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Tema: Peticija Nr. 0137/2009 dėl draudimo rūkyti viešbučiuose ir maitinimo 
įstaigose, kurią pateikė Vokietijos pilietis Jürgen Gose

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl draudimo Vokietijoje, visų pirma Bavarijoje, 
rūkyti viešbučiuose ir maitinimo įstaigose laikymosi. Peticijos pateikėjas teigia, kad taisyklių 
dėl atskirų rūkymo vietų reikalavimo įmanoma laikytis tik vos keliais atvejais, nes beveik 
visose įstaigose patalpos yra tiesiogiai sujungtos. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo 
draudimo stebėjimo ir kontrolės trūkumus ir prašo ES griežtai kreiptis į valstybes nares dėl 
nerūkančiųjų apsaugos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Priešingai tam, ką teigia peticijos pateikėjas, šiuo metu nėra jokių ES teisės aktų, kuriais 
valstybės narės būtų įpareigotos patvirtinti ir įgyvendinti teisės aktus, kuriuose būtų 
numatytas visapusiškas draudimas rūkyti. Be teisės aktų, dabar galiojančių sveikatos ir darbų 
saugos srityje, Komisija deda pastangas didinti informuotumą apie pavojų, kurį kelia dūmai 
aplinkoje, ir raginti valstybes nares imtis veiksmų. Komisija visada palankiai vertino teisės 
aktus, kuriuose numatomas visapusiškas draudimas rūkyti be jokių išimčių, kaip vienintelį 
būdą visiškai apsaugoti nuo pavojaus, kurį kelia tabako dūmai aplinkoje, ir sprendimą, kuriam 
reikia mažiausiai išlaidų ir kurio vykdymą lengviausia užtikrinti.

2007 m. sausio mėn. Komisija paskelbė Žaliąją knygą „Europa be tabako dūmų: politikos 
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alternatyvos ES mastu“1 ir pradėjo plačias viešąsias konsultacijas dėl to, kaip geriausia ES 
skatinti aplinką be dūmų. Konsultacijų rezultatai parodė, kad visuomenė plačiai remia 
visapusiško draudimo politiką ir tolesnius ES veiksmus šioje srityje. Tokią kryptį vėliau 
priėmęs rezoliuciją visiškai parėmė Europos Parlamentas.

2009 m. birželio 30 d. Komisija patvirtino Tarybos rekomendacijos pasiūlymą dėl aplinkos be 
dūmų, siekdama toliau padėti ir paremti nacionalines pastangas geriau apsaugoti piliečius nuo 
tabako dūmų pavojaus. 

Be to, 2008 m. gruodžio 19 d. Komisija pradėjo pirmąjį konsultacijų su ES darbdavių ir 
darbuotojų organizacijomis dėl papildomų priemonių – teisinių arba neteisinių – kuriomis 
darbuotojai darbo vietose būtų saugomi nuo tabako poveikio pavojaus, poreikio etapą. 
Galimus veiksmus šioje srityje svarstys kita Komisija. Kaip jau minėta, reikėtų pabrėžti, kad 
jau yra sveikatos ir darbų saugos srities ES direktyvų. Pagrindų direktyva 89/391/EEB 
taikoma visai darbuotojų rizikai ir, papildomai, keletas vadinamųjų „atskirų“ direktyvų, 
kuriose nustatyti būtiniausi reikalavimai tam tikros konkrečios rizikos atžvilgiu ir kuriose taip 
pat yra nuostatos dėl darbuotojų apsaugos nuo tabako dūmų aplinkoje (pvz., 
direktyvos 89/654/EEB (darbo vietos), 92/57/EEB (statybvietės), 92/91/EEB ir 92/104/EEB 
(abi taikomos naudingų iškasenų gavybos įmonėms), 2004/37 (kancerogenai ir mutagenai), 
83/477/EEB (asbestas), 92/85/EEB (nėščios darbuotojos). Vadovaujantis Sutartimi, 
valstybėms narėms leidžiama nustatyti griežtesnes negu nustatytos direktyvose priemones.

Tarptautiniu lygmeniu PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijoje (FCTC) visos jos šalys 
įpareigojamos užtikrinti apsaugą nuo tabako dūmų poveikio visose uždarose viešosiose 
vietose, darbo vietose ir viešajame transporte. 2007 m. liepos mėn. vykusioje antrojoje 
konvencijos šalių konferencijoje patvirtintos aplinkos be tabako dūmų gairės, kuriose 
nustatytas „auksinis standartas“, kurio turėtų siekti visos vyriausybės2.

Peticijos pateikėjas daugiausia mini esamų nuostatų dėl aplinkos be dūmų įgyvendinimo 
užtikrinimo trūkumus būtent Bavarijoje. Komisija ragina kompetentingas nacionalines 
institucijas šioje srityje griežtai taikyti nacionalinės teisės aktus ir laikytis FCTC gairių.

Komisija mano, kad peticijoje iškeltas klausimas yra svarbus, nes sistemingas galiojančių 
taisyklių laikymosi užtikrinimas labai svarbus siekiant sėkmingos tabako kontrolės politikos. 
Tačiau peticijoje nėra jokios informacijos, kuri rodytų, kad prieštaraujama galiojančiai 
Bendrijos teisei.“

                                               
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


