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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de naleving van het rookverbod in de horeca in Duitsland en met 
name in Beieren. Indiener stelt dat de regeling voor gescheiden rookruimtes slechts zeer 
zelden kan worden uitgevoerd omdat de ruimtes in de meeste horecagelegenheden vaak direct 
met elkaar verbonden zijn. Ook schieten controle en handhaving van het verbod tekort. 
Indiener verzoekt de EU bij de lidstaten nadrukkelijk aan te dringen op bescherming van de 
niet-rokers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

In tegenstelling tot wat indiener suggereert, bestaat er op dit moment geen EU-wetgeving die 
de lidstaten verplicht om uitgebreide verordeningen betreffende rookvrije ruimten vast te 
stellen en ten uitvoer te leggen. Afgezien van de bestaande wetgeving op het gebied van de 
gezondheid en veiligheid op het werk, richt de Commissie haar inspanningen op vergroting 
van het bewustzijn van de risico's van omgevingstabaksrook en op het aanmoedigen van 
acties door de lidstaten. De Commissie steunt consequent uitgebreide 'rookvrij'-wetgeving 
zonder vrijstellingen als enige manier om volledige bescherming tegen de risico's van 
omgevingstabaksrook te bieden en om een oplossing te bieden die zowel zeer goedkoop als 
zeer gemakkelijk te handhaven is.
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In januari 2007 heeft de Commissie het Groenboek "Op weg naar een rookvrij Europa: 
beleidsopties op EU-niveau"1 gepubliceerd en is zij begonnen met een brede openbare 
raadpleging over de beste manier om rookvrije omgevingen in de EU te bevorderen. Het 
resultaat van de raadpleging heeft laten zien dat er bij het publiek brede steun is voor 
uitgebreid rookvrij beleid en voor verdere Europese actie op dit gebied. Het Europees 
Parlement heeft in zijn daaropvolgende resolutie deze oriëntatie volledig gesteund.

De Commissie heeft op 30 juni 2009 een voorstel goedgekeurd voor een aanbeveling van de 
Raad over rookvrije ruimten, teneinde de nationale inspanningen om burgers beter te 
beschermen tegen de gevaren van tabaksrook verder te helpen en steunen. 

Tevens heeft de Commissie op 19 december 2008 de eerste fase gestart van het overleg met 
de Europese werknemers- en werkgeversorganisaties over de noodzaak van aanvullende 
maatregelen, al dan niet wetgevend, om werknemers te beschermen tegen het risico van 
blootstelling aan tabaksrook op het werk. De volgende Commissie zal nadenken over 
mogelijke acties op dit gebied. Zoals hierboven gezegd, moet worden benadrukt dat er al 
meerdere EU-richtlijnen zijn op het gebied van de gezondheid en veiligheid op het werk. 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG gaat over alle risico's voor werknemers. Daarnaast zijn in een 
aantal zogenoemde "bijzondere" richtlijnen minimumeisen voor bepaalde specifieke risico's 
geformuleerd, die ook voorschriften bevatten die werknemers beschermen tegen 
omgevingstabaksrook (bijvoorbeeld Richtlijn 89/654/EEG (arbeidsplaatsen), Richtlijn 
92/57/EEG (bouwplaatsen), Richtlijn 92/91/EEG en Richtlijn 92/104/EEG (beide over de 
winningsindustrieën), Richtlijn 2004/37/EG (carcinogene of mutagene agentia), Richtlijn 
83/477/EEG (asbest) en Richtlijn 92/85/EEG (werkneemsters tijdens de zwangerschap)). 
Volgens het Verdrag mogen de lidstaten strengere maatregelen nemen dan de maatregelen 
waarin de richtlijnen voorzien.

Op internationaal niveau verplicht het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging 
(FCTC) alle partijen om in alle besloten openbare ruimten, op alle arbeidsplaatsen en in het 
openbaar vervoer bescherming te bieden tegen blootstelling aan tabaksrook. De tweede 
conferentie van de verdragspartijen heeft in juli 2007 richtsnoeren voor rookvrije omgevingen 
opgesteld, waarin de "gouden norm" is geformuleerd die elke regering zou moeten trachten te 
verwezenlijken.2

Het verzoekschrift gaat grotendeels over tekortkomingen in de handhaving van de bestaande 
voorschriften inzake rookvrije ruimten in met name Beieren. De Commissie moedigt de 
bevoegde nationale autoriteiten aan om de nationale wetgeving op dit gebied strikt toe te 
passen, in overeenstemming met de richtsnoeren van het FCTC.

De Commissie is van mening dat de kwestie die in het verzoekschrift aan de orde wordt 
gesteld, belangrijk is. Een consequente handhaving van bestaande regels is immers essentieel 
voor een geslaagd beleid ter bestrijding van het tabaksgebruik. Het verzoekschrift bevat echter 
geen elementen die wijzen op een tegenspraak met het bestaande Gemeenschapsrecht. 

                                               
1
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_nl.pdf.
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf.


