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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0397/2006, του κ. Jean Tostain, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ευρωπαϊκής ένωσης μη καπνιστών, σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος 
σε κλειστούς ή στεγασμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της ευρωπαϊκής ένωσης μη καπνιστών, ζητεί τη 
στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση και εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ της 
αναγκαίας νομοθεσίας για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς ή 
στεγασμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο αναφέρων τάσσεται 
υπέρ του καθολικού δικαιώματος σε υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας (άρθρο 35 του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας 
νομοθεσίας στον χώρο εργασίας θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς μια παγκόσμια 
στρατηγική για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ο αναφέρων αποτελεί ένωση η οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει 
κανονισμούς για την προστασία των μη καπνιστών από το παθητικό κάπνισμα.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του αναφέροντα σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες 
του καπνίσματος στους καπνίζοντες και τους μη καπνίζοντες. Η έκθεση στον καπνό 
παραμένει ευρέως διαδεδομένη αιτία υπερβολικής νοσηρότητας και θνησιμότητας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιφέροντας σημαντικό κόστος στην κοινωνία συνολικά. Κατά τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει σημαντικά μέτρα υπέρ των χώρων όπου 
απαγορεύεται το κάπνισμα.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ήδη καθορίζει έναν αριθμό υποχρεώσεων των εργοδοτών για 
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την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε διάφορους κινδύνους. Η οδηγία πλαίσιο 
89/391/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία υποχρεώνει τον εργοδότη, 
σύμφωνα με γενικές αρχές πρόληψης:

- Να αποφεύγει κινδύνους·
- Να αξιολογεί τους κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν·
- Να καταπολεμά τους κινδύνους στην πηγή τους·
- Να προσαρμόζει την εργασία στο άτομο, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό των χώρων 
εργασίας·
- Να αναπτύσσει μια συνεκτική συνολική πολιτική πρόληψης η οποία να καλύπτει την 
τεχνολογία, την οργάνωση της εργασίας, κ.λπ.·
- Να δίνει προτεραιότητα στα μέτρα συλλογικής προστασίας έναντι των μέτρων ατομικής 
προστασίας.

Για τον χώρο εργασίας, ισχύει επίσης η οδηγία 89/654/ΕΟΚ, και άλλες ειδικές οδηγίες στο 
πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, που θεσπίζουν μέτρα σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας για τη μείωση της έκθεσης των 
εργαζομένων στον καπνό σε κλειστούς χώρους εργασίας.

Αυτό παρέχει στα κράτη μέλη μια νομική βάση επί της οποίας μπορεί να αναληφθεί δράση 
για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους κατά της υγείας και της ασφάλειάς τους 
που προκαλούνται από την έκθεση σε επικίνδυνα επίπεδα καπνού ενόσω βρίσκονται στον
χώρο εργασίας.

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε το 2002 ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
«προστασία από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, σε 
κλειστούς δημόσιους χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς».1 Έκτοτε υπάρχει σαφής 
τάση προς μια πιο αυστηρή νομοθεσία κατά του καπνίσματος σε όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, όπως σωστά επισημαίνει ο αναφέρων, η σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του 
καπνού αναγνωρίζει ότι επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν αναμφισβήτητα ότι η έκθεση 
στον καπνό προκαλεί θάνατο, ασθένειες και αναπηρία. Η σύμβαση υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη της να αντιμετωπίσουν την έκθεση στον καπνό στους εσωτερικούς 
χώρους εργασίας, τα δημόσια μέσα μεταφοράς και τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Η 
ΕΕ έγινε πλήρες μέλος στη σύμβαση αυτή τον Ιούνιο του 2005. Προκειμένου να βοηθήσει τις 
χώρες να ανταποκριθούν σε αυτήν την υποχρέωση, η πρόσφατη σύνοδος των 
συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης αποφάσισε να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για 
τους χώρους στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισμα. Η Επιτροπή συμμετέχει σε αυτήν τη 
διαδικασία.

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η ΕΕ μπορεί να προβεί σε περισσότερες ενέργειες για τη μείωση 
των κινδύνων του παθητικού καπνίσματος. Στο άμεσο μέλλον η Επιτροπή σκοπεύει να 

  
1 Σύσταση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος και με 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής του (αριθ. 2003/54/ΕΚ, ΕΕ L 22 της 25.1.2003, σελ.31).
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παρουσιάσει μια πράσινη βίβλο για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό, στόχος της οποίας θα είναι 
να παρέχει συμβουλές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους 
εμπλεκόμενους φορείς για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του παθητικού καπνίσματος 
στην Ευρώπη. Αυτό θα ξεκινήσει μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
το θέμα και το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω 
δράση της Επιτροπής.


