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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0397/2006, prezentată de Dl. Jean Tostain, de naţionalitate franceză, în numele 
Uniunii Europene a Nefumătorilor, privind o interzicere totală a fumatului în locurile de 
muncă publice sau private, închise sau acoperite, din Europa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este preşedintele Uniunii Europene a Nefumătorilor, solicită sprijinul 
Parlamentului European pentru adoptarea şi aplicarea la nivelul UE a legislaţiei necesare 
pentru o interzicere totală a fumatului în locurile de muncă publice sau private, închise sau 
acoperite, din Europa. Petiţionarul pledează pentru un drept universal la un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii (articolul 35 din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale) şi 
consideră că o astfel de legislaţie, dacă ar fi aplicată la locul de muncă, ar constitui un pas 
important către o strategie globală de combatere a fumatului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 25 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Petiţionarul este o asociaţie care cere Uniunii Europene să introducă reguli pentru protecţia 
nefumătorilor împotriva fumatului pasiv. 

Comisia împărtăşeşte preocuparea Petiţionarului în ceea ce priveşte efectele adverse ale 
fumatului asupra fumătorilor şi a nefumătorilor. Expunerea la fumul de tutun din mediu 
rămâne o sursă răspândită a îmbolnăvirii excesive şi a mortalităţii în Uniunea Europeană, 
impunând costuri semnificative societăţii în asamblu. În decursul ultimelor două decenii, UE
a adoptat deja măsuri importante care favorizează mediile în care nu se fumează. 

Cadrul legal actual stabileşte deja un număr de obligaţii pentru angajatori, cu scopul de a 
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proteja lucrătorii împotriva expunerii la diferite riscuri. Directiva cadru 89/391/CEE privind 
introducerea unor măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la 
locul de muncă obligă angajatorul, în urma unor principii generale de prevenire:

- Să evite riscurile;
- Să evalueze riscurile care nu pot fi evitate;
- Să combată riscurile la sursă;
- Să adapteze munca în funcţie de persoană, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor 
de muncă;
- Să dezvolte o politică de prevenire cuprinzătoare şi coerentă, care să includă tehnologia, 
organizarea muncii etc.;
- Să acorde prioritate măsurilor de protecţie colective faţă de cele de protecţie individuală.
.
În ceea ce priveşte locul de muncă, se aplică, de asemenea, Directiva 89/654/CEE şi alte 
directive specifice în contextul Directivei cadru 89/391/CEE, care stabilesc cerinţe specifice 
minime de securitate şi sănătate pentru a reduce expunerea lucrătorilor la fumul de tutun din 
mediu în locurile de muncă închise.

Aceasta le oferă statelor membre o bază legală pentru a lua măsuri în vederea protejării 
lucrătorilor împotriva riscurilor privind sănătatea şi securitatea acestora, cauzate de expunerea 
la niveluri periculoase de fum de tutun din mediu în timp ce se află la locul de muncă.

Consiliul a recomandat în 2002 ca statele membre „să furnizeze protecţie împotriva expunerii 
la fumul de tutun din mediu în locurile de muncă închise, locurile publice închise şi 
transportul public.”1 De atunci, există o tendinţă clară către o reglementare mai strictă 
împotriva fumatului în toate statele membre.

Mai mult, după cum bine subliniază petiţionarul, Convenţia Cadru pentru Controlul Tutunului 
recunoaşte că dovezile ştiinţifice au stabilit fără echivoc că expunerea la fumul de tutun 
cauzează moarte, îmbolnăvire şi invaliditate. Convenţia îşi obligă părţile să abordeze 
expunerea la fumul de tutun în locurile de muncă închise, mijloacele de transport publice şi 
locurile publice închise. UE a devenit parte cu drepturi depline din această Convenţie în iunie 
2005. Pentru a ajuta ţările să respecte această obligaţie, recenta Conferinţă a părţilor din 
cadrul acestei Convenţii a decis să dezvolte orientări generale privind mediile în care nu se 
fumează. Comisia este parteneră în acest proces.

Comisia este de acord că UE poate face mai multe pentru a reduce pericolele fumatului pasiv. 
În viitorul apropiat, Comisia intenţionează să prezinte o Carte verde privind mediile în care nu 
se fumează, menită să consulte Parlamentul European, statele membre şi părţile interesate cu 
privire la cea mai bună cale de a aborda fumatul pasiv în Europa. Aceasta va lansa o dezbatere 
publică la nivelul UE privind acest aspect, iar rezultatul acestui dialog va pregăti terenul 
pentru acţiunea viitoare a Comisiei.

  
1 Recomandarea Consiliului din 2 decembrie 2002 privind prevenirea fumatului şi iniţiativele menite să 
îmbunătăţească controlul tutunului (Nr. 2003/54/CE, JO L 22, 25.1.2003, p.31).


