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Θέμα: Αναφορά 0137/2009, του Jürgen Gose, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απαγόρευση του καπνίσματος στα ξενοδοχεία και στους χώρους εστίασης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απαγόρευση 
του καπνίσματος στα ξενοδοχεία και στους χώρους εστίασης στη Γερμανία, και ιδιαίτερα στη 
Βαυαρία. Υποστηρίζει ότι η συμμόρφωση με τον κανόνα που αφορά τον διαχωρισμό των 
χώρων καπνιστών και μη καπνιστών είναι δυνατή μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις, καθώς 
στους περισσότερους χώρους οι χώροι συνδέονται άμεσα. Επίσης, αναφέρεται στις ελλείψεις 
όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απαγόρευσης και καλεί την ΕΕ να 
προβεί σε αυστηρά διαβήματα προς τα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία των μη 
καπνιστών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Σε αντίθεση προς τα όσα υπαινίσσεται η αναφορά, δεν υπάρχει επί του παρόντος κοινοτική 
νομοθεσία η οποία να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν γενικούς 
κανόνες απαγόρευσης του καπνίσματος. Εκτός από την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα 
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, οι προσπάθειες της Επιτροπής επικεντρώνονται 
στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους του καπνού του περιβάλλοντος και στην 
ενθάρρυνση της λήψης μέτρων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υποστηρίζει με συνέπεια 
νόμους για τη συνολική απαγόρευση του καπνίσματος χωρίς εξαιρέσεις, ως τον μοναδικό 
τρόπο για την παροχή πλήρους προστασίας κατά των κινδύνων του καπνού του 
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περιβάλλοντος και ως λύση που είναι επίσης η οικονομικότερη και η ευκολότερη να 
επιβληθεί.

Τον Ιανουάριο του 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Για μια Ευρώπη 
απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ»1 και δρομολόγησε 
ευρεία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την προώθηση ενός 
περιβάλλοντος χωρίς καπνό στην ΕΕ. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης έδειξε την ευρεία 
στήριξη του κοινού σε συνολικές πολιτικές για την απαγόρευση του καπνίσματος και στην 
περαιτέρω δράση της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Η κατεύθυνση αυτή υποστηρίχθηκε 
πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μεταγενέστερο ψήφισμά του.

Στις 30 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για
περιβάλλον χωρίς καπνό, προκειμένου να βοηθήσει και να υποστηρίξει περαιτέρω τις εθνικές 
προσπάθειες για την καλύτερη προστασία των πολιτικών κατά των κινδύνων του καπνού του 
τσιγάρου.

Επιπλέον, στις 19 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή δρομολόγησε το πρώτο στάδιο των 
διαβουλεύσεων με οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων στην ΕΕ σχετικά με την 
αναγκαιότητα πρόσθετων μέτρων, νομοθετικών ή μη, για την προστασία των εργαζομένων 
κατά του κινδύνου της έκθεσης στον καπνό στον χώρο εργασίας. Η επόμενη Επιτροπή θα 
εξετάσει την ενδεχόμενη δράση στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να 
τονισθεί ότι υπάρχουν ήδη αρκετές οδηγίες της ΕΕ στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία. Η οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ καλύπτει όλους τους κινδύνους για τους 
εργαζομένους και, επιπλέον, διάφορες ειδικές οδηγίες θεσπίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για 
ορισμένους ειδικούς κινδύνους, οι οποίες περιέχουν επίσης διατάξεις για την προστασία των 
εργαζομένων από τον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον (π.χ. οδηγίες 89/654/ΕΟΚ (χώροι 
εργασίας), 92/57/ΕΟΚ (εργοτάξια), 92/91/ΕΟΚ και 92/104/ΕΟΚ (αμφότερες για τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες), 2004/37 (καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες), 83/477/ΕΟΚ
(αμίαντος), 92/85/ΕΟΚ (έγκυοι εργαζόμενες)). Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να θεσπίσουν μέτρα αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στις οδηγίες.

Σε διεθνές επίπεδο, η σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ) της ΠΟΥ 
υποχρεώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν προστασία κατά της έκθεσης στον 
καπνό του τσιγάρου σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, τους χώρους εργασίας και 
τα μέσα μεταφοράς. Η δεύτερη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2007, ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ένα 
περιβάλλον χωρίς καπνό, διατυπώνοντας τον «χρυσό κανόνα» τον οποίο πρέπει να επιδιώκει 
να επιτύχει κάθε κυβέρνηση.2

Η αναφορά κάνει εκτενή λόγο στις ελλείψεις στην επιβολή των ισχυουσών διατάξεων για ένα 
περιβάλλον χωρίς καπνό, ιδίως στη Βαυαρία. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την αυστηρή εφαρμογή 
της εθνικής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΣΠΕΚ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα που τίθεται στην αναφορά είναι σημαντικό, καθώς η 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_el.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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συνεκτική επιβολή των ισχυόντων κανόνων είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία της 
πολιτικής ελέγχου του καπνίσματος. Ωστόσο, η αναφορά δεν περιέχει κανένα στοιχείο το 
οποίο να υποδηλώνει αντίθεση προς την κοινοτική νομοθεσία.


