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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0958/2009 του SPR, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα 
που αφορούν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την απαγόρευση 
του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους στη Ρουμανία

1. Σύνοψη αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ασκήσουν πιέσεις στις ρουμανικές 
αρχές για την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζει το κάπνισμα σε δημόσιους 
χώρους (μπαρ, εστιατόρια, κ.λπ.), επισημαίνοντας ότι, δυνάμει της ρουμανικής νομοθεσίας, 
το ήμισυ της επιφάνειας των χώρων άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων πρέπει να 
καθορίζεται ως χώρος μη καπνιστών, ενώ για χώρους μικρότερους των 100 τετραγωνικών 
μέτρων παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν να λειτουργούν αποκλειστικά ως καταστήματα 
καπνιστών ή μη καπνιστών, η πλειονότητα προτιμά το πρώτο. Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μη 
καπνιστής, θεωρεί ότι το μέτρο αυτό τον αδικεί διότι τον αναγκάζει να επιλέξει μεταξύ 
αφενός της υγείας του και αφετέρου των κοινωνικών συναναστροφών σε καταστήματα αυτού 
του είδους. Ζητεί, συναφώς, την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε μικρούς χώρους. 

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 30 Οκτωβρίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανόνα 202(6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την ανεπαρκή προστασία από την έκθεση 
στον καπνό στους χώρους εστίασης στη Ρουμανία. Επισημαίνει ότι, δυνάμει της υφιστάμενης 
ρουμανικής νομοθεσίας, οι χώροι άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων πρέπει να διατηρούν 
τουλάχιστον το ήμισυ της επιφάνειάς τους για τους μη καπνιστές ενώ τα μπαρ και τα
εστιατόρια που είναι μικρότερα από 100 τετραγωνικά μέτρα – τα οποία αποτελούν την 
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πλειοψηφία των χώρων εστίασης – έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να λειτουργούν 
αποκλειστικά ως καταστήματα καπνιστών ή μη καπνιστών και η πλειονότητα προτιμά το 
πρώτο. Ο αναφέρων καλεί την ΕΕ να ασκήσει πίεση στις ρουμανικές αρχές για την εφαρμογή 
της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στα μικρά καταστήματα.

Επί του παρόντος, δεν υφίσταται νομοθεσία της ΕΕ που μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη μέλη 
να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κανονισμούς για την πλήρη απαγόρευση του 
καπνίσματος. Ωστόσο, ορισμένες οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 
εξετάζουν το ζήτημα της έκθεσης των εργαζομένων στον καπνό. Η οδηγία πλαίσιο 
89/391/ΕΟΚ καλύπτει όλους τους κινδύνους για τους εργαζομένους και, επιπλέον, ορισμένες 
«επιμέρους» οδηγίες καθορίζουν ελάχιστες προδιαγραφές για μερικούς ειδικούς κινδύνους, 
περιλαμβάνοντας επίσης τον καπνό του περιβάλλοντος (π.χ. οδηγίες 89/654/ΕΟΚ (χώροι 
εργασίας), 92/57/ΕΟΚ (εργοτάξια), 92/91/ΕΟΚ και 92/104/ΕΟΚ (και οι δύο σχετικά με τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες), 2004/37 (καρκινογόνοι και μεταλλαξιογόνοι παράγοντες), 
83/477/ΕΟΚ (αμίαντος), 92/85/ΕΟΚ (έγκυες εργαζόμενες)). Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα 
κράτη μέλη επιτρέπεται να θεσπίσουν αυστηρότερα μέτρα από αυτά που προβλέπονται στις 
οδηγίες.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους 
κινδύνους από τον καπνό του περιβάλλοντος και στην ενθάρρυνση των ενεργειών από τα 
κράτη μέλη. 

Τον Ιανουάριο του 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη 
απαλλαγμένη από το κάπνισμα : στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ»1 και ξεκίνησε ευρεία 
δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προώθησης των περιβαλλόντων χωρίς 
καπνό στην ΕΕ. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης κατέδειξε την ευρεία υποστήριξη της 
κοινής γνώμης για πολιτικές πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος και για περαιτέρω 
δράσεις της ΕΕ σε αυτό το πεδίο. Η κατεύθυνση αυτή υποστηρίχθηκε πλήρως από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο επακόλουθο ψήφισμά του.

Στις 30 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση για τη σύσταση του Συμβουλίου 
σχετικά με τα περιβάλλοντα χωρίς καπνό, προκειμένου να παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια και 
υποστήριξη στις εθνικές προσπάθειες για καλύτερη προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους του καπνού. Η πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο. 
Επιπλέον, στις 19 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή ξεκίνησε το πρώτο στάδιο διαβουλεύσεων 
με τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών σχετικά με την ανάγκη για επιπλέον μέτρα –
είτε νομοθετικά είτε μη νομοθετικά – με σκοπό την προστασία την εργαζομένων από τον 
κίνδυνο της έκθεσης στον καπνό στο χώρο εργασίας. 

Σε διεθνές επίπεδο, η σύμβαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του καπνίσματος της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υποχρεώνει όλα τα μέρη να παράσχουν προστασία από την 
έκθεση στον καπνό σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, στους χώρους εργασίας και 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη δεύτερη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης τον Ιούλιο 
του 2007 εγκρίθηκαν οδηγίες για τα περιβάλλοντα χωρίς καπνό διαμορφώνοντας το «χρυσό 
πρότυπο» που πρέπει να ακολουθεί κάθε κυβέρνηση για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.2

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_el.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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Όσον αφορά την πιθανότητα μιας τροπολογίας της υφιστάμενης ρουμανικής νομοθεσίας, 
αυτή είναι σαφής ευθύνη των ρουμανικών αρχών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα που εγείρεται στην αναφορά είναι σημαντικό καθώς οι 
νομοθεσίες για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος είναι απαραίτητες για την επαρκή 
προστασία των πολιτών από τον καπνό. Ωστόσο, στην αναφορά δεν υποδεικνύεται κάποια 
αντίκρουση της ρουμανικής νομοθεσίας με την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία. 


