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Betreft: Verzoekschrift 459/2009, ingediend door Sergio Niola (Italiaanse nationaliteit), 
over de samenstelling van sigarettenfilters

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op het feit dat, bovenop de nadelige gevolgen van roken op de gezondheid, een 
weggegooide sigarettenfilter − die volgens hem schadelijke stoffen bevat − tussen de tien 
maanden en vijftien jaar nodig heeft om door het milieu te worden afgebroken. Hij is van 
mening dat de Europese Unie de producenten van sigaretten moet verplichten om filters te 
gebruiken die snel biologisch afbreekbaar zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Het verzoekschrift

Indiener dringt erop aan dat er actie wordt ondernomen tegen de miljarden gebruikte 
sigarettenfilters die zich in de straten ophopen. Hij vraagt de EU om de producenten van 
sigaretten te verplichten om filters te gebruiken die snel biologisch afbreekbaar zijn. Hij 
verwijst daarbij naar het feit dat een sigarettenfilter tussen de tien maanden en vijftien jaar 
nodig heeft om door het milieu te worden afgebroken
(http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm). 

Opmerkingen van de Commissie
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De Commissie neemt nota van de bezorgdheid van indiener wat betreft de milieu- en 
gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de vervuiling van de straten en openbare 
ruimten door het weggooien van gebruikte sigaretten. De productie en het beheer van afval en 
de nadelige gevolgen ervan zijn onderworpen aan strikte bepalingen die zijn vastgelegd in de 
wetgeving en het beleid van de Europese Unie. Deze bepalingen en dat beleid zouden het 
mogelijk moeten maken om rekening te houden met de bezorgdheid van indiener en de 
negatieve gevolgen van de bovenvermelde vervuiling voor het milieu en de gezondheid te 
vermijden.

De Europese kaderrichtlijn afvalstoffen1 verplicht de lidstaten om te voldoen aan bepaalde 
vereisten inzake afvalbeheer en afvalbeheerplannen om ervoor te zorgen dat afvalstoffen, 
zoals het afval dat in straten en openbare ruimten wordt achtergelaten, behandeld kunnen
worden zonder negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid. De lidstaten moeten 
dus bijvoorbeeld de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat de verwijdering van 
gebruikte sigaretten geen schade berokkent aan natuur- en landschapsschoon (artikel 15 en 
28).

De lidstaten kunnen bovendien rekening houden met de bezorgdheden van indiener bij de 
ontwikkeling van hun afvalpreventieprogramma’s in het licht van de Europese kaderrichtlijn 
afvalstoffen. In deze richtlijn wordt afvalpreventie onderworpen aan specifieke bepalingen, 
zowel over het vaststellen van afvalpreventieprogramma’s door de lidstaten (artikel 29), als 
over de formulering van een beleid inzake ecologisch ontwerp, dat zowel betrekking heeft op 
de productie van afvalstoffen als op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in afval 
(artikel 9). Deze afvalprogramma’s kunnen onder andere gaan over de bevordering van 
onderzoek en ontwikkeling ter verwezenlijking van schonere en minder verspilling 
veroorzakende technologieën en producten, evenals de verspreiding en toepassing van de 
resultaten van onderzoek en ontwikkeling op dat gebied. Daarnaast kan aandacht geschonken 
worden aan de bevordering van ecologisch ontwerpen (de systematische integratie van 
milieuaspecten in het ontwerp van een product, teneinde de milieuprestaties van het product 
gedurende de hele levenscyclus ervan te verbeteren). Bovendien kan er bij deze maatregelen 
ook gebruik worden gemaakt van vrijwillige overeenkomsten, consumenten-
/producentenpanels of sectoraal overleg om ervoor te zorgen dat de betrokken bedrijven of 
industriële sectoren eigen afvalpreventieplannen of -doelstellingen vaststellen of maatregelen 
nemen om door producten of verpakkingen veroorzaakte verspilling een halt toe te roepen. De 
lidstaten stellen uiterlijk op 12 december 2013 deze afvalpreventieprogramma's vast
(artikel 29 en bijlage IV van de richtlijn). 

Het voortdurend bevorderen van de verbetering van de milieuprestaties van producten 
gedurende hun hele levenscyclus is een essentieel onderdeel van het milieubeleid van de 
Commissie. Het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam 
industriebeleid, dat in juli 2008 werd aangenomen en dat voortbouwt op de concepten die 
werden verdedigd in de mededeling van de Commissie over een geïntegreerd productbeleid, 
heeft tot doel de ontwikkeling en aanschaf te bevorderen van producten met een hoge milieu-
en energieprestatie en een optimaal gebruik van de hulpbronnen. Daarnaast heeft het tot doel 

                                               
1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van 
bijvoorbeeld Richtlijn 2006/12/EG met ingang van 12 december 2010. 
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bij de consumenten de vraag te stimuleren en het bewustzijn te verhogen om zo aan te zetten 
tot duurzamere consumptiepatronen. Terwijl in de wetgevende maatregelen van het actieplan 
in de eerste plaats het ecologisch ontwerp van “energiegerelateerde” producten als een 
prioriteit wordt behandeld, is het in de context van dit verzoekschrift eerder relevant om 
samen te werken met de markt en de consumenten, en aandacht te besteden aan het totale 
levenscyclusdenken en de bijbehorende instrumenten. 

Conclusie

De Commissie heeft nota genomen van de bezorgdheid van indiener wat betreft de milieu- en 
gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de vervuiling van de straten en openbare 
plaatsen door het weggooien van gebruikte sigaretten. Ze heeft ook aandacht geschonken aan 
zijn verzoek aan de EU om de producenten van sigaretten te verplichten om filters te 
gebruiken die snel biologisch afbreekbaar zijn. De Commissie is echter van mening dat deze 
kwesties al geregeld worden door het bestaande Europese milieubeleid en de bestaande 
milieuwetgeving, waaronder de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen.


