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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0137/2009, którą złożył Jürgen Gose (Niemcy) w sprawie zakazu 
palenia w hotelach i placówkach gastronomicznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z przestrzeganiem zakazu palenia
w hotelach i placówkach gastronomicznych w Niemczech, w szczególności w Bawarii. 
Informuje, że przestrzeganie przepisów dotyczących wyodrębnionych pomieszczeń dla 
palących jest możliwe tylko w niewielu przypadkach, ponieważ w większości przypadków 
sale są bezpośrednio połączone. Odwołuje się także do braków w monitorowaniu i kontroli 
zakazu oraz wzywa UE do podjęcia stanowczych kroków wobec państw członkowskich
w odniesieniu do ochrony osób niepalących.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Wbrew temu, co sugeruje się w przedmiotowej petycji, nie istnieje obecnie prawodawstwo 
UE, które zobowiązywałoby państwa członkowskie do przyjęcia i wdrażania kompleksowych 
regulacji na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego. Oprócz istniejącego prawa
w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy wysiłki Komisji skupiają się na podnoszeniu 
świadomości zagrożeń związanych z narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy
i zachęcaniu państw członkowskich do podejmowania działań. Komisja konsekwentnie 
popiera kompleksowe regulacje na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego bez 
wyłączeń, ponieważ jest to jedyny środek zapewniający pełną ochronę przed zagrożeniami 
narażenia na środowiskowy dym tytoniowy, a przy tym stanowi rozwiązanie najtańsze
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i najprostsze do realizacji.

W styczniu 2007 r. Komisja opublikowała zieloną księgę „Ku Europie wolnej od dymu 
tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE”1 i zainicjowała szeroko zakrojone 
konsultacje publiczne na temat najlepszego sposobu promocji środowisk wolnych od dymu 
tytoniowego w UE. Wynik tych konsultacji dowiódł ogromnego poparcia społecznego dla 
wszechstronnej polityki na rzecz środowisk wolnych od dymu, a także dla dalszych działań 
UE w tym obszarze. Kierunek ten uzyskał pełne wsparcie Parlamentu Europejskiego w jego 
późniejszej rezolucji.

W dniu 30 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
środowisk wolnych od dymu tytoniowego, tak aby dalej ułatwiać i wspierać wysiłki krajowe
mające na celu lepszą ochronę obywateli przed zagrożeniami związanymi z dymem 
tytoniowym.

Ponadto w dniu 19 grudnia 2008 r. Komisja rozpoczęła pierwszy etap konsultacji z unijnymi 
organizacjami pracodawców i pracowników, dotyczących konieczności przyjęcia 
dodatkowych środków legislacyjnych bądź nielegislacyjnych w celu ochrony zatrudnionych 
przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego w miejscu pracy. Następna Komisja 
rozważy ewentualne działania w tym obszarze. Jak stwierdzono powyżej, należy podkreślić, 
iż w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy obowiązuje już kilka dyrektyw unijnych. 
Dyrektywa ramowa 89/391/EWG uwzględnia wszystkie rodzaje ryzyka dla pracowników,
a ponadto kilka tak zwanych dyrektyw „indywidualnych” ustala minimalne wymogi 
dotyczące pewnych konkretnych zagrożeń. Zawierają one też przepisy, które chronią 
pracowników przed narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy (np. dyrektywa 
89/654/EWG (miejsca pracy), 92/57/EWG (tereny budowy), 92/91/EWG i 92/104/EWG (obie
w sprawie podziemnego przemysłu wydobywczego), 2004/37 (czynniki rakotwórcze
i mutageny), 83/477/EWG (azbest), 92/85/EWG (pracownice w ciąży)). Zgodnie z traktatem 
państwa członkowskie mogą wprowadzać środki bardziej rygorystyczne niż te przewidziane
w przedmiotowych dyrektywach.

Na szczeblu międzynarodowym Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia
o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC) zobowiązuje wszystkie strony do zapewnienia ochrony 
przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych obiektach publicznych, miejscach pracy
i środkach transportu publicznego. Na drugiej konferencji stron tej konwencji w lipcu 2007 r.
przyjęto zalecenia w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego, formułując „złoty
standard”, który powinien być celem do osiągnięcia dla każdego rządu2.

Przedmiotowa petycja w dużej mierze odnosi się do braków w zakresie wdrażania 
obowiązujących przepisów w sprawie stref wolnych od dymu. Szczególnie dotyczy to
Bawarii. Komisja zachęca właściwe władze krajowe do ścisłego stosowania prawa krajowego
w tym obszarze zgodnie z wytycznymi FCTC.

Komisja uważa, że kwestia poruszona w petycji jest istotna, ponieważ konsekwentne 
wdrażanie obowiązujących przepisów ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia skutecznej 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_pl.pdf. 
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf.
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polityki kontroli palenia tytoniu. Petycja nie zawiera jednak żadnych danych, które 
sugerowałyby naruszenie obowiązującego prawa wspólnotowego. 


