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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0137/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jürgen Gose, 
par smēķēšanas aizliegumu viesnīcās un ēdināšanas uzņēmumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu Vācijas, 
galvenokārt Bavārijas, viesnīcās un ēdināšanas uzņēmumos. Viņš norāda, ka atbilstīgie tiesību 
akti attiecībā uz atsevišķām smēķēšanai paredzētām vietām tiek ievēroti ļoti retos gadījumos 
un vairums šo iestāžu telpas ir tieši savienotas. Viņš atsaucas arī uz nepilnībām aizlieguma 
uzraudzībā un kontrolē un aicina ES izteikt stingru aizrādījumu dalībvalstīm saistībā ar 
nesmēķētāju aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pretēji lūgumrakstā norādītajam, patlaban nepastāv ES tiesību akti, kas uzliktu dalībvalstīm 
par pienākumu pieņemt un īstenot visaptverošu regulējumu, kas paredz no tabakas dūmiem 
brīvu vidi. Neatkarīgi no pašreizējiem tiesību aktiem par veselības aizsardzības un drošības 
nodrošināšanu darbā, Komisijas centieni ir vērsti uz izpratnes vairošanu par riskiem saistībā ar 
vidē esošo tabakas dūmu ietekmi un dalībvalstu rīcības veicināšanu. Komisija konsekventi un 
bez izņēmumiem ir atbalstījusi tiesību aktus, kas paredz no tabakas dūmiem brīvu vidi, kā 
vienīgo līdzekli, kas nodrošinātu pilnīgu aizsardzību no riskiem saistībā ar vidē esošo tabakas 
dūmu ietekmi, un risinājumu, kas būtu lētāks un vieglāk piemērojams.

Komisija 2007. gada janvārī publicēja Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas 
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dūmiem: politikas iespējas ES līmenī”1 un sāka plašu sabiedrisko apspriešanu par labāko 
veidu no tabakas dūmiem brīvas vides veicināšanai Eiropas Savienībā. Apspriešanas rezultāti 
liecināja par plašu sabiedrības atbalstu visaptverošai politikai, kas paredz no tabakas dūmiem 
brīvu vidi, un turpmākai ES rīcībai šajā jomā. Šī ievirze tika pilnībā atbalstīta turpmākajā 
Eiropas Parlamenta rezolūcijā.

Komisija 2009. gada 30. jūnijā pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par vidi, kas brīva 
no tabakas dūmiem, lai turpmāk palīdzētu un atbalstītu dalībvalstu centienus pilsoņu labākai 
aizsardzībai no tabakas dūmu radītajiem riskiem.

Turklāt 2008. gada 19. decembrī Komisija sāka pirmo kārtu apspriešanai ar ES darba ņēmēju 
un darba devēju organizācijām par vajadzību pieņemt papildu pasākumus (gan normatīvus, 
gan nenormatīvus) darbinieku aizsardzībai no tabakas dūmu iedarbības darbavietās. 
Iespējamo rīcību šajā jomā izskatīs jaunā Komisija. Kā iepriekš minēts, jāuzsver, ka attiecībā 
uz veselības aizsardzības un drošības nodrošināšanu darbavietā jau pastāv vairākas ES 
direktīvas. Pamatdirektīva 89/391/EEK apskata visus darba ņēmēju riskus, un turklāt vairākas 
tā saucamās atsevišķās direktīvas nosaka obligātās prasības attiecībā uz noteiktiem īpašiem 
riskiem, un tajās ietverti arī noteikumi darba ņēmēju aizsardzībai no vidē esošajiem tabakas 
dūmiem (piemēram, Direktīva 89/654/EEK (darbavietas), Direktīva 92/57/EEK 
(būvlaukumi), Direktīva 92/91/EEK un Direktīva 92/104/EEK (abas attiecas uz minerālu 
ieguves rūpniecības nozarēm), Direktīva 2004/37/EK (kancerogēnās un mutagēnās vielas), 
Direktīva 83/477/EEK (azbests), Direktīva 92/85/EEK (strādājošās grūtnieces)). Saskaņā ar 
Līgumu dalībvalstis var ieviest stingrākus pasākumus salīdzinājumā ar tiem, kas paredzēti 
šajās direktīvās.

Starptautiskā līmenī PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli (PKTK) uzliek par 
pienākumu visām tās dalībvalstīm nodrošināt aizsardzību pret tabakas dūmu ietekmi 
norobežotās sabiedriskās telpās, darbavietās un sabiedriskajā transportā. Konvencijas 
dalībvalstu otrajā konferencē 2007. gada jūlijā tika pieņemtas pamatnostādnes par vidi, kas 
brīva no tabakas dūmiem, kurās formulēts „zelta standarts”, kas jāpanāk katrai valstij2.

Lūgumraksts lielā mērā attiecas uz trūkumiem pašreizējo noteikumu par vidi, kas brīva no 
tabakas dūmiem, īstenošanā, jo īpaši Bavārijā. Komisija mudina kompetentās valsts varas 
iestādes stingri ievērot valsts tiesību aktus šajā jomā, atbilstīgi PKTK pamatnostādnēm.

Komisija uzskata, ka lūgumrakstā izvirzītie jautājumi ir svarīgi, jo pastāvošo tiesību aktu 
konsekventa piemērošana ir būtiska veiksmīgas politikas īstenošanai tabakas kontroles jomā. 
Tomēr lūgumrakstā nav ietverti aspekti, kas liecinātu par rīcību pretrunā Kopienas tiesību 
aktiem.”

                                               
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


