
CM\650321LV.doc PE 384.395v01-00

LV                           Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0397/2006, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean Tostain
European Union of Non-smokers vārdā, par pilnīgu smēķēšanas aizliegumu norobežotās 
un apjumtās sabiedriskās un privātās darbavietās Eiropā.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir European Union of Non-smokers priekšsēdētājs, aicina 
Eiropas Parlamentu atbalstīt un piemērot ES līmenī tiesību aktus par pilnīgu smēķēšanas 
aizliegumu norobežotās un apjumtās sabiedriskās un privātās darbavietās Eiropā.
Lūgumraksta iesniedzējs atbalsta vispārējas cilvēku tiesības uz veselības aizsardzību augstā 
līmenī (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pants) un uzskata, ka šāda tiesību akta 
piemērošana darbavietās būtu nozīmīgs solis globālajā smēķēšanas apkarošanas stratēģijā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 25. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir apvienība, kas prasa ES ieviest noteikumus nesmēķētāju 
aizsardzībai pret pasīvo smēķēšanu.

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja izteiktajām bažām par smēķēšanas negatīvo ietekmi 
uz smēķētājiem un nesmēķētājiem. Vidē esošo tabakas dūmu ietekme joprojām ir plaši 
izplatīts cēlonis pārāk lielai saslimstībai un mirstībai Eiropas Savienībā, kas rada ievērojamus 
izdevumus visai sabiedrībai. Pēdējos divdesmit gados ES jau ir pieņēmusi nozīmīgus 
pasākumus, ar kuriem atbalsta no tabakas dūmiem brīvu vidi.

Pašreizējais tiesiskais regulējums jau paredz vairākus pienākumus darba devējiem, lai 
aizsargātu darba ņēmējus no dažādu risku ietekmes. Pamatdirektīva 89/391/EEK
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par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību 
darbā, liek darba devējam saskaņā ar vispārīgiem aizsardzības principiem:

- izvairīties no riska,
- novērtēt nenovēršamu risku,
- novērst riska cēloni,
- pielāgot darbu indivīdam, īpaši darbavietas iekārtojuma ziņā,
- izstrādāt saskaņotu vispārējas profilakses politiku, aptverot tehnoloģiju, darba organizāciju 
utt.;
-dot priekšroku kolektīviem, nevis individuāliem aizsardzības pasākumiem.

Direktīva 89/654/EEK un citas īpašās direktīvas, kas ir saistītas ar Pamatdirektīvu 
89/391/EEK, arī ir piemērojamas darbavietām, jo nosaka konkrētus obligātos drošības un 
veselības pasākumus, lai samazinātu vidē esošo tabakas dūmu ietekmi uz darba ņēmējiem 
norobežotās darbavietās.

Šīs direktīvas nodrošina dalībvalstis ar tiesisku pamatu, kas ļauj rīkoties, lai aizsargātu darba 
ņēmējus pret risku veselībai un drošībai, kas rodas no vidē esošo tabakas dūmu bīstamas 
iedarbības darba laikā.

Padome 2002. gadā ieteica dalībvalstīm „nodrošināt aizsardzību pret vidē esošo tabakas dūmu 
ietekmi darbavietu iekštelpās, norobežotās sabiedriskās telpās un sabiedriskajā transportā.” 1

Kopš tā laika ir skaidri izteikta tendence pieņemt stingrākus smēķēšanas ierobežojumu 
noteikumus visās dalībvalstīs.

Turklāt, kā lūgumraksta iesniedzējs pareizi norāda, Pamatkonvencija par tabakas kontroli 
atzīst, ka zinātniskie pierādījumi nepārprotami apstiprinājuši, ka tabakas dūmu ietekme izraisa 
nāvi, slimības un invaliditāti. Konvencija nosaka, ka valstīm, kas to paraksta, ir jārisina 
jautājums par tabakas dūmu iedarbību darba vietu iekštelpās, sabiedriskajā transportā un 
sabiedrisko vietu iekštelpās. ES pilnībā pievienojās Konvencijai 2005. gada jūnijā. Lai 
palīdzētu valstīm izpildīt šo pienākumu, nesen notikušajā to valstu konferencē, kas parakstīja 
Konvenciju, nolēma izstrādāt pamatnostādnes dokumentam par vidi, kas brīva no tabakas 
dūmiem. Komisija ir partneris šajā procesā.

Komisija piekrīt, ka ES var veikt vairāk, lai samazinātu otrreizējo dūmu iedarbību. Tuvākajā 
nākotnē Komisija paredzējusi sagatavot Zaļo grāmatu par vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, 
kuras mērķis būs sniegt padomus Eiropas Parlamentam, dalībvalstīm un ieinteresētajām 
pusēm par labāko veidu, kā novērst pasīvo smēķēšanu Eiropā. Tā izvērsīs atklātu publisko 
diskusiju ES līmenī par šo jautājumu, un šī dialoga iznākums liks pamatus Komisijas 
turpmākai rīcībai.

  
1 Padomes 2002. gada 2. decembra ieteikums par smēķēšanas profilaksi un iniciatīvām tabakas uzraudzības 
uzlabošanai (Nr. 2003/54/EK, OV L 22, 25.1.2003., 31. lpp)


