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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zelené knize: „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“
(2007/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zelenou knihu Komise: „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky 
na úrovni EU“ (KOM(2007)0027),

– s ohledem na Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku 
(„Framework Convention on Tobacco Control, FCTC“),

– s ohledem na prohlášení Komise k nařízení REACH týkající se tabákových příměsí 
(„Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations 
on REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco 
additives“),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že tabákový kouř je směsí jedovatých látek, skládající se z více než 
4000 látek, včetně jedů jako je kyselina kyanovodíková, čpavek a oxid uhelnatý a také 
více než 50 látek, které jsou prokazatelně rakovinotvorné,

B. vzhledem k tomu, že v celé Evropské unii umírá ročně nejméně 650 000 lidí na následky 
kouření,

C. vzhledem k tomu, že je vědecky dokázáno, že tabákový kouř způsobuje v uzavřených 
prostorách těžké zdravotní komplikace a je příčinou předčasných úmrtí,

D. vzhledem k tomu, že tabákový kouř v uzavřených prostorách poškozuje mj. dýchací cesty, 
což způsobuje podráždění sliznic, kašel, chraptivost, dušnost, snížení funkčnosti plic, 
vznik a zhoršení astmatu, vznik a zhoršení zánětu plic, zánět průdušek a chronické –
obstruktivní onemocnění plic, a že poškození cév je tak značné, že může vést k srdečnímu 
infarktu a k mrtvici,  

E. vzhledem k tomu, že přítomnost tabákového kouře na pracovišti prokazatelně způsobuje 
zvýšené riziko rakoviny plic a že např. u zaměstnanců v gastronomických provozech, kde 
je dovoleno kouřit, je pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic o 50 % vyšší než u 
zaměstnanců, kteří tabákovému kouři vystaveni nejsou,

F. vzhledem k tomu, že podle odhadů umírá v Evropské unii na následky pasivního kouření 
ročně asi 80 000 lidí,

G. vzhledem k tomu, že zejména děti jsou na tabákový kouř velmi citlivé,

H. vzhledem k tomu, že tabákový kouř může být během těhotenství příčinou zvýšeného 
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rizika poškození plodu, potratu, narození mrtvého plodu nebo předčasného porodu, 
pomalejšího růstu plodu, menšího obvodu hlavičky plodu a snížené porodní hmotnosti, 
a že existuje souvislost mezi pasivním kouřením a záněty středního ucha, závažným 
poškozením funkcí plic, astmatem a také náhlým úmrtím kojenců,

I. vzhledem k tomu, že Evropská unie a 25 z 27 jejích členských států již podepsalo a 
ratifikovalo Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku 
(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), a že je v její preambuli je uvedeno, 
že nárok na ochranu před tabákovým kouřem vyplývá ze základních lidských práv a 
svobod a že v souladu s článkem 8 FCTC je ochrana před tabákovým kouřem 
nezadatelným právem,

J. vzhledem k tomu, že povinností odpovědné politiky je vytvořit prostředí, v němž již není 
kouření považováno za normální, což bude kuřáky motivovat k tomu, aby kouření omezili 
nebo se jej vzdali, což zabrání tomu, aby děti a mladiství kouřit začali,

K. vzhledem k tomu, že pouze všeobecný zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích, 
včetně gastronomických provozů, a také ve všech veřejných zařízeních a dopravních 
prostředcích může ochránit zdraví pracovníků a nekuřáků, a že takový zákaz usnadní 
situaci těm, kteří chtějí s kouřením přestat,

L. vzhledem k tomu, že není známo, že by došlo k náhlému poklesu tržeb v gastronomických 
podnicích v těch členských státech, kde byl zaveden všeobecný zákaz kouření,

M. vzhledem k tomu, že je nutno vycházet ze skutečnosti, že spotřeba tabáku evropskému 
hospodářství ročně způsobuje škodu, jež lze vyjádřit v třímístných miliardových číslech,

N. vzhledem k tomu, že náklady, které souvisí se spotřebou tabáku a zatěžují systémy 
zdravotní péče, nese celá společnost, a nikoliv jejich původci,

O. vzhledem k tomu, že 70 % občanů EU jsou nekuřáci,

P. vzhledem k tomu, že se pro zákaz kouření na pracovištích vyslovilo 86 % občanů EU, pro 
zákaz kouření v ostatních veřejných prostorách 84 %, pro zákaz kouření v barech a 
hostincích 61 %, pro zákaz kouření v restauracích 77 % občanů EU,

1. schvaluje zelenou knihu Komise jako výchozí bod pro odpovědnou evropskou politiku na 
ochranu občanů před tabákovým kouřem, který je zdraví škodlivý;

2. vítá postup těch členských států, které již vydaly účinná opatření na ochranu před 
pasivním kouřením;

3. opakuje svůj požadavek předložený Komisi již v usnesení ze dne 23. února 2005 o 
Evropském akčním plánu v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví 2004-20101, a to 
zařadit co nejdříve tabákový kouř z hlediska vlivu na životní prostředí jako 
rakovinotvornou látku do kategorie I;

4. vyzývá Komisi, aby do roku 2008 Parlamentu a Radě předložila návrh, který bude počítat 
  

1 Úř. věst. C 304, 1.12.2005, s. 264.
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s neomezeným zákazem kouření na všech uzavřených pracovištích, včetně 
gastronomických provozů, a také ve všech uzavřených veřejných zařízeních a dopravních 
prostředcích v Evropské unii;  

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala zprávu o nákladech, které vznikají národním systémům 
zdravotní péče a hospodářství Evropské unie v souvislosti s kouřením a působením 
tabákového kouře;  

6. vyzývá Komisi, aby do roku 2008, pokud to bude možné, předložila návrh na úpravu 
směrnice 2001/37/ES („směrnice o tabákových výrobcích“)1 , který bude obsahovat 
alespoň:

§ okamžitý zákaz všech příměsí, o kterých je na základě dostupných toxikologických 
údajů známo, že jsou rakovinotvorné a že způsobují závislost, a to zejména těch, 
které při pyrolýze (spalování při teplotě 600° C až 950° C) vytvářejí rakovinotvorné 
látky,

§ zavedení podrobného postupu pro registraci, hodnocení a povolování tabákových 
příměsí,

§ automatický zákaz všech příměsí, u kterých výrobci nebo dovozci tabákových 
výrobků nepředloží všechny požadované údaje (mj. podle názvů a druhu sestavené 
seznamy všech obsažených látek, jejich množství a také jejich toxické vlastnosti),

§ povinnost výrobce předložit kontrolním úřadům všechny existující podklady týkající 
se toxických účinků příměsí a látek v tabákovém kouři, včetně toxických účinků 
látek vznikajících při pyrolýze (veřejné i interní údaje),

§ vytvoření kompendia o tabákových příměsích a látkách v tabákovém kouři a 
informování spotřebitelů o tomto kompendiu,

§ zavedení systému financování, který výrobcům tabákových výrobků uloží hradit 
všechny náklady spojené s vytvořením a činností struktur pro hodnocení a kontrolu 
(např. nezávislé laboratoře, personál, vědecké výzkumy),

§ uplatňování povinnosti výrobce ručit za své výrobky a zavedení odpovědnosti 
výrobce za financování všech nákladů souvisejících se zdravotními následky 
spotřeby tabáku,

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala další závazná opatření v rámci EU, např.:

§ zákaz prodeje tabákových výrobků mládeži do 18 let na území EU,

§ vydávat povolení k instalaci automatů na cigarety pouze tehdy, pokud je zaručeno, 
že k nim nebude mít mládež přístup,

  
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. 
L 194, 18.7.2001, s. 26).
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§ odstranění tabákových výrobků ze samoobslužných zón a výloh v maloobchodě,  

§ zamezení prodeje tabákových výrobků mládeži „na dálku“(např. prostřednictvím 
internetu);

8. vyzývá členské státy, aby kuřákům, kteří chtějí přestat kouřit, jejich záměr usnadnila
vydáním vhodných opatření, např. opatření pro odvykání kouření;

9. vyzývá Komisi, aby na úrovni EU i nadále prováděla podpůrná opatření, např. opatření 
ke zvýšení informovanosti;

10. požaduje, jako člen rozpočtového orgánu, aby bylo v této souvislosti financování opatření 
ke zvýšení informovanosti, která jsou v současné době hrazena z Tabákového fondu 
Společenství, zajištěno v plném rozsahu také po ukončení činnosti tohoto fondu;

11. vyzývá předsednictvo a poukazuje přitom na povinnost být příkladem, aby s účinností 
od 1. srpna 2007 vydalo zákaz kouření ve všech prostorách Evropského parlamentu;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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ODŮVODNĚNÍ

Tabákový kouř je nejvýznamnější a nejnebezpečnější odstranitelnou škodlivou látkou 
v uzavřených prostorách a hlavní příčinou znečištění ovzduší ve uzavřených prostorách.
Obsahuje tisíce chemických látek, mezi nimi více než 250 rakovinotvorných a jedovatých 
látek.

Částice tabákového kouře se v místnostech usazují na stěnách, stropech i předmětech a 
neustále do vnitřního ovzduší vypouštějí škodlivé, zejména rakovinotvorné, látky; tím se 
prostor, kde se kouří a kouřilo, stává dlouhodobě také zdrojem znečišťujících látek, z nichž 
některé jsou rakovinotvorné, vytvářejí genetické změny a poškozují další generace.

Pro většinu rakovinotvorných látek, které tabákový kouř vytváří, neexistují mezní hodnoty, 
před jejichž dosažením by tyto látky nebyly zdraví škodlivé. Také minimální zatížení 
karcinogeny obsaženými v tabákovém kouři může přispět ke vzniku nádorů.

Technická větrací zařízení neposkytují dostatečnou ochranu před škodlivými látkami 
tabákového kouře, dokonce ani nejmodernější ventilační systémy nedokáží nebezpečné látky 
z vnitřního ovzduší zcela odstranit.

Všechny přední zdravotnické organizace, mezi nimi Světová zdravotnická organizace a její 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC, vydaly jasná doporučení týkající se 
politiky ochrany před jedovatou směsí tabákového kouře. Podle těchto doporučení platí pro 
dodatečná opatření následující zásady: Zdravými vnitřními prostorami jsou pouze takové 
prostory, které neobsahují žádné procento tabákového kouře; žádné ventilační systémy, ani 
zřizování zón pro kuřáky dostatečně neochrání před genotoxickými karcinogeny.

Všichni lidé by měli mít možnost pracovat na nekuřáckých pracovištích, v nezakouřených 
uzavřených prostorách a veřejných zařízeních. Je nutné vytvořit příslušné zákony, neboť 
všechny dobrovolné dohody se opakovaně ukázaly jako neúčinné.
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