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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0397/2006, którą złożył Jean Tostain (Francja), w imieniu Europejskiej Unii 
Osób Niepalących, w sprawie całkowitego zakazu palenia w zamkniętych lub 
zadaszonych publicznych lub prywatnych miejscach pracy w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest przewodniczącym Europejskiej Unii Osób Niepalących, wzywa 
Parlament Europejski do poparcia przyjęcia i stosowania na poziomie UE prawodawstwa 
niezbędnego dla wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w zamkniętych lub zadaszonych 
publicznych lub prywatnych miejscach pracy w Europie. Składający petycję jest 
orędownikiem powszechnego prawa do wysokiego poziomu ochrony zdrowia (art. 35 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej) i uważa, że stosowanie takiego prawodawstwa 
w miejscu pracy stanowiłoby znaczący krok w kierunku opracowania globalnej strategii
zwalczania palenia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

„Petycja została złożona przez stowarzyszenie, które zwraca się do Unii Europejskiej 
o wprowadzenie przepisów na rzecz ochrony niepalących przed biernym paleniem.

Komisja podziela troskę składającego petycję w odniesieniu do negatywnego wpływu palenia 
na osoby palące i niepalące. Narażenie na dym tytoniowy w otoczeniu jest nadal częstą 
przyczyną nadmiernej zachorowalności i śmiertelności w Unii Europejskiej, obciążając całe 
społeczeństwo znaczącymi kosztami. W ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci UE przyjęła już 
istotne środki na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego.

Aktualne ramy prawne określają szereg obowiązków pracodawców w zakresie ochrony 



PE 384.395v01-00 2/3 CM\650321PL.doc

PL

pracowników przed narażeniem na różnego rodzaju ryzyko. Ramowa dyrektywa 
89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy nakłada na pracodawcę, zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony 
przed zagrożeniami, następujące obowiązki:

- zapobieganie zagrożeniom;
- ocena zagrożeń, które nie mogą być wykluczone;
- zwalczanie źródeł zagrożeń;
- dostosowanie pracy do potrzeb indywidualnych, w szczególności z uwzględnieniem 
specyfiki systemu funkcjonowania miejsca pracy;
- odpowiedni rozwój spójnej polityki prewencyjnej, która uwzględniałaby zagadnienia 
techniczne, sposoby organizacji pracy itd.;
- zapewnienie priorytetu zbiorowych środków zapobiegawczych nad indywidualnymi 
środkami zapobiegawczymi.

W odniesieniu do miejsc pracy ma również zastosowanie dyrektywa 89/654/EWG i inne 
szczegółowe dyrektywy w rozumieniu dyrektywy ramowej 89/391/EWG określające 
szczegółowe minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
środki na rzecz zmniejszenia narażenia pracowników na dym tytoniowy w zamkniętych 
miejscach pracy.

Przepisy te dostarczają państwom członkowskim podstawę prawną do podejmowania działań 
na rzecz ochrony pracowników przed narażeniem zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie pracy 
w związku z niebezpiecznym poziomem dymu tytoniowego w otoczeniu.

W 2002 r. Rada zaleciła, aby państwa członkowskie «zapewniły ochronę przed narażeniem na 
dym tytoniowy w zamkniętych miejscach pracy, w zamkniętych obiektach publicznych 
i w środkach transportu.»1 Od tego czasu w państwach członkowskich rysuje się wyraźna 
tendencja w kierunku regulacji antynikotynowych.

Ponadto, jak słusznie zauważa składający petycję, w Ramowej konwencji o ograniczeniu 
użycia tytoniu (FCTC) przyznaje się, że dowody naukowe jednoznacznie wskazują, iż 
narażenie na dym tytoniowy jest przyczyną śmierci, chorób i inwalidztwa. Strony konwencji 
są zobowiązane do przeciwdziałania narażeniu na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach 
pracy, w środkach transportu i w zamkniętych obiektach publicznych. UE stała się 
pełnoprawną stroną konwencji w czerwcu 2005 r. Aby pomóc krajom w realizacji tego 
zobowiązania, podczas ostatniej konferencji stron konwencji postanowiono opracować 
wytyczne dotyczące środowisk wolnych od dymu. Komisja jest partnerem w tym procesie.

Komisja zgadza się, że UE może uczynić więcej, aby zredukować niebezpieczeństwa 
wynikające z biernego palenia. W bliskiej przyszłości Komisja zamierza przedstawić zieloną 
księgę w sprawie. środowisk wolnych od dymu, której celem będzie skonsultowanie się
z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami co 
do najlepszego sposobu na rozwiązanie kwestii biernego palenia w Europie. Zainicjuje to na 

  
1 Zalecenie Rady z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie prewencyjnych przedsięwzięć służących zapobieganiu 
paleniu tytoniu oraz dotyczące inicjatyw na rzecz zaostrzenia kontroli (nr 2003/54/WE, Dz.U. L 22 z 25.1.2003, 
str. 31). 



CM\650321PL.doc 3/3 PE 384.395v01-00

PL

szczeblu UE otwartą debatę publiczną na ten temat, zaś wynik tego dialogu będzie stanowić 
podstawę do dalszych działań Komisji.”


