
CM\794571PL.doc PE430.511

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

26.10.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 459/2009, którą złożył Sergio Niola (Hiszpania) w sprawie składu
filtrów papierosowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że palenie ma nie tylko szkodliwy wpływ na zdrowie, albowiem 
rozkład wyrzuconych filtrów papierosowych – które jego zdaniem zawierają substancje 
szkodliwe – może trwać od 10 miesięcy do 15 lat. Argumentuje on, że Unia Europejska 
powinna wymagać od producentów papierosów, aby stosowali filtry ulegające szybkiej 
biodegradacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Petycja

Składający petycję nalega, aby podjęte zostały działania w związku z niedopałkami 
papierosów, które w ogromnych ilościach zaśmiecają ulice. Zwraca się on o podjęcie działań 
ze strony UE mających na celu zobowiązanie producentów papierosów do stosowania filtrów, 
które ulegają szybkiej biodegradacji, powołując się na dane wskazujące, iż biodegradacja 
filtrów papierosowych trwa od 10 miesięcy do 15 lat
(http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm).

Uwagi Komisji odnośnie do petycji
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Komisja przyjmuje do wiadomości obawy składającego petycję dotyczące problemów 
związanych ze środowiskiem naturalnym i zdrowiem, których przyczyną są odpady 
nagromadzone na ulicach i w miejscach publicznych wskutek wyrzucania niedopałków 
papierosów. Niekorzystne skutki wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi podlegają
ścisłym wymogom określonym w prawodawstwie i polityce UE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego. Tego rodzaju wymogi i polityka powinny umożliwiać uwzględnienie
obaw składającego petycję oraz uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego 
i zdrowia, których przyczyną jest wyżej opisane nagromadzenie odpadów.

W unijnej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów1 zobowiązuje się państwa członkowskie 
do spełnienia określonych wymogów w zakresie gospodarowania odpadami oraz planów 
gospodarki odpadami, których celem jest dopilnowanie, by gospodarowanie odpadami, w tym 
odpadami nagromadzonymi na ulicach i w miejscach publicznych, nie było szkodliwe dla
środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. W związku z tym państwa członkowskie 
powinny na przykład dopilnować, aby usuwanie niedopałków papierosów odbywało się bez 
niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub innych miejsc (art. 15 oraz 28).

Wyrażone przez składającego petycję obawy mogą również zostać uwzględnione na etapie
sporządzania przez państwa członkowskie programów zapobiegania powstawaniu odpadów 
zgodnie z unijną dyrektywą ramową w sprawie odpadów. Zapobieganie powstawaniu 
odpadów podlega szczegółowym przepisom określonym w przedmiotowej dyrektywie, 
zarówno w odniesieniu do opracowania przez państwa członkowskie planów zapobiegania
powstawaniu odpadów (art. 29), jak i opracowania polityki eko-projektu produktu odnoszącej 
się zarówno do wytwarzania odpadów, jak i obecności substancji niebezpiecznych 
w odpadach (art. 9). Programy zapobiegania powstawaniu odpadów mogą obejmować 
wspieranie badań i rozwoju w obszarze pozyskiwania czystszych i bardziej oszczędnych 
produktów i technologii oraz upowszechnianie i wykorzystywanie wyników takich badań 
i rozwoju, a także wspieranie eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów 
środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki 
oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia). Ponadto 
środki te mogą obejmować również stosowanie dobrowolnych umów, paneli konsumentów 
i producentów lub negocjacji sektorowych, zmierzających do tego, aby dane przedsiębiorstwa 
lub sektory przemysłu wyznaczały własne plany lub cele zapobiegania powstawaniu odpadów 
lub udoskonalały nieoszczędne produkty lub opakowania. Państwa członkowskie powinny 
opracować takie programy najpóźniej do dnia 12 grudnia 2013 r. (art. 29 oraz załącznik IV do 
dyrektywy).

Ogólnie rzecz biorąc, podstawowym filarem polityki Komisji w dziedzinie środowiska 
naturalnego jest wspieranie stałej poprawy charakterystyki oddziaływania, jakie dane
produkty wywierają na środowisko w perspektywie całego cyklu życia. W dążeniu do 
realizacji założeń zaleconych w komunikacie Komisji dotyczącym zintegrowanej polityki 
produktowej jako cele przyjętego w lipcu 2008 r. planu działania na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej wyznaczono wspieranie 
ekologicznych, efektywnie wykorzystujących zasoby i energooszczędnych produktów oraz 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, uchylająca m.in. dyrektywę 
2006/12/WE ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2010 r.
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produkcji, pobudzanie popytu oraz zwiększenie świadomości pośród konsumentów w celu 
sprzyjania bardziej zrównoważonym modelom konsumpcji. Mimo iż przewidziane w planie 
działania środki legislacyjne nadają priorytet eko-projektowaniu produktów związanych 
z energią, analiza całego cyklu życia oraz jego instrumenty, a także praca z rynkiem
i konsumentami mają ogólne znaczenie w kontekście przedmiotowej petycji.

Wnioski

Komisja przyjęła do wiadomości obawy wyrażone przez składającego petycję dotyczące 
problemów związanych ze środowiskiem naturalnym i zdrowiem, których przyczyną są 
odpady nagromadzone na ulicach i w miejscach publicznych wskutek wyrzucania 
niedopałków papierosów oraz jego wniosek o podjęcie działań ze strony UE zobowiązujących 
producentów papierosów do stosowania filtrów, które ulegają szybkiej biodegradacji. 
Komisja jest jednak zdania, że obowiązująca polityka i prawodawstwo UE w dziedzinie 
środowiska naturalnego, w tym unijna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, w należyty 
sposób regulują te kwestie.


