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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0137/2009 af Jürgen Gose, tysk statsborger, om rygeforbuddet i 
hotel- og restaurationsbranchen

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over efterlevelsen af rygeforbuddet i hotel- og restaurationsbranchen 
i Tyskland og især i Bayern. Andrageren hævder, at reglerne for adskilte rygerum kun meget 
sjældent kan opfyldes, idet lokalerne i de fleste hotel- og restaurationsvirksomheder ofte er 
direkte forbundet med hinanden. Ligeledes er kontrollen og håndhævelsen af forbuddet 
utilstrækkelig. Andrageren anmoder EU om eftertrykkeligt at tilskynde medlemsstaterne til at 
beskytte ikkerygerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"I modsætning til påstandene i andragendet findes der for indeværende ingen 
fællesskabslovgivning, der kan tvinge medlemsstaterne til at vedtage og gennemføre 
omfattende bestemmelser vedrørende rygeforbud. Ud over den eksisterende 
arbejdsmiljølovgivning koncentrerer Kommissionen sig om at øge bevidstheden om risikoen 
ved passiv rygning og at tilskynde medlemsstaterne til at handle. Kommissionen har 
konsekvent været tilhænger af lovgivning om rygeforbud uden undtagelser som det eneste 
middel til at sikre fuldstændig beskyttelse mod risikoen ved passiv rygning og som den 
løsning, der også er den billigste og den letteste at håndhæve.

I januar 2007 offentliggjorde Kommissionen en grønbog med titlen "Mod et Europa uden 
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tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan"1 og iværksatte en bred offentlig 
høringsproces om, hvordan man bedst kan fremme røgfrie miljøer i EU. Resultatet af 
høringsprocessen viste, at der var bred offentlig opbakning til omfattende politikker for 
rygeforbud og yderligere EU-foranstaltninger på dette område. Dette initiativ fik fuld støtte 
fra Europa-Parlamentet i den efterfølgende beslutning.

Den 30. juni 2009 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets henstilling om røgfrie miljøer 
for at bistå og understøtte den nationale indsats bedre med henblik på at beskytte borgerne
mod risikoen ved tobaksrøg.  

Desuden indledte Kommissionen den 19. december 2008 første fase i høringerne af EU's 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer om behovet for supplerende foranstaltninger, 
enten lovgivningsmæssige eller af anden art, for at beskytte arbejdstagerne mod risikoen for 
eksponering for tobak på arbejdspladsen. Den næste Kommission vil overveje de mulige 
foranstaltninger på dette område. Som anført ovenfor skal det understreges, at der allerede 
findes adskillige EU-direktiver vedrørende arbejdsmiljø. Rammedirektivet 89/391/EØF 
dækker alle risici for arbejdstagerne, og derudover fastsættes der ved en række såkaldte 
"individuelle" direktiver minimumskrav vedrørende bestemte specifikke risici, og disse 
indeholder ligeledes bestemmelser, der beskytter arbejdstagerne mod tobaksrøg (f.eks. 
direktiv 89/654/EØF (arbejdspladser), 92/57/EØF (byggepladser), 92/91/EØF og 92/104/EØF 
(begge om mineraludvindingsindustri), 2004/37 (kræftfremkaldende stoffer og mutagener), 
83/477/EØF (asbest) og 92/85/EØF (gravide)). Ifølge traktaten kan medlemsstaterne indføre 
strengere bestemmelser end bestemmelserne i direktiverne.

På internationalt plan forpligter WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC) alle 
parter til at yde beskyttelse mod tobaksrøg på alle lukkede offentlige steder, arbejdspladser og 
offentlige transportmidler. På den anden partskonference under konventionen i juli 2007 
vedtog man retningslinjer om røgfrie miljøer, idet man formulerede den "gyldne standard", 
som alle regeringer skal stræbe mod at gennemføre.2

I andragendet henvises der flere gange til manglende håndhævelse af de eksisterende 
bestemmelser om rygeforbud, navnlig i Bayern. Kommissionen tilskynder til, at de 
kompetente nationale myndigheder overholder den nationale lovgivning på området nøje i 
overensstemmelse med FCTC-retningslinjerne."

Kommissionen anser det emne, der tages op i andragendet for vigtigt, eftersom det er vigtigt 
med en konsekvent håndhævelse af de eksisterende regler for at få en vellykket politik for 
tobakskontrol. Andragendet indeholder imidlertid ingen aspekter, der giver anledning til at 
mene, at myndighederne har handlet i strid med den gældende fællesskabslovgivning.

                                               
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.


