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Vetoomus nro 0397/2006, Jean Tostain, Ranskan kansalainen, European Union of Non-
smokers -ryhmän puolesta, täydellisestä tupakointikiellosta suljetuissa tai umpinaisissa 
julkisissa ja yksityisissä työtiloissa Euroopassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on European Union of Non-smokers -ryhmän puheenjohtaja, 
pyytää Euroopan parlamentin tukea tarpeellisen lainsäädännön hyväksymiseksi ja 
soveltamiseksi EU:n tasolla tupakoinnin kieltämiseksi täysin suljetuissa tai umpinaisissa 
julkisissa ja yksityisissä työtiloissa Euroopassa. Vetoomuksen esittäjä puoltaa yleistä oikeutta 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun (Euroopan perusoikeuskirjan 35 artikla) ja katsoo, että 
tällaisen lainsäädännön täytäntöönpano työpaikoilla olisi merkittävä edistysaskel kohti yleistä 
tupakoinnin torjuntastrategiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Vetoomuksen esittää yhdistys, joka pyytää Euroopan unionia ottamaan käyttöön sääntöjä 
tupakoimattomien suojelemiseksi passiiviselta tupakoinnilta. 

Komissio jakaa vetoomuksen esittäjän huolen tupakoinnin haittavaikutuksista tupakoijille ja 
tupakoimattomille. Euroopan unionissa edelleen yleinen ympäristön tupakansavulle 
altistuminen aiheuttaa liikaa sairastumisia ja kuolemia, sekä merkittäviä kustannuksia koko 
yhteiskunnalle. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana EU onkin hyväksynyt tärkeitä 
toimenpiteitä savuttomien ympäristöjen edistämiseksi. 

Nykyiseen lainsäädäntöön sisältyy jo monia velvoitteita työnantajille työntekijöiden 
suojelemiseksi monenlaisille riskeille altistumiselta. Toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetussa puitedirektiivissä 
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89/391/ETY velvoitetaan työnantajat noudattamaan seuraavia yleisiä, ehkäiseviä 
toimenpiteitä koskevia periaatteita:

– vaarojen välttäminen;
– niiden vaarojen arvioiminen, joita ei voida välttää;
– vaarojen torjunta niiden syntyvaiheessa;
– työn sopeuttaminen yksilöllisesti varsinkin työpaikkojen suunnittelun osalta;
– sellaisen yhtenäisen ja kattavan ehkäisypolitiikan kehittäminen, joka kattaa 

teknologian, työn organisoinnin jne.;
– yleisten suojelutoimenpiteiden ensisijaisuus yksilöllisiin suojelutoimenpiteisiin 

nähden.

Työpaikkoihin sovelletaan myös direktiiviä 89/654/ETY sekä muita puitedirektiivin 
89/391/ETY alaisia erityisiä direktiivejä, joissa määrätään turvallisuutta ja terveyttä koskevia 
nimenomaisia vähimmäisvaatimuksia ja toimenpiteitä työntekijöiden ympäristön 
tupakansavulle altistumisen vähentämiseksi suljetuissa työtiloissa.

Direktiivit muodostavat oikeusperustan, jonka pohjalta jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin 
työntekijöiden suojelemiseksi terveys- ja turvallisuusriskeiltä, joita aiheuttaa altistuminen 
vaarallisille määrille ympäristön tupakansavua työssä.

Neuvosto suositteli vuonna 2002, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä, jotta 
“ihmisiä voidaan suojella ympäristön tupakansavulta työpaikkojen sisätiloissa, suljetuissa 
julkisissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä.”1 Siitä lähtien kaikissa jäsenvaltioissa on nähty 
selvä suuntaus kohti tiukempaa säännöstelyä savuttomuudesta.

Lisäksi, kuten vetoomuksen esittäjä oikeutetusti huomauttaa, tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puiteyleissopimuksessa (FCTC, Framework Convention of Tobacco Control) 
tunnustetaan tieteellisen todistusaineiston näyttäneen yksiselitteisesti toteen, että altistuminen 
tupakansavulle aiheuttaa kuolemaa, sairauksia ja vammoja. Yleissopimus velvoittaa 
sopimuspuolet torjumaan altistumista tupakansavulle työpaikkojen sisätiloissa, julkisissa 
kulkuvälineissä ja suljetuissa julkisissa tiloissa. EU:sta tuli yleissopimuksen täysivaltainen 
sopimuspuoli kesäkuussa 2005. Maiden auttamiseksi edellä mainitun velvoitteen 
täyttämisessä yleissopimuksen sopimuspuolten taannoisessa konferenssissa päätettiin laatia 
savuttomia ympäristöjä koskevat ohjeet. Komissio osallistuu tähän toimintaan.

Komissio yhtyy vetoomuksen esittäjän näkemykseen, jonka mukaan EU voi tehdä nykyistä
enemmän passiivisen tupakoinnin aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi. Komissio aikoo 
esittää lähitulevaisuudessa savuttomia ympäristöjä käsittelevän vihreän kirjan, jonka 
tarkoituksena on kuulla Euroopan parlamenttia, jäsenvaltioita ja asianosaisia tahoja parhaista 
keinoista passiivisen tupakoinnin torjumisen edistämiseksi Euroopassa. Näin aloitetaan 
unionin tasolla asiaa koskeva avoin julkinen keskustelu, jonka lopputulos luo perustan 
komission tuleville toimille.

  
1 Neuvoston suositus, annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin 
torjunnan tehostamiseksi (N:o 2003/54/EY, EYVL L 22, 25.1.2003, s.31).


