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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно относно Зелената книга "Към Европа без тютюнев дим: политически 
опции на ниво ЕС"
(2007/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Зелената книга на Европейската комисия "Към Европа без 
тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС" (СOM(2007)0027),

– като взе предвид Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюнопушенето 
('Framework Convention on Tobacco Control, FCTC'),

като взе предвид Декларацията на Комисията относно REACH за добавките в 
тютюневите изделия ('Commission statement concerning tobacco additives in the 
context of the negotiations on REACH and concerning the European Parliament's 
amendments on tobacco additives'),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че тютюневият  дим съдържа над 4 000 химически вещества, 
включително над 50 известни канцерогенни и много токсични агенти като 
циановодородна киселина, амоняк и въглероден окис, 

Б. като има предвид, че само в Европейския съюз в резултат на тютюнопушенето  
ежегодно умират най-малко 650 000 души,

В. като има предвид, че е научно доказано, че тютюневият дим в затворени 
пространства причинява тежки здравословни увреждания и преждевременна смърт,  

Г. като има предвид, че тютюневият дим в затворени пространства уврежда също така 
респираторните пътища и причинява възпаления на лигавицата, кашлица, 
пресипналост, затруднено дишане, намалени стойности на белодробна 
функционалност, възникване и обостряне на астма, белодробни възпаления , 
бронхит и хроничнообструктивни белодробни страдания и до силно  увреждане на 
кръвоносните съдове, което води до сърдечни инфаркти и инсулти, 

Д. като има предвид, че е доказано, че излагането на въздействие на тютюнев дим на 
работното място води до повишаване на риска на заболяване от рак на белите 
дробове, и че вероятността работниците  да заболеят от белодробен рак в 
заведенията за обществено хранене, в които е разрешено пушенето, е с 50% по-
голяма отколкото при работниците, които не са изложени на въздействието на 
тютюнев дим,

Е. като има предвид, че пасивното тютюнопушене убива годишно  около 80 000 души 
в Европейския съюз, 
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Ж. като има предвид, че децата са особено чувствителни към тютюневия дим, 

З. като има предвид, че при бременност тютюневият дим повишава риска от  
малформации, спонтанен аборт, смърт на зародиша и преждевременно раждане, 
забавяне на интраутеринното развитие на фетуса по отношение на ръст, тегло и 
размер на главата, и че съществува връзка между пасивното тютюнопушене и 
възпалението на средното ухо, затруднената белодробна функция, астмата и 
внезапната смърт при кърмачетата, 

И. като има предвид, че Европейският съюз и 25 от 27-те държави-членки вече 
подписаха и ратифицираха Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху 
тютюнопушенето (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), и че в 
преамбюла е залегнало, че задължението за защита от тютюнев дим произтича от 
основните права и свободи на човека, и че съгласно член 8 от FCTC (РККТ) 
защитата от тютюнев дим е основно човешко право,

Й. като има предвид, че политиката носи отговорност за изграждане на среда, в която 
тютюнопушенето не се възприема нормално, която поощрява пушачите да 
ограничат или откажат пушенето, и която възпрепятства младежите и децата да 
започнат да пушат,

K. като има предвид, че само пълната забрана на пушенето във всички затворени 
работни помещения, включително и в заведенията за обществено хранене, както и 
на  обществени места и в транспортните средства, може да съхрани здравето на 
работниците и непушачите и да допринесе в значителна степен за отказване от 
тютюнопушене,

Л. като има предвид, че в сферата на общественото хранене в държавите-членки, в 
които е наложена пълна забрана на пушенето, не се забелязва спад на оборота, 

M. като има предвид, че потреблението на тютюневи изделия нанася  на европейските 
икономики ежегодно щети, изразяващи се в стотици милиарди,

Н. като има предвид, че нанесените от потреблението на тютюневи изделия разходи на 
системите на здравеопазване се поемат от обществото, а не от причинителите,

O. като има предвид, че 70 % от гражданите на Европейския съюз са непушачи,

П. като има предвид, че 86 % от гражданите на Европейския съюз подкрепят забраната 
за тютюнопушене на работното място, 84 % - и на други обществени места, 61 % - в 
питейните заведения и 77 % - в ресторантите,

1. 1. приветства Зелената книга на Комисията като изходно начало на една отговорна 
европейска политика за защита на гражданите от вредния за здравето тютюнев дим;

2. приветства подхода на държавите-членки, които вече са набелязали ефективни  
мерки за защита от пасивното тютюнопушене;
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3. подновява своето изискване към Комисията,  вече отразено в Резолюцията от 23 
февруари 2005 г., относно Плана за действие “Околна среда и здраве” 2004-20101 г., 
да определи по на-бързия начин тютюневия дим в околната среда като канцероген 
от клас 1;

4. призовава Комисията да представи до 2008 г. предложение до Парламента и Съвета 
за пълна забрана на тютюнопушенето на територията на Европейския съюз във 
всички затворени работни помещения, включително и в заведенията за обществено 
хранене, във всички затворени обществени места и в обществения транспорт;

5. призовава Комисията да изготви доклад за разходите на националните системи на 
здравеопазване и икономиката на Европейския съюз, които възникват в резултат на 
пушенето и като последствие от въздействието на вторичния тютюнев дим; 

§ 6. призовава Комисията да предостави, при възможност до 2008 г, 
предложение за изменение на Директива 2001/37/EО (директива за 
тютюневите изделия)2, което да съдържа най-малко следното:незабавна 
забрана на всички, на основа на наличните токсикологични данни, известни 
канцерогенни и предизвикващи никотинова пристрастеност добавки, и 
особено на такива, които при пиролиза (горене при 600 до 950° по Целзий) 
образуват  канцерогенни съставки,

§ въвеждане на подробна процедура за регистрация, оценка и разрешаване на  
добавки при производството на тютюневи изделия,

§ автоматична забрана на всички добавки, за които производителите или 
вносителите на тютюневи изделия не могат да предоставят пълни данни (както 
и списъци на всички съставки и техните количества, за всяка марка и за всеки 
вид, с токсикологични данни),

§ задължаване на производителите да предоставят на надзорните органи всички 
налични токсикологични данни за съставките и добавките в тютюневия дим, 
включително и за тези, възникващи при пиролиза (открита и конфиденциална 
информация ),

§ съставяне на справочник на  съставките и добавките на тютюневите изделия и 
на компонентите на тютюневия дим, и информиране на потребителите за тях,

§ въвеждане на система за финансиране, при която всички разходи за 
изграждане и поддържане на структурите за оценка и контрол (например 
независими лаборатории, персонал, научни изследвания) се поемат от 
производителите на тютюневи изделия, 

  
1 OВ C 304 E от 1.12.2005 г., стр. 264.
2 Директива 2001/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на  

законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно 
производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (ОВ L 194 от 18.7.2001 г., стр. 26).
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§ прилагане на отговорността на производителя за качеството на изделията  и 
въвеждане на отговорност на производителите за финансиране на всички 
разходи при увреждане на здравето в резултат на потребление на тютюневи 
изделия,

7. призовава Комисията да провери и други задължителни мерки  за целия ЕС, като 
например 

§ забрана в целия ЕС върху продажбата на тютюневи изделия на младежи под 18 
годишна възраст, 

§ издаване на разрешителни  за поставяне на автомати за цигари само в 
случаите, когато те са недостъпни за младежи,

§ премахване на тютюневите изделия от щандовете на самообслужване в 
търговията на дребно, 

§ забрана на продажбата от разстояние на тютюневи изделия (напр. по интернет) 
на младежи;

8. призовава държавите-членки да стимулират желаещите да се откажат от пушенето с 
подходящи мерки;

9. поощрява  Комисията да продължи да провежда  мерки за финансово стимулиране 
на равнище на ЕС, като например мерки за ангажиране  на обществото с проблема;

10. изисква в тази връзка, като част от бюджетния орган, финансирането на тези мерки, 
което се извършва понастоящем от фонда на Общността за тютюна, да се гарантира 
и по-нататък в пълен обем след  приключване на фонда;

11. призовава Бюрото да даде пример като издаде забрана за пушене във всички 
помещения на Европейския парламент, която да влезе в сила от 1 август 2007 г.;

12 възлага на  своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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BEGRÜNDUNG

Tabakrauch ist der bedeutendste und gefährlichste vermeidbare Innenraumschadstoff und die 
führende Ursache von Luftverschmutzung in Innenräumen. Er enthält Tausende von 
chemischen Substanzen, darunter über 250 krebserzeugende und giftige Stoffe. 

Tabakrauchpartikel setzten sich an den Wänden, Decken und Gegenständen im Raum ab und 
geben kontinuierlich Schadstoffe, insbesondere krebserregende Stoffe, an die Raumluft ab; 
somit ist ein Raum, in dem geraucht wird und wurde, auch längerfristig eine Quelle für 
Schadstoffe, darunter solche, die krebserzeugend, erbgutverändernd und die Nachkommen 
schädigend sind. 

Für die meisten Krebs erzeugenden Stoffe des Tabakrauchs gibt es keine Wirkungsschwelle, 
unterhalb derer keine Gesundheitsgefährdung zu erwarten wäre. Auch kleinste Belastungen 
mit den in Tabakrauch enthaltenen Kanzerogenen können zur Entwicklung von Tumoren 
beitragen. 

Lüftungstechnische Anlagen schützen nicht wirksam vor den Schadstoffen des Tabakrauchs, 
da selbst modernste Ventilationssysteme die gefährlichen Inhaltsstoffe nicht vollständig aus 
der Raumluft entfernen können.

Alle führenden Gesundheitsorganisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation mit 
ihrem internationalen Krebsforschungszentrum IARC, haben klare Empfehlungen für die 
Politik zum Schutz vor dem komplexen Giftgemisch des Tabakrauchs ausgesprochen. Danach 
gelten folgende Grundsätze für zusätzliche Maßnahmen: Nur 100 % rauchfreie Innenräume 
sind gesunde Innenräume, Ventilationssysteme gleich welcher Art schützen nicht umfassend 
vor den gentoxischen Kanzerogenen, ebenso nicht die Einrichtung von Raucherbereichen.

Alle Menschen sollten an ihren Arbeitsplätzen, in Innenbereichen und in öffentlichen 
Einrichtungen rauchfrei arbeiten dürfen. Es ist notwendig, eine Gesetzgebung hierfür zu 
schaffen, denn alle freiwilligen Vereinbarungen haben wiederholt gezeigt, dass sie 
wirkungslos sind.


