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Tárgy: Jürgen Gose német állampolgár által benyújtott 137/2009. számú petíció a 
vendéglátóiparban bevezetett dohányzási tilalomról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a vendéglátóiparban bevezetett dohányzási tilalom 
Németországban, és azon belül főleg Bajorországban történő végrehajtását. A petíció 
benyújtója szerint az elszeparált dohányzó részlegekre vonatkozó szabályokat csak a 
legritkább esetekben lehet végrehajtani, mert a helyiségek a legtöbb vendéglátó-ipari 
egységben gyakran közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz. A tilalom betartásának ellenőrzése 
sem elégséges. A petíció benyújtója arra kéri az EU-t, hogy határozottan szólítsa fel a 
tagállamokat a nem dohányzók védelmére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció állításaival szemben pillanatnyilag nem létezik olyan uniós jogszabály, amely 
átfogó dohányzásellenes szabályok elfogadására és végrehajtására kötelezné a tagállamokat. 
A munkahelyi biztonsági és egészségvédelem területén fennálló jogszabályok mellett a 
Bizottság a környezeti dohányfüst kockázataival kapcsolatos tudatosságnövelésre és a 
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tagállami fellépés ösztönzésére összpontosítja erőfeszítéseit. A Bizottság következetesen az 
átfogó, mentességek nélküli, dohányzásellenes jogszabályokat részesíti előnyben a környezeti 
dohányfüst kockázataival szemben teljes védelmet nyújtó egyetlen eszközként és egyben a 
legolcsóbban és a legkönnyebben végrehajtható megoldásként.

A Bizottság 2007 januárjában egy zöld könyvet tett közzé „A dohányfüstmentes Európért: az 
Európai Unió politikai lehetőségei”1 címmel, és széles körű nyilvános konzultációt indított el 
a dohányfüstmentes környezet előmozdításának legjobb módjáról az EU-ban.  A konzultáció 
eredményéből az derült ki, hogy az átfogó dohányzásellenes politikák és az e területen történő 
további uniós fellépés széles körű támogatottságot élveznek. Ezt az irányvonalat későbbi 
állásfoglalásában az Európai Parlament is teljes mértékben támogatta.

A Bizottság 2009. június 30-án elfogadta a dohányfüstmentes környezetről szóló tanácsi 
ajánlásra irányuló javaslatot, hogy tovább segítse és támogassa a polgárok dohányfüst 
kockázataival szembeni megfelelőbb védelmére irányuló nemzeti erőfeszítéseket.  

Ezen túlmenően a Bizottság 2008. december 19-én elindította az uniós munkaadói és 
munkavállalói szervezetekkel folytatott konzultációk első szakaszát, amelyek témája a 
munkavállalók munkahelyi dohányfüstártalomból eredő kockázatokkal szembeni védelmét 
szolgáló további – jogalkotási vagy nem jogalkotási – intézkedések szükségessége. E 
területen a lehetséges fellépéseket a következő Bizottság fogja mérlegelni. Amint arról 
fentebb már szó esett, hangsúlyozni kell, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
területén már több uniós irányelv létezik. A 89/391/EGK keretirányelv a munkavállalókat 
érintő valamennyi kockázatot felöleli, és ezen túlmenően számos, úgynevezett „egyedi” 
irányelv minimális követelményeket állapít meg bizonyos meghatározott kockázatok 
tekintetében, amelyek magukban foglalnak olyan rendelkezéseket is, amelyek a környezeti 
dohányfüsttől védik a munkavállalókat (pl. a 89/654/EGK irányelv (munkahelyek), a 
92/57/EGK irányelv (építési helyszínek), a 92/91/EGK irányelv és a 92/104/EGK irányelv 
(mindkettő az ásványi nyersanyagok kitermelésével foglalkozó iparágakról szól), a 
2004/37/EK irányelv (rákkeltő és mutagén anyagok), a 83/477/EGK irányelv (azbeszt), a 
92/85/EGK (várandós munkavállalók))  A tagállamok a Szerződés szerint megtehetik, hogy 
az irányelvben meghatározottaknál szigorúbb intézkedéseket vezetnek be.

Nemzetközi szinten a WHO Dohányzásellenőrzési Keretegyezménye kötelezi valamennyi 
felet, hogy minden zárt nyilvános helyen, munkahelyen és tömegközlekedési eszközökön 
védelmet biztosítson a dohányfüstártalommal szemben. Az egyezményben részes felek 2007. 
júliusi második konferenciája iránymutatásokat fogadott el a dohányfüstmentes környezetről, 
megfogalmazva azt az „aranyszabályt”, amelynek elérésére minden kormánynak törekednie 
kell. 2

A petíció nagyrészt a meglévő dohányfüstellenes rendelkezések – különösen Bajorországban 
történő – végrehajtásának hiányosságaira vonatkozik. A Bizottság e területen ösztönzi a 
nemzeti jogszabályok nemzeti hatóságok általi szigorú alkalmazását, összhangban a 
Dohányzásellenőrzési Keretegyezmény iránymutatásaival.
                                               
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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A Bizottság úgy véli, hogy a petícióban felvetett probléma fontos, mivel a meglévő szabályok 
következetes végrehajtása elengedhetetlen a dohányzásellenőrzési politika sikeréhez. A 
petíció azonban nem tartalmaz semmilyen olyan tényezőt, amely a fennálló közösségi joggal 
való ütközésre engedne következtetni. 


