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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0958/2009, внесена от SPR, с румънско гражданство, относно 
проблеми, свързани с прилагането на европейското законодателство за 
забрана на пушенето на обществени места в Румъния

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията иска от европейските институции да окажат натиск върху 
румънските органи да изменят националното законодателство, което урежда пушенето 
на обществени места (барове, ресторанти и т.н.), като посочва, че според румънското 
законодателство, половината от площта на помещенията над 100 кв. м. трябва да бъде 
отделена за непушачи, докато помещенията с площ под 100 кв. м. имат избор дали да 
извършват дейност като заведения изключително за пушачи или изключително за 
непушачи, като голямото мнозинство предпочитат първото. Вносителят, който е 
непушач, счита подобна мярка за несправедлива спрямо него, тъй като го принуждава 
да избира между здравословни съображения и социални контакти в подобни заведения. 
Поради това той иска пълна забрана на пушенето в малки заведения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Петицията изразява загриженост относно недостатъчната защита от вторичен тютюнев 
дим в хотелския и ресторантски бранш в Румъния. В нея се посочва, че според 
действащото румънско законодателство, половината от площта на помещенията над 
100 кв. м. трябва да бъде отделена за непушачи, докато баровете и ресторантите с площ 
под 100 кв. м. – които представляват по-голямата част от заведенията – имат избор дали 
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да извършват дейност като заведения изключително за пушачи или изключително за 
непушачи, като в действителност голямото мнозинство предпочитат първото. 
Петицията призовава ЕС да окаже натиск върху румънските органи да наложат пълна 
забрана на пушенето в малки заведения.

В момента не съществува европейско законодателство, което да задължи държавите-
членки да приемат и прилагат всеобхватни нормативни актове за среда без тютюнев 
дим. В редица директиви относно здравословните и безопасни условия на труд обаче се 
разглежда въпросът за излагането на работниците на тютюнев дим. Рамковата 
директива 89/391/ЕО обхваща всички рискове за работниците, а освен това, в редица 
т.нар. „отделни“ директиви се излагат минималните изисквания за определени 
конкретни рискове, сред които и тютюневия дим в околната среда (напр. Директива
89/654/ЕИО (работно място), Директива 92/57/ЕИО (строителни участъци), Директива 
92/91/ЕИО и 92/104/ЕИО (и двете за отраслите, свързани с рудодобива), Директива 
2004/37 (канцерогени и мутагени), Директива 83/477/ЕИО (азбест), Директива 
92/85/ЕИО (бременни работнички)). Според Договора, на държавите-членки се 
разрешава да въвеждат по-строги мерки, отколкото предвидените в директивите.

Усилията на Комисията са съсредоточени върху повишаване на информираността по 
отношение на тютюневия дим в околната среда и върху насърчаване на действия от 
страна на държавите-членки.

През януари 2007 г. Комисията публикува Зелена книга „Към Европа без тютюнев дим: 
политически опции на ниво ЕС“1 и започна широки обществени консултации относно 
най-добрия начин за насърчаване на среда без тютюнев дим в ЕС. Резултатът от тези 
консултации показа широка обществена подкрепа за всеобхватни политики и по-
нататъшни действия на ЕС в тази област. Тази ориентация беше напълно подкрепена от 
Европейския парламент в неговата последваща резолюция.

На 30 юни 2009 г. Комисията прие предложение за препоръка на Съвета относно среда 
без тютюнев дим с цел допълнително подпомагане и подкрепа на националните усилия 
за по-добра защита на гражданите от рисковете в резултат от тютюневия дим. 
Предложението в момента се обсъжда от Съвета.

Освен това, на 19 декември 2008 г. Комисията стартира първия етап от консултациите с 
работниците и работническите организации от ЕС относно необходимостта от 
допълнителни мерки – както законодателни, така и незаконодателни – за защита на 
работниците от риска от експозиция на тютюнев дим на работното място.

На международно равнище, Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна 
(РККТ) задължава всички страни по нея да предоставят защита от експозиция на 
тютюнев дим във всички затворени обществени пространства, работни места и 
обществения транспорт. През юли 2007 г .  втората конференция на страните по 
конвенцията одобри насоки относно среда без тютюнев дим, в които се формулира 
„златен стандарт”, към който трябва да се стреми всяко правителство.2

                                               
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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Доколкото се засяга евентуално изменение на действащото румънско законодателство, 
въпросът е от изричната компетентност на румънските органи.

Комисията счита, че повдигнатият в петицията въпрос е важен, тъй като всеобхватните 
закони относно среда без тютюнев дим са от основно значение за адекватната защита 
на гражданите от тютюнев дим. Петицията обаче не предполага противоречие на 
румънското право със съществуващото право на Общността.


