
CM\794571RO.doc PE430.511v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

26.10.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 459/2009, adresată de Sergio Niola, de cetățenie italiană, 
referitoare la compoziția filtrelor pentru țigarete

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează că, pe lângă afectele negative ale fumatului asupra sănătății, 
descompunerea filtrelor de țigarete aruncate, care conțin substanțe nocive, poate dura între 10 
luni și 15 ani. Acesta susține că Uniunea Europeană ar trebui să solicite producătorilor de 
țigarete să recurgă la filtre rapid biodegradabile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiția

Petiționarul insistă să se acționeze în ceea ce privește țigările consumate și care se adună cu
miliardele pe străzi. El dorește o acțiune din partea UE prin care să se solicite producătorilor 
de țigări să folosească filtre rapid biodegradabile, făcând referire la informația conform căreia 
un filtru de țigară necesită între 10 luni și 15 ani pentru a se biodegrada 
(http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm). 
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Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Comisia ia notă de preocuparea petiționarului cu privire la problemele de mediu și de sănătate 
cauzate de aruncarea în stradă și în locurile publice a țigărilor consumate. Impactul negativ al 
producerii și gestionării deșeurilor este reglementat prin cerințe stricte în cadrul legislației și 
politicii de mediu a UE. Aceste cerințe și politici ar trebui să ofere posibilitatea ca 
preocupările petiționarului să fie luate în considerare și să se evite impactul negativ asupra 
mediului și sănătății cauzat de poluarea mai sus menționată. 

Directiva cadru privind deșeurile1 solicită statelor membre să îndeplinească anumite cerințe 
referitoare la gestionarea deșeurilor și la planurile de gestionare a deșeurilor prin care să se 
asigure faptul că deșeurile, inclusiv gunoiul aruncat în stradă și în locurile publice, sunt 
gestionate fără a aduce prejudicii mediului și sănătății publice. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să garanteze, spre exemplu, faptul că eliminarea țigărilor consumate nu are un efect 
negativ asupra peisajului și asupra altor locuri (articolele 15 și 28).

Preocupările expuse de petiționar pot fi luate în considerare și în elaborarea de către statele 
membre a programelor de prevenire a generării deșeurilor în temeiul Directivei-cadru privind 
deșeurile. Prevenirea generării deșeurilor face obiectul unor dispoziții specifice din această 
directivă, atât în ceea ce privește stabilirea de către statele membre a unor programe de 
prevenire a generării deșeurilor (articolul 29), precum și în ceea ce privește definirea unei 
politici de proiectare ecologică a produselor, care să abordeze atât generarea deșeurilor, cât și 
prezența substanțelor periculoase în deșeuri (articolul 9). Programele de prevenire a generării 
deșeurilor pot cuprinde promovarea cercetării și a dezvoltării în vederea realizării de produse 
și tehnologii mai curate și mai economice și diseminarea și utilizarea rezultatelor cercetării și 
dezvoltării și promovarea eco-designului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în 
proiectarea produselor în scopul îmbunătățirii performanței de mediu a acestora pe toată 
durata ciclului lor de viață). În plus, aceste măsuri pot cuprinde, de asemenea, utilizarea 
acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale 
pentru a încuraja întreprinderile sau operatorii din sectoarele de activitate interesate să își 
stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deșeurilor sau să 
corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deșeuri. Aceste programe 
trebuie stabilite de statele membre până la 12 decembrie 2013 (articolul 29 și anexa IV la
directivă).

În general vorbind, un pilon esențial al politicii de mediu a Comisiei este acela de a promova 
îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a produselor pe toată durata ciclului lor de 
viață. Ducând mai departe conceptele promovate în Comunicarea Comisiei privind politica 
integrată a produselor, Planul de acțiune privind consumul și producția durabile și politica 
industrială durabilă adoptat în iulie 2008 are ca scop promovarea produselor și a producției 
performante din punct de vedere ecologic și eficiente din punct de vedere al resurselor și al 
energiei, stimularea cererii și creșterea gradului de informare în rândul consumatorilor în 
vederea promovării unor modele de consum mai durabile. În vreme ce măsurile legislative din 
cadrul Planului de acțiune abordează proiectarea ecologică a produselor consumatoare de 
                                               
1 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de 
abrogare de ex. a Directivei 2006/12/CE de la 12 decembrie 2010. 
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energie ca fiind o prioritate, conceperea și instrumentele care vizează întregul ciclu de viață, 
precum și interacțiunea cu piața și cu consumatorii sunt de o relevanță generală în contextul 
acestei petiții.

Concluzii 

Comisia a luat notă de preocupările exprimate de petiționar în ceea ce privește problemele de 
mediu și de sănătate cauzate de aruncarea în stradă și în locurile publice a țigărilor consumate, 
precum și de solicitarea acestuia pentru o acțiune din partea UE prin care să se solicite 
producătorilor de țigări să folosească filtre care se biodegradează repede. Cu toate acestea, 
Comisia consideră că politica și legislația de mediu existentă a UE, inclusiv Directiva-cadru 
privind deșeurile, se ocupă deja de aceste probleme. 


