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Verzoekschrift 0397/2007, ingediend door Jean Tostain (Franse nationaliteit), namens de 
Europese Unie van Niet-rokers, over een volledig rookverbod in gesloten of overdekte 
openbare of particuliere werkruimtes in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is voorzitter van de Europese Unie van Niet-rokers en verzoekt om steun van het 
Europees Parlement voor de goedkeuring en toepassing op EU-niveau van de wetgeving die 
noodzakelijk is voor een volledig rookverbod in gesloten of overdekte openbare en 
particuliere werkruimtes in Europa. Rekwestrant beroept zich op het universele recht op een 
hoog niveau van bescherming van de gezondheid (artikel 35 van het Europees Handvest van 
de grondrechten) en stelt dat de invoering van dergelijke wetgeving op de werkplek een 
belangrijke stap zou zijn in de richting van een wereldwijde strategie in de strijd tegen roken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Rekwestrant is een vereniging die de Europese Unie verzoekt om regels in te voeren voor de 
bescherming van niet-rokers tegen het passief roken.

De Commissie deelt de bezorgdheid van rekwestrant over de nadelige gevolgen van roken 
voor rokers en niet-rokers. De blootstelling aan omgevingstabaksrook blijft een wijdverbreide 
bron van ziekte en sterfte in de Europese Unie waarbij zeer hoge kosten voor de maatschappij 
als zodanig ontstaan. Gedurende de afgelopen twintig jaar heeft de EU reeds belangrijke 
maatregelen ter bevordering van rookvrije ruimtes goedgekeurd.

Uit hoofde van het huidige wetgevingskader bestaan er reeds een aantal verplichtingen voor 
werkgevers om de werknemers tegen de blootstelling aan uiteenlopende risico's te
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beschermen. Krachtens kaderrichtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk is de werkgever overeenkomstig algemene preventiebeginselen 
verplicht:

- risico's te voorkomen;
- risico's die niet kunnen worden voorkomen, te evalueren;
- risico's bij de bron te bestrijden;
- het werk aan de mens aan te passen, met name voor wat betreft de inrichting van de 
arbeidsplaats;
- een samenhangend algeheel preventiebeleid te ontwikkelen, dat de techniek, de organisatie 
van het werk, enz. omvat;
- voorrang te verlenen aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen 
inzake individuele bescherming.

Voor de werkplek zijn tevens Richtlijn 89/654/EEG, en andere specifieke richtlijnen in het 
kader van Kaderrichtlijn 89/391/EEG van toepassing waarin specifieke maatregelen inzake 
minimumeisen voor de gezondheid en veiligheid zijn vastgelegd ten einde de blootstelling 
van werknemers aan omgevingstabaksrook op binnen gebouwen gelegen werkplekken te 
verminderen.

Aldus krijgen de lidstaten een rechtsgrond op basis waarvan zij maatregelen kunnen nemen 
om werknemers te beschermen tegen de risico's voor hun gezondheid en veiligheid die 
voortvloeien uit de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van omgevingstabaksrook op hun 
werkplek.

In 2002 heeft de Raad aanbevolen dat lidstaten "bescherming bieden tegen blootstelling aan 
omgevingstabaksrook op binnen gebouwen gelegen werkplekken, in openbare ruimtes en in 
het openbaar vervoer."1 Sedertdien bestaat er een duidelijke tendens in de richting van 
strengere rookvrije voorschriften in de lidstaten.

Zoals rekwestrant reeds terecht opmerkt, wordt bovendien in het Kaderverdrag van de 
Wereldgezondheidsorganisaties voor de bestrijding van tabaksgebruik erkend dat 
wetenschappelijk bewijs ondubbelzinnig heeft aangetoond dat blootstelling aan tabaksrook 
leidt tot dood, zieke en invaliditeit. Het verdrag verplicht de verdragspartijen bij het verdrag 
om de blootstelling aan tabaksrook in binnen gebouwen gelegen werkplekken, het openbaar 
vervoer en afgesloten openbare ruimtes aan te pakken. De EU is sedert juni 2005 volwaardig 
partij bij dit verdrag. Ten einde landen te helpen deze verplichting na te komen heeft de 
recente conferentie van de partijen bij dit verdrag besloten om richtlijnen voor rookvrije 
ruimtes uit te werken. De Commissie is bij dit proces betrokken.

De Commissie stemt ermee in dat de EU meer kan doen om de gevaren van het passief roken 
te verminderen. De Commissie is in de nabije toekomst van plan om een groenboek over 
rookvrije omgevingen voor te leggen waarbij het de bedoeling is het Europees Parlement, de 
lidstaten en de belanghebbenden te raadplegen over de beste manier om het passief roken in 

  
1 Aanbeveling van de Raad van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering 
van de bestrijding van het tabaksgebruik (nr. 2003/54/EG, PB L 22, 25.1.2003, blz. 31).
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Europa aan te pakken. Hierdoor zal een maatschappelijke discussie over de kwestie op het 
niveau van de EU op gang worden gebracht, en het resultaat van deze dialoog dient als basis 
voor verdere maatregelen van de Commissie.


