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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0397/2006 af Jean Tostain, fransk statsborger, for Den Europæiske 
Sammenslutning af Ikke-rygere om et forbud mod rygning på lukkede eller overdækkede 
offentlige eller private arbejdspladser i Europa

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for Den Europæiske Sammenslutning af Ikke-rygere, opfordrer 
Europa-Parlamentet til at støtte vedtagelse og anvendelse på EU-plan af den lovgivning, der 
kræves for at få indført et forbud mod rygning på lukkede eller overdækkede offentlige eller 
private arbejdspladser i Europa. Andrageren kræver ret for alle til et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau (artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder) og anfører, at en sådan lovgivning, hvis den anvendes på arbejdspladsen, vil være 
et væsentligt skridt hen imod en global strategi til bekæmpelse af rygning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

"Andrageren er en sammenslutning, som anmoder Den Europæiske Union om at indføre 
regler til beskyttelse af ikke-rygere mod passiv rygning.

Kommissionen deler andragerens bekymring med hensyn til rygningens negative indvirkning 
på rygere og ikke-rygere. Udsættelse for tobaksrøg i det omgivende miljø er og bliver en 
væsentlig årsag til den alt for store sygelighed og dødelighed i Den Europæiske Union, som 
påfører samfundet som helhed væsentlige udgifter. I de sidste to årtier har EU allerede 
vedtaget vigtige foranstaltninger til fremme af røgfri områder.

Den eksisterende lovgivning indeholder allerede en række bestemmelser, i henhold til hvilke 
arbejdsgiverne er forpligtet til at beskytte arbejdstagerne mod udsættelse for adskillige risici. 
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Rammedirektivet 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet pålægger arbejdsgiveren en række 
forpligtelser ud fra følgende generelle forebyggelsesprincipper:

- forhindring af risici
- evaluering af risici, som ikke kan forhindres
- bekæmpelse af risici ved kilden
- tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af 
arbejdspladsen
- planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for 
hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet etc.
- vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel 
beskyttelse.

Direktiv 89/654/EØF og andre specifikke direktiver med samme indhold som rammedirektiv 
89/391/EØF finder ligeledes anvendelse med bestemmelser om særlige minimumskrav om 
sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, som skal reducere tobaksrøgs påvirkning af 
arbejdstagerne i et lukke arbejdsmiljø.

Dette retsgrundlag giver medlemsstaterne mulighed for at tage skridt til at beskytte 
arbejdstagerne mod sikkerheds- og sundhedsrisici som følge af deres udsættelse for et 
sundhedsskadeligt omfang af tobaksrøg på arbejdspladsen.

Rådet henstillede i 2002 til medlemsstaterne at gennemføre lovgivning, som "giver 
beskyttelse mod eksponering for tobaksrøg på indendørs arbejdspladser, i lukkede lokaler 
med offentlig adgang og i offentlige transportmidler".1 Herefter har der været en klar tendens 
hen imod en strengere røgfri lovgivning i alle medlemsstater.

Desuden påpeger andrageren med rette, at det i rammekonventionen om bekæmpelse af 
tobaksrygning slås fast, at det helt klart er videnskabeligt bevist, at eksponering for tobaksrøg 
resulterer i dødsfald, sygdom og handicap. Konventionen pålægger parterne at løse 
problemerne i forbindelse med eksponering for tobaksrøg på indendørs arbejdspladser, i 
offentlige transportmidler og i lukkede lokaler med offentlig adgang. EU har tiltrådt 
konventionen i juni 2005. For at hjælpe landene med at opfylde deres forpligtelser vedtog den 
nylige partskonference under denne konvention at udarbejde retningslinjer om røgfri miljøer. 
Kommissionen deltager i denne proces.

Kommissionen indrømmer, at den kan gøre mere for at reducere farerne ved passiv rygning. I 
den nærmeste fremtid agter Kommissionen at forelægge en grønbog om røgfri miljøer, hvis 
formål det er at høre Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og interessenter om den bedste 
metode til løsning af problemerne i forbindelse med passiv rygning i Europa fremover. Dette 
vil skabe offentlig debat om spørgsmålet i EU, og resultatet af denne dialog vil danne
grundlag for Kommissionens yderligere tiltag."

  
1 Rådets henstilling af 2. december 2002 om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af 
bekæmpelse af tobaksrygning (nr. 2003/54/EF, EUT L 22 af 25.1.2003, s. 31).
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