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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Jean Tostain úr, francia állampolgár által a Nemdohányzók Európai Uniója nevében 
benyújtott, 0397/2006 sz. petíció a dohányzásnak a zárt vagy fedett köz- és 
magánmunkahelyeken való teljes tilalmáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a Nemdohányzók Európai Uniójának elnöke az ahhoz szükséges 
jogalkotás elfogadását és EU-szintű alkalmazását kéri az Európai Parlamenttől, hogy a 
dohányzás a zárt vagy fedett köz- és magánmunkahelyeken teljes tilalom alá kerüljön. A 
petíció benyújtója az egészség magas szintű védelmének egyetemes jogára (az Alapvető 
Jogok Európai Chartájának 35. cikke) hivatkozik, és kifejti, hogy egy ilyen tartalmú 
jogalkotás alkalmazása meghatározó lépést jelentene egy dohányzás elleni globális stratégia 
felé.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A petíció benyújtója egy egyesület, amely a nemdohányzók passzív dohányzás elleni 
védelmét biztosító szabályok bevezetését kéri az Európai Uniótól. 

A Bizottság osztja a petíció benyújtójának abbéli aggodalmát, hogy a dohányzás mind a 
dohányzókra, mind pedig a nemdohányzókra káros hatást gyakorol. A környezeti dohányfüst 
továbbra is széles körben felelős a megbetegedések és halálozások magas arányáért, ezzel 
számottevő költségeket hárítva a társadalom egészére. Az elmúlt két évtized során az Európai 
Unió jelentős intézkedéseket fogadott el a füstmentes környezet támogatására. 

A meglévő jogi keret számos kötelezettséget ír elő a munkáltatók számára annak megelőzése
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érdekében, hogy megvédjék a munkavállalókat a különféle kockázatoknak való kitettségtől. A 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 89/391/EGK keretirányelv kötelezi a munkáltatót az 
általános megelőzési elvek alapján: 

- a kockázatok elkerülésére;
- az elkerülhetetlen kockázatok értékelésére
- a kockázati források kiküszöbölésére;
- a munkának az egyénhez való igazítására, főleg a munkahely kialakítását illetően
- koherens, átfogó megelőzési politika kialakítására, amely érinti a technológiát, a 
munkaszervezést, stb.
- a csoportos védintézkedések előnyben részesítésére az egyéni védintézkedésekkel szemben.
.
A munkahely tekintetében a 89/654/EGK irányelvet, valamint a 89/391/EGK keretirányelvvel 
összefüggésben elfogadott egyéb különös irányelveket is alkalmazni kell, amelyek bizonyos 
alapvető biztonsági és egészségvédelmi intézkedésekre vonatkozó követelményeket írnak elő 
annak érdekében, hogy csökkentsék a munkavállalók környezeti dohányfüstnek való 
kitettségét a zárt munkahelyeken.

Mindez olyan jogalapot biztosít a tagállamok számára, amely alapján védintézkedéseket 
hozhatnak a munkahelyen a környezeti dohányfüst veszélyesen magas szintjeinek való 
kitettségből eredő, a munkavállalók biztonságát és egészségét veszélyeztető kockázatokkal 
szemben.

A Tanács 2002-ben azt ajánlotta, hogy a tagállamok „nyújtsanak védelmet a környezeti 
dohányfüsttel szemben a beltéri munkahelyeken, a zárt légterű nyilvános helyeken, illetve a 
tömegközlekedésben”1. Azóta egyértelműen megfigyelhető egy szigorúbb, dohányfüstmentes 
szabályozásra irányuló törekvés a tagállamok területén.

Továbbá – amint arra a petíció benyújtója helyesen rámutat – a dohányzásellenőrzési 
keretegyezmény kimondja, hogy a tudományos bizonyítékok kétségbevonhatatlanul igazolták, 
hogy a passzív dohányzásnak való kitettség halált, betegséget vagy fogyatékosságot okoz. Az 
egyezmény kötelezi a részes feleket, hogy foglalkozzanak a passzív dohányzásnak a beltéri 
munkahelyeken, a tömegközlekedésben és a zárt légterű nyilvános helyeken való kitettséggel. 
Az Európai Unió 2005 júniusában az egyezmény teljes jogú részese lett. Annak érdekében, 
hogy segítsék az országokat e kötelezettség teljesítésében, egy nemrégiben rendezett 
konferencián az egyezmény részes felei a dohányfüstmentes környezetre vonatkozó 
iránymutatások kidolgozásáról határoztak. Együttműködő félként a Bizottság is részt vesz a 
folyamatban.

A Bizottság egyetért, hogy az EU többet is tehet a passzív dohányzással járó veszélyek 
csökkentése érdekében. A Bizottság a közeljövőben tervezi egy dohányfüstmentes 
környezetről szóló zöld könyv előterjesztését, amely az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal 

  
1 A Tanács 2002. december 2-i ajánlása a dohányzás megelőzéséről és a dohányzás visszaszorításának 
megerősítésére vonatkozó intézkedésekről (2003/54/EK, HL L 22., 2003.1.25. .31. o.).
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és az érintett felekkel a passzív dohányzás elleni európai küzdelem leghatékonyabb módjáról 
tartott konzultációra irányul. A konzultáció nyomán a szóban forgó kérdést EU-s szinten 
nyilvános vita formájában is megvitatják, miközben a párbeszéd eredménye alapot szolgáltat 
a Bizottság további intézkedéséhez.


