ekodizaina 
politiku attiecībā uz atkritumu radīšanu un bīstamo vielu klātbūtni atkritumos (9. pants). 
Atkritumu rašanās novēršanas programmās var iekļaut pētniecības un attīstības veicināšanu, 
lai izstrādātu tīrākus un mazāku atkritumu daudzumu radošus produktus, un šādu pētniecības 
un attīstības rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, un ekodizaina veicināšanu (vides aspektu 
sistemātiska iestrāde produkta konstrukcijā, lai uzlabotu tā ietekmi uz vidi visā tā aprites 
ciklā). Turklāt šajos pasākumos var ietvert brīvprātīgu vienošanos izmantošanu, patērētāju un 
ražotāju diskusijas vai nozares apspriedes, lai attiecīgie uzņēmumi vai rūpniecības nozares 
izstrādātu savus atkritumu rašanās novēršanas plānus vai mērķus vai uzlabotu produktus vai 
iesaiņojumu, kas rada lielu daudzumu atkritumu. Šīs programmas dalībvalstīm jāizveido ne 
vēlāk kā līdz 2013. gada 12. decembrim (direktīvas 29. pants un IV pielikums).

No vispārīgā viedokļa būtisks Komisijas vides politiku pīlārs ir nepārtraukta ražojumu 
ekoloģisko raksturlielumu veicināšana saskaņā ar aprites cikla perspektīvu. Turpinot 
Komisijas Paziņojumā par integrēto produktu politiku atbalstīto koncepciju, 2008. gada jūlijā 
pieņemtā Rīcības plāna attiecībā uz ilgtspējīgu patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas 
rūpniecības politiku mērķis ir veicināt produktu ar efektīvākiem energopatēriņa un 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem ražošanu, veicināt pieprasījumu un palielināt patērētāju 
informētību, lai popularizētu ilgtspējīgus patēriņa modeļus. Kaut arī likumdošanas pasākumi 
saskaņā ar Rīcības plānu par prioritāti uzskata ar enerģiju saistītu ražojumu ekodizainu, 
vispārējam aprites cikla skatījumam un instrumentiem un darbam ar tirgu un patērētājiem ir 
vispārēja nozīme šī lūgumraksta kontekstā.

Secinājumi 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem, ar ko no 2010. gada 
12. decembra atceļ Direktīvu 2006/12/EK. 
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Komisija ir ņēmusi vērā lūgumraksta iesniedzēja pausto satraukumu par vides un veselības 
problēmām, ko izraisa cigarešu izsmēķu radītie atkritumi ielās un sabiedriskās vietās, un viņa 
lūgumu ES rīkoties, prasot cigarešu ražotājiem izmantot tādus filtrus, kas ātri bioloģiski 
noārdās. Tomēr Komisija uzskata, ka spēkā esošā ES vides politika un tiesību akti, tajā skaitā 
ES Atkritumu pamatdirektīva, jau risina šos jautājumus.”


