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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0137/2009, внесена от Jürgen Gose, с германско гражданство, 
относно забраната за тютюнопушене в хотелите и на местата за хранене 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост във връзка с изпълнението на 
забраната за тютюнопушене в хотелите и на местата за хранене в Германия, и по-
специално в Бавария. Той посочва, че изпълнението на изискванията за отделни места 
за пушачи е възможно в много ограничен брой случаи, тъй като на повечето места 
помещенията са директно свързани едно с друго. Вносителят посочва недостатъците в 
мониторинга и контрола на изпълнението на забраната и призовава ЕС да направи 
категорични постъпки пред държавите-членки с цел защита на непушачите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Противно на това, което петицията подсказва, в момента няма законодателен акт на ЕС, 
който би задължил държавите-членки да приемат и прилагат изчерпателни разпоредби
за среда без тютюнев дим. Освен действащото законодателство в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд, усилията на Комисията са концентрирани 
върху повишаване на информираността по отношение на рисковете от  тютюневия дим 
в околната среда и насърчаване на действия от страна на държавите-членки. Комисията 
последователно подкрепя приемането на всеобхватни закони за среда без тютюнев дим 
без изключения като единствено средство за осигуряване на пълна защита от рисковете 
от тютюневия дим в околната среда, което е същевременно най-евтиното и най-
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лесното за прилагане.

През януари 2007 г. Комисията публикува „Зелена Книга - Към Европа без тютюнев 
дим: политически опции на ниво ЕС”1 и стартира широка обществена консултация за 
най-добрия начин за насърчаване на среда без тютюнев дим в ЕС. Резултатът от 
консултацията показа широка обществена подкрепа в полза на всеобхватни политики за 
среда без тютюнев дим и на допълнителни действия на ЕС в тази област. Тази 
ориентация беше изцяло подкрепена от Европейския парламент в последващата му 
резолюция.

На 30 юни 2009 г. Комисията прие предложение за препоръка на Съвета за среда без 
тютюнев дим, с цел допълнително подпомагане и подкрепа на националните усилия за 
по-добра защита на гражданите от рисковете от тютюневия дим.

Освен това, на 19 декември 2008 г. Комисията стартира първия етап от консултации с 
организациите на работодателите и работниците от държавите-членки на ЕС относно 
необходимостта от допълнителни мерки, законодателни или незаконодателни, за 
защита на работниците от риска от излагане на тютюнев дим на работното място. 
Възможни действия в тази област ще бъдат разгледани от следващата Комисия. Както 
бе споменато по-горе, следва да се подчертае, че вече съществуват няколко директиви 
на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Рамковата директива 
89/391/ЕИО обхваща всички рискове за работниците и, в допълнение, редица така 
наречени „специални“ директиви определят минималните изисквания за определени 
конкретни рискове и съдържат разпоредби, които защищават работниците от 
тютюневия дим в околната среда (например Директиви 89/654/ЕИО (работното място), 
92/57/ЕИО (строителни участъци), 92/91/ЕИО и 92/104/ЕИО (и двете в сектора на
рудодобива), 2004/37 (канцерогени и мутагени), 83/477/ЕИО (азбест), 92/85/ЕИО
(бременни работнички)). Съгласно Договора държавите-членки могат да въвеждат по-
строги мерки от предвидените в директивите.

На международно равнище Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на 
Световната здравна организация (СЗО)  задължава всички страни по нея да осигурят 
защита от излагане на тютюнев дим във всички затворени обществени места, работни 
помещения и в обществения транспорт. Втората конференция на страните по 
конвенцията, проведена през юли 2007 г., прие насоки относно среда без тютюнев дим, 
като определи „златния стандарт”, който всяко правителство следва да се стреми да 
постигне.2

Петицията до голяма степен се отнася до пропуските при прилагането на действащите 
разпоредби за среда без тютюнев дим, по-специално в Бавария. Комисията насърчава 
стриктното прилагане на националното законодателство в тази област от 
компетентните национални органи в съответствие с насоките на РККТ.

Комисията счита, че въпросът, повдигнат в петицията, е важен, тъй като 
последователното прилагане на съществуващите правила е особено важно за успеха на 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_en.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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политиката за контрол на тютюна. Петицията, обаче, не съдържа никаква информация, 
която да дава основание да се предполага, че е налице противоречие с действащото 
законодателство на Общността.


