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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0958/2009 dėl problemų, susijusių su Europos teisės aktų, 
reglamentuojančių rūkymą viešosiose vietose, įgyvendinimu Rumunijoje, kurią 
pateikė Rumunijos pilietis S. P. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos institucijų daryti spaudimą Rumunijos valdžios 
institucijoms, kad šios iš dalies pakeistų nacionalinius įstatymus, reglamentuojančius rūkymą 
viešosiose vietose (baruose, restoranuose ir kt.), ir nurodo, kad remiantis Rumunijos 
įstatymais pusė patalpų, kurių plotas didesnis kaip 100 m2, ploto turi būti skirta nerūkantiems 
asmenims, tačiau tais atvejais, kai patalpos mažesnės nei 100 m2, suteikiama galimybė 
rinktis – skirti visą patalpų erdvę nerūkantiesiems arba rūkantiems asmenims; dažniausiai 
pasirenkamas pastarasis variantas. Peticijos pateikėjas, kuris nerūko, mano, kad tokia 
priemonė jam nepalanki, nes verčia jį pasirinkti arba sveikatą, arba buvimą minėtose 
patalpose. Jis siekia, kad būtų visiškai uždrausta rūkyti mažose patalpose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Šioje peticijoje išreiškiamas susirūpinimas dėl nepakankamos apsaugos nuo antrinių tabako 
dūmų Rumunijos barų, kavinių ir restoranų sektoriuje. Minėtoje peticijoje nurodoma, kad 
pagal galiojančius Rumunijos įstatymus pusė didesnių kaip 100 m2 ploto patalpų turi būti 
skiriama nerūkantiems asmenims, o dėl mažesnių kaip 100 m2 ploto barų ir restoranų (kurie 
sudaro didžiąją tokių įstaigų dalį) galima apsispręsti, ar jose bus leidžiama rūkyti, ar ne. Iš 
esmės visos tokio pobūdžio įstaigos siekia, kad jose būtų galima rūkyti. Minėtoje peticijoje 
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ES raginama daryti spaudimą Rumunijos valdžios institucijoms siekiant, kad būtų visiškai 
uždrausta rūkyti mažuose baruose ir restoranuose bei mažose kavinėse.

Šiuo metu nėra jokių ES teisės aktų, kuriais valstybės narės būtų įpareigotos priimti ir 
įgyvendinti išsamias aplinkos be dūmų taisykles. Tačiau šis klausimas nagrinėjamas keliose 
darbuotojų sveikatos ir saugos direktyvose dėl tabako dūmų poveikio darbuotojams. Pagrindų 
direktyvoje 89/391/EEB nagrinėjami visi darbuotojams kylančio pavojaus veiksniai, be to, 
kelete vadinamųjų atskirų direktyvų nustatyti būtinieji reikalavimai dėl apsaugos nuo tam 
tikros rizikos veiksnių, kuriems priklauso ir aplinkoje esantys tabako dūmai (pvz., direktyvos 
89/654/EEB (dėl darboviečių), 92/57/EEB (dėl statybviečių), 92/91/EEB ir 92/104/EEB (abi 
dėl naudingųjų iškasenų gavybos), 2004/37 (dėl kancerogenų ir mutagenų), 83/477/EEB (dėl 
asbesto), 92/85/EEB (dėl nėščių darbuotojų). Pagal Sutartį valstybėms narėms leidžiama 
taikyti griežtesnes priemones nei tos, kurios nustatytos direktyvose.

Komisija daugiausia pastangų deda siekdama geriau informuoti apie aplinkoje esančių tabako 
dūmų keliamą pavojų ir skatindama valstybes nares imtis reikiamų priemonių.

2007 m. sausio mėn. Komisija paskelbė Žaliąją knygą „Europa be tabako dūmų: politikos 
alternatyvos ES mastu“1 ir pradėjo atviras viešąsias konsultacijas dėl to, kaip ES geriausia 
skatinti kurti aplinką be dūmų. Konsultacijų rezultatai parodė didžiulę visuomenės paramą 
išsamioms politikos priemonėms dėl aplinkos be tabako dūmų ir kitų ES veiksmų šioje srityje. 
Tokiai iniciatyvai visiškai pritarė ir Europos Parlamentas savo vėliau priimtoje rezoliucijoje.

2009 m. birželio 30 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl aplinkos 
be dūmų, siekdama dar labiau padėti ir paremti valstybių narių pastangas geriau apsaugoti 
piliečius nuo tabako dūmų keliamo pavojaus. Šis pasiūlymas šiuo metu svarstomas Taryboje.
Be to, 2008 m. gruodžio 19 d. Komisija pradėjo konsultacijų su ES darbdavių ir darbuotojų 
organizacijomis dėl poreikio imtis papildomų priemonių (teisėkūros arba ne teisėkūros),
siekiant apsaugoti darbuotojus nuo tabako dūmų keliamo pavojaus darbovietėse, pirmąjį 
etapą.

Tarptautiniu lygmeniu Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų 
konvencijoje (TKPK) visos šalys įpareigojamos užtikrinti apsaugą nuo tabako dūmų poveikio 
visose uždarose viešosiose vietose, darbovietėse ir viešajame transporte. 2007 m. liepos mėn. 
vykusioje Konvencijos šalių antrojoje konferencijoje buvo priimtos gairės dėl aplinkos be 
dūmų, kuriose nustatytas „auksinis standartas“, kurio turėtų siekti visų šalių vyriausybės. 2

Dėl galimų Rumunijos įstatymų pakeitimų pasakytina, kad tokie pakeitimai neabejotinai yra 
Rumunijos valdžios institucijų atsakomybė.

Komisija mano, kad peticijoje iškeltas klausimas yra svarbus, nes būtina priimti išsamius
teisės aktus dėl aplinkos be dūmų, siekiant tinkamai apsaugoti piliečius nuo tabako dūmų 
poveikio. Tačiau peticijoje neatskleistas Rumunijos teisės prieštaravimas galiojančiai
Bendrijos teisei.“

                                               
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.


