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Betreft: Verzoekschrift958/2009, ingediend door SPR (Roemeense nationaliteit), over 
problemen bij de uitvoering van Europese wetgeving die roken in openbare 
gelegenheden in Roemenië verbiedt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt de Europese instellingen om druk uit te oefenen op de Roemeense autoriteiten 
om landelijke wetgeving voor roken in openbare gelegenheden (bars, restaurants, enz.) aan te 
passen, en wijst erop dat volgens de Roemeense wet de helft van een pand van meer dan 100 
vierkante meter voor niet-rokers gereserveerd dient te worden, terwijl panden van minder dan 
100 vierkante meter ervoor mogen kiezen te opereren als uitsluitend rokers- of rookvrije 
gelegenheden. Een grote meerderheid kiest voor de eerste optie. Indiener, die zelf niet-roker 
is, beschouwt deze maatregel als onrechtvaardig, omdat deze hem dwingt te kiezen tussen 
gezondheidsoverwegingen en sociale contacten in zulke gelegenheden. Hij pleit daarom voor 
invoering van een volledig rookverbod in kleine horecagelegenheden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Het verzoekschrift uit bezorgdheid over de onvoldoende bescherming tegen passief roken in 
de horecasector in Roemenië. Het wijst erop dat volgens de huidige Roemeense wetgeving 
lokalen boven honderd vierkante meter ten minste de helft van de ruimte voor niet-rokers 
dienen te reserveren, terwijl bars en restaurants van minder dan honderd vierkante meter –
waarbij het om de meerderheid van de horecagelegenheden gaat – kunnen kiezen om als 
rokers- of rookvrije gelegenheid te opereren, waarbij vrijwel alle exploitanten voor de 
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rookstatus hebben gekozen. Het verzoekschrift roept de EU op dat zij druk op de Roemeense 
overheid uitoefent om een volledig rookverbod in kleine etablissementen in te voeren.

Er bestaat op het moment geen EU-wetgeving die de lidstaten verplicht om uitgebreide 
verordeningen inzake rookvrijheid aan te nemen en ten uitvoer te leggen. Een aantal 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek houdt zich echter bezig met de 
kwestie van de blootstelling van werknemers aan tabaksrook. De Kaderrichtlijn 89/391/EEG
behandelt alle risico’s voor werknemers en bovendien legt een aantal zogenaamde 
"afzonderlijke" richtlijnen minimumvereisten voor bepaalde specifieke risico’s vast, 
waaronder ook voor omgevingstabaksrook (bijv. de richtlijnen 89/654/EEG (werkplekken), 
92/57/EEG (bouwplaatsen), 92/91/EEG en 92/104/EEG (beide inzake de 
winningsindustrieën), 2004/37/EG (carcinogene of mutagene agentia), 83/477/EEG (asbest), 
92/85/EEG (werkneemsters tijdens de zwangerschap)). Volgens het Verdrag mogen lidstaten 
strengere dan in de richtlijnen voorziene maatregelen invoeren.

De inspanningen van de Commissie zijn geconcentreerd op de bewustmaking over de risico’s
van omgevingstabaksrook en het aanmoedigen van handelingen door de lidstaten. 

In januari 2007 heeft de Commissie een Groenboek gepubliceerd "Op weg naar een rookvrij 
Europa: beleidsopties op EU-niveau"1 en een uitgebreide raadpleging van het publiek van 
stapel laten lopen over de beste manier om rookvrije omgevingen in de EU te bevorderen. De 
resultaten van deze raadpleging toonden een brede publieke steun voor een uitvoerig beleid 
inzake rookvrijheid en verdere handelingen van de EU op dit gebied. Deze gerichtheid vond 
in zijn volgende resolutie de volledige steun van het Europees Parlement.

De Commissie heeft op 30 juni 2009 een voorstel aangenomen voor een Aanbeveling van de 
Raad betreffende rookvrije omgevingen om verder een helpende hand en ondersteuning te 
geven aan de nationale inspanningen voor een betere bescherming van de burgers tegen de 
risico’s van tabaksrook. Over het voorstel wordt op het moment in de Raad beraadslaagd. 

Bovendien heeft de Commissie op 19 december 2008 het eerste raadplegingsstadium met de 
werkgevers- en werknemersorganisaties van de EU van start laten gaan over de behoefte aan 
aanvullende maatregelen – hetzij wetgevende of niet wetgevende – om de werknemers te 
beschermen tegen het risico van blootstelling aan tabaksrook op de werkplek. 

Op internationaal niveau verplicht het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging alle 
partijen om bescherming te bieden tegen blootstelling aan tabaksrook in alle gesloten 
openbare ruimtes, de werkplekken en het openbaar vervoer. In juli 2007 heeft de tweede 
conferentie van de partijen van het Kaderverdrag richtsnoeren inzake rookvrije omgevingen 
aangenomen die een “gouden norm” vastleggen die iedere regering moet pogen te bereiken.2

Voor zover het om een mogelijke wijziging van de huidige Roemeense wetgeving gaat ligt dit 
duidelijk in de verantwoordelijkheid van de Roemeense overheid.
De Commissie beschouwt de in het verzoekschrift geopperde kwestie van belang, aangezien 
een uitvoerige “rookvrij’-wetgeving wezenlijk is om de burgers adequaat tegen tabaksrook te 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_nl.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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beschermen. Het verzoekschrift geeft echter geen blijk van een tegenspraak tussen de 
Roemeense wetgeving en de Gemeenschapswetgeving.


