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Suġġett: Petizzjoni 459/2009 minn Sergio Niola (ta’ nazzjonalità Taljana) dwar il-
kompożizzjoni tal-filters tas-sigaretti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, barra mill-effetti negattivi li jħalli t-tipjip fuq is-saħħa, id-
dekompożizzjoni tal-filters tas-sigaretti mormija, li hu jsostni li fihom sustanzi ta’ periklu, 
tista’ ddum bejn 10 xhur u 15-il sena. Hu jargumenta li l-Unjoni Ewropea għandha titlob lill-
produtturi tas-sigaretti jużaw filters li jsiru bijodegradabbli b'mod mgħaġġel

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant iħeġġeġ biex tittieħed azzjoni fir-rigward ta’ sigaretti użati li jinġabru bil-
biljuni mit-toroq. Jitlob għal azzjoni mill-UE billi tesiġi li produtturi tas-sigaretti jużaw filters
li jsiru bijodegradabbli b’mod mgħaġġel, waqt li jirreferi għal informazzjoni li filter ta’ 
sigarett jieħu bejn 10 xhur u 15-il sena biex jiddegrada bijoloġikament 
(http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm). 
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tinnota t-tħassib tal-petizzjonant dwar problemi ambjentali u ta’ saħħa 
kkawżati mill-ħmieġ li jkun hemm fit-toroq u f’postijiet pubbliċi minħabba r-rimi ta’ sigaretti 
użati. L-impatti ħżiena tal-ġenerazzjoni u l-kontroll tal-iskart huma suġġetti għal rekwiżiti 
stretti fil-liġijiet u fil-politika ambjentali tal-UE. Dawn ir-rekwiżiti u l-politika għandhom 
jipprovdu possibilitajiet biex jitqies it-tħassib tal-petizzjonant u biex ikun evitat impatt 
negattiv fuq l-ambjent u s-saħħa kkawżat mill-ħmieġ imsemmi hawn fuq. 

Id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Iskart1 tesiġi li Stati Membri jissodisfaw ċerti rekwiżiti dwar 
l-immaniġġar tal-iskart u dwar pjanijiet għall-immaniġġar tal-iskart, li jkollhom l-għan li 
jiżguraw li l-iskart, inkluż il-ħmieġ fit-toroq u f’postijiet pubbliċi, ikun immaniġġjat mingħajr 
ma ssir ħsara lill-ambjent u lis-saħħa pubblika. Pereżempju, Stati Membri, għalhekk, 
għandhom jiżguraw li r-rimi ta’ sigaretti użati ma jolqotx b’mod ħażin il-kampanja u postijiet 
oħra (l-Artikoli 15 u 28).

It-tħassib muri mill-petizzjonant jista’ jitqies ukoll fit-tħejjija minn Stati Membri ta’ 
programmi għall-prevenzjoni tal-iskart skont id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Iskart. Il-
prevenzjoni tal-iskart hija suġġetta għal dispożizzjonijiet speċifiċi f’din id-Direttiva, kemm 
fir-rigward tat-twaqqif minn Stati Membri ta’ programmi għall-prevenzjoni tal-iskart (l-
Artikolu 29), kif ukoll fir-rigward ta’ formulazzjoni ta’ politika ta’ disinn ekoloġiku tal-
prodott li tindirizza kemm il-ġenerazzjoni tal-iskart kif ukoll il-preżenza ta’ sustanzi 
perikolużi fl-iskart (l-Artikolu 9). Il-programmi ta’ prevenzjoni jistgħu jinkludu l-promozzjoni 
ta’ riċerka u żvilupp fil-qasam tal-kisba ta’ prodotti u teknoloġiji aktar nodfa u ta’ anqas ħela, 
u t-tixrid u l-użu ta’ riżultati ta’ riċerka u żvilupp bħal dawn u l-promozzjoni ta’ disinn 
ekoloġiku (l-integrazzjoni sistematika ta’ aspetti ambjentali fit-tfassil ta’ prodotti bil-għan li 
titjieb il-prestazzjoni ambjentali tal-prodott tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu). Barra minn dan, 
dawn il-miżuri jistgħu jinkludu wkoll l-użu ta’ ftehimiet volontarji, penils ta’ 
konsumaturi/produtturi jew negozjati settorjali biex in-negozji rilevanti jew setturi industrijali 
jistabbilixxu pjanijiet jew objettivi tagħhom stess għall-prevenzjoni ta’ skart jew jirranġaw 
prodotti jew ippakkjar ta’ ħela. Dawn il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti minn Stati Membri 
mhux aktar tard mit-12 ta’ Diċembru 2013 (l-Artikolu 29 u l-Anness IV tad-Direttiva).

Mill-aspett ġenerali, pilastru essenzjali tal-politiki ambjentali tal-Kummissjoni huwa l-
promozzjoni ta’ titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali ta’ prodotti f’perspettiva ta’ ċiklu 
ta’ ħajja. Billi ġab ’il quddiem il-kunċetti li l-Kummissjoni kienet favur tagħhom fil-
Komunkazzjoni dwar Politika Integrata għal Prodotti, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar Konsum u 
Produzzjoni Sostenibbli u Politika Industrijali Sostenibbli, adottat f’Lulju 2008, għandu l-
għan li jippromwovi prodotti u produzzjoni bi prestazzjoni ambjentali, b’effiċjenza ta’ riżorsa 
u enerġija, li jistimula t-talba u li jagħmel lill-konsumaturi konxji sabiex irawmu xejriet ta’ 
konsum aktar sostenibbli. Waqt li miżuri leġiżlattivi skont il-Pjan ta’ Azzjoni jindirizzaw lid-
disinn ekoloġiku ta’ prodotti ‘relatati mal-enerġija’ bħala prijorità, il-ħsieb u l-istrumenti taċ-
ċiklu ġenerali ta’ ħajja, u x-xogħol fis-suq u mal-konsumaturi, huma ta’ rilevanza ġenerali fil-
kuntest ta’ din il-petizzjoni.
                                               
1 Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti 
Direttivi, pereżempju d-Direttiva 2006/12/KE b’effett mit-12 ta’ Diċembru 2010. 
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Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni nnutat it-tħassib muri mill-petizzjonant dwar il-problemi ambjentali u ta’ 
saħħa kkawżati mill-ħmieġ fit-toroq u f’postijiet pubbliċi minħabba r-rimi ta’ sigaretti użati, u 
t-talba tiegħu għal azzjonijiet mill-UE billi tesiġi li produtturi ta’ sigaretti jużaw filters li jsiru 
bijodegradabbli b’mod mgħaġġel. Iżda l-Kummissjoni hija tal-fehma li l-politika u l-liġijiet 
ambjentali eżistenti tal-UE, inkluża d-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Iskart, diġà jieħdu ħsieb 
dawn l-affarijiet. 


