
CM\805910PL.doc PE439.196v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

19.2.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0958/2009, którą złożył S.P.R. (Rumunia) w sprawie problemów 
związanych z wdrażaniem prawodawstwa europejskiego zakazującego palenia
w miejscach publicznych w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do instytucji europejskich o wywarcie presji na władze 
rumuńskie w celu zmiany prawodawstwa krajowego regulującego palenie w miejscach 
publicznych (bary, restauracje itd.), informując, że na mocy ustawodawstwa rumuńskiego 
połowa lokalu, którego powierzchnia przekracza 100 metrów kwadratowych, musi być 
przeznaczona dla niepalących, natomiast lokale o powierzchni mniejszej niż 100 metrów 
kwadratowych mogą działać jako przeznaczone wyłącznie dla palących lub niepalących, przy 
czym większość z nich wybiera tę pierwszą opcję. Składający petycję, który nie pali, uważa, 
że taki środek jest dla niego niesprawiedliwy, ponieważ zmusza go do wyboru między 
względami zdrowotnymi a spotykaniem się w określonym miejscu. Dlatego domaga się on 
całkowitego zakazu palenia w małych lokalach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

W przedmiotowej petycji wyraża się zaniepokojenie w związku z niewystarczającą ochroną 
przed paleniem biernym w sektorze gastronomicznym w Rumunii. Wskazuje się, że na mocy 
obowiązującego prawodawstwa rumuńskiego połowa lokalu, którego powierzchnia 
przekracza 100 metrów kwadratowych, musi być przeznaczona dla niepalących, natomiast
w przypadku barów i restauracji o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych, 
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które stanowią większość wśród lokali gastronomicznych, można wybrać, czy będą one 
działać jako przeznaczone wyłącznie dla palących lub niepalących, przy czym w zasadzie 
wszystkie z nich opowiadają się za tą pierwszą opcją. W petycji wzywa się UE do wywarcia 
presji na władze rumuńskie, tak by wprowadziły one całkowity zakaz palenia w małych 
lokalach.

W chwili obecnej nie istnieje prawodawstwo UE, które zobowiązywałoby państwa 
członkowskie do przyjęcia i wdrożenia obszernych regulacji w sprawie zakazu palenia. 
Jednak kilka dyrektyw w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy podejmuje 
kwestię ekspozycji pracowników na oddziaływanie dymu tytoniowego. Dyrektywa ramowa
89/391/EWG obejmuje wszystkie rodzaje zagrożeń dla pracowników. Ponadto kilka tak 
zwanych „dyrektyw indywidualnych” określa wymogi minimalne w odniesieniu do pewnych 
konkretnych typów zagrożeń obejmujących też dym tytoniowy w środowisku (np. dyrektywa
89/654/EWG (miejsca pracy), 92/57/EWG (budowy), 92/91/EWG i 92/104/EWG (obie
w sprawie przemysłu wydobywczego), 2004/37 (czynniki rakotwórcze i mutageny), 
83/477/EWG (azbest), 92/85/EWG (pracownice w ciąży)). Zgodnie z traktatem państwa 
członkowskie mogą wprowadzać bardziej rygorystyczne środki od tych przewidzianych
w przedmiotowych dyrektywach.

Wysiłki Komisji koncentrują się na zwiększaniu świadomości w odniesieniu do zagrożeń 
związanych z dymem tytoniowym w środowisku i zachęcaniu do podejmowania działań przez 
państwa członkowskie. 

W styczniu 2007 roku Komisja opublikowała Zieloną księgę „Europa wolna od dymu 
tytoniowego: alternatywy dla polityki ogólnoeuropejskiej”1 i zainicjowała szeroko zakrojone 
konsultacje społeczne w sprawie najlepszego sposobu promowania w UE środowisk wolnych
od dymu tytoniowego. Wynik konsultacji pokazał powszechne poparcie społeczne dla 
wszechstronnej polityki dotyczącej obszarów wolnych od dymu oraz dla dalszych działań UE
w tej dziedzinie. Kierunek ten w pełni poparł Parlament Europejski w swojej późniejszej 
rezolucji.

W dniu 30 czerwcu 2009 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
środowisk wolnych od dymu tytoniowego, tak aby dalej pomagać i wspierać wysiłki krajowe 
zmierzające do lepszej ochrony obywateli przed zagrożeniami związanymi z dymem 
tytoniowym. Wniosek ten jest obecnie omawiany w Radzie. 

Ponadto w dniu 19 grudnia 2008 r. Komisja zainicjowała pierwszy etap konsultacji
z unijnymi organizacjami pracodawców i pracowników w sprawie konieczności przyjęcia 
środków dodatkowych – legislacyjnych bądź nielegislacyjnych – w celu ochrony 
pracowników przed ryzykiem ekspozycji na oddziaływanie dymu tytoniowego w miejscu 
pracy. 

Na szczeblu międzynarodowym Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia
o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC) zobowiązuje wszystkie strony do zapewnienia ochrony 
przed ekspozycją na oddziaływanie dymu tytoniowego we wszystkich zamkniętych miejscach
publicznych, miejscach pracy i w publicznych środkach transportu. Na drugiej konferencji 
stron konwencji w lipcu 2007 roku przyjęto wytyczne w sprawie środowisk wolnych od 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_pl.pdf
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dymu, formułując „złoty standard”, do osiągnięcia którego powinny dążyć wszystkie rządy.1

W odniesieniu do ewentualnej zmiany istniejącego prawa rumuńskiego wyraźnie leży ona
w gestii władz rumuńskich. 
Komisja uważa, że kwestia poruszona w przedmiotowej petycji jest istotna, ponieważ 
obszerne ustawy w sprawie przestrzeni wolnych od dymu są niezbędne z punktu widzenia 
odpowiedniej ochrony obywateli przed dymem tytoniowym. Jednak w petycji nie sugeruje się 
niezgodności prawa rumuńskiego z istniejącym prawem wspólnotowym. 

                                               
1 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf


