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Temats: Lūgumraksts Nr. 0958/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais SPR, par 
problēmām saistībā ar Eiropas tiesību akta īstenošanu, kas aizliedz smēķēšanu 
publiskās vietās Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas varas iestādes izdarīt spiedienu uz Rumānijas varas 
iestādēm, lai tās grozītu valsts tiesību aktus, kas reglamentē smēķēšanu publiskās vietās 
(bāros, restorānos u. tml.), norādot, ka saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem puse no telpas, 
kas pārsniedz 100 kvadrātmetrus, ir jāparedz nesmēķētājiem, bet telpas, kuras ir mazākas par 
100 kvadrātmetriem, var paredzēt smēķētājiem vai nesmēķētājiem, un lielākā daļa izvēlas 
pēdējo variantu. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir nesmēķētājs, uzskata šādu pasākumu par 
netaisnīgu, jo viņam ir jāizvēlas starp veselības apsvērumiem un socializāciju šādās iestādēs. 
Tādēļ viņš vēlas, lai smēķēšana mazās iestādēs tiktu pilnībā aizliegta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumrakstā paustas bažas par nepietiekamu aizsardzību pret sekundārajiem tabakas 
dūmiem viesu uzņemšanas vietās Rumānijā. Tajā norādīts, ka saskaņā ar spēkā esošajiem 
Rumānijas tiesību aktiem telpās, kas lielākas par 100 kvadrātmetriem, vismaz puse no platības 
jāparedz nesmēķētājiem, bet bāri un restorāni, kas mazāki par 100 kvadrātmetriem, un tāda ir 
lielāka daļa viesu uzņemšanas vietu, var izvēlēties darboties kā smēķētāju vai nesmēķētāju 
iestādes, un patiesībā visi no tiem izvēlas smēķētāju vietas statusu. Lūgumrakstā pausts 
aicinājums ES izdarīt spiedienu uz Rumānijas varas iestādēm, lai tās pilnībā aizliegtu 
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smēķēšanu visās mazajās iestādēs.

Pašreiz ES nav tādu tiesību aktu, kas uzliktu dalībvalstīm par pienākumu pieņemt un īstenot 
visaptverošus pretsmēķēšanas noteikumus. Tomēr vairākas direktīvas arodveselības un 
drošības jomā risina jautājumu par darbinieku pakļaušanu tabakas dūmu iedarbībai. 
Pamatdirektīvā 89/391/EEK ir iekļauti visi riska veidi, kam pakļauti darbinieki, turklāt 
vairākās tā saucamajās „atsevišķajās” direktīvās ir noteiktas obligātas prasības attiecībā uz 
specifiskiem riska veidiem, tostarp arī vidē esošajiem tabakas dūmiem (piemēram, Direktīva 
89/654/EEK (darba vietas), 92/57/EEK (būvlaukumi), 92/91/EEK un 92/104/EEK (abas 
attiecas uz minerālu ieguves rūpniecību), 2004/37 (kancerogēni un mutagēni), 83/477/EEK 
(azbests), 92/85/EEK (strādājošas grūtnieces)). Saskaņā ar Līgumu dalībvalstis var ieviest 
daudz stingrākus pasākumus par tiem, kādi paredzēti direktīvās.

Komisijas centieni ir vērsti uz to, lai palielinātu informētības līmeni par riska veidiem, kas 
saistīti ar vidē esošajiem tabakas dūmiem, un mudinātu dalībvalstis rīkoties.

2007. gada janvārī Komisija publicēja Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas 
dūmiem — politikas iespējas ES līmenī”1un uzsāka plašu sabiedrisko apspriešanu par labāko 
veidu, kā veicināt no tabakas dūmiem brīvu vidi ES.  Apspriešanas rezultāts parādīja lielu 
sabiedrības atbalstu visaptverošas politikas izstrādei attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas 
dūmiem, un turpmākiem ES pasākumiem šajā jomā. Šo virzību pēc tam pilnībā atbalstīja 
Eiropas Parlaments savā rezolūcijā.

2009. gada 30. jūnijā Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par vidi, kas brīva 
no tabakas dūmiem, lai turpinātu palīdzēt un atbalstīt valstu centienus labāk aizsargāt 
iedzīvotājus no tabakas dūmu riska. Priekšlikums pašreiz tiek apspriests Padomē.
Turklāt 2008. gada 19. decembrī Komisija uzsāka pirmo apspriežu posmu ar ES darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijām attiecībā uz nepieciešamajiem papildu pasākumiem tiesību 
aktu vai citā veidā, lai aizsargātu darbiniekus no tabakas dūmu ietekmes darba vietā.

Starptautiskā līmenī PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli (FCTC) uzliek par 
pienākumu visām pusēm nodrošināt aizsardzību pret tabakas dūmu ietekmi visās slēgtās 
sabiedriskās vietās, darba vietās un sabiedriskajā transportā. Otrajā konvencijas pušu 
konferencē 2007. gada jūlijā tika pieņemtas pamatnostādnes par vidi, kas brīva no tabakas 
dūmiem, un formulēts „zelta standarts”, ko būtu jācenšas sasniegt katrai valdībai2.

Jautājums par iespēju grozīt spēkā esošos Rumānijas tiesību aktus nepārprotami ir Rumānijas 
varas iestāžu atbildība.
Komisija uzskata lūgumrakstā izvirzīto jautājumu par svarīgu, jo visaptveroši tiesību akti 
attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, ir būtiski, lai pienācīgi aizsargātu iedzīvotājus 
no tabakas dūmiem. Tomēr lūgumrakstā sniegtā informācija neliecina, ka Rumānijas tiesību 
akti būtu pretrunā ar spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem.”

                                               
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


