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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grønbogen: Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan
(2007/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens grønbog "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske 
valgmuligheder på EU-plan" (2007)0027,

– der henviser til WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning (Framework 
Convention on Tobacco Control)

– der henviser til Kommissionen erklæring om REACH for så vidt angår tilsætningsstoffer 
til tobak (Commission statement concerning tobacco additives in the context of the 
negotiations on REACH and concerning the European Parliament's amendments on 
tobacco additives),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6-0000/2007),

A. der henviser til, at tobaksrøg udgør en kompleks giftblanding bestående af mere end 4000 
stoffer herunder gifte som blåsyre, ammoniak og kulmonoxid samt mere end 50 stoffer 
som beviseligt er kræftfremkaldende,

B der henviser til, at der hvert år dør mindst 650.000 mennesker som følge af rygning blot i 
Den Europæiske Union

C. der henviser til, at det videnskabeligt er bevist, at tobaksrøg i lukkede lokaler medfører 
alvorlige sundhedsskader og for tidlig død,

D. der henviser til, at tobaksrøg i lukkede lokaler skader bl.a. luftvejene, hvilket medfører 
irritation af slimhinderne, hoste, hæshed, stakåndethed, nedsatte lungefunktionsværdier, 
udvikling eller forværring af astma, udvikling og forværring af lungebetændelser, 
bronkitis og kronisk-obstruktive lungesygdomme, og at skaderne på blodkarrene er så 
omfattende, at der kan føre til hjerteslag og slagtilfælde;

E. der henviser til, at der er ført bevis for en forhøjet risiko for lungekræft som følge af 
udsættelse for tobaksrøg på arbejdspladsen, og til, at sandsynligheden for, at arbejdstagere 
i restaurationsbranchen, hvor der må ryges, rammes af lungekræft, er 50 % højere end hos 
arbejdstagere, som ikke udsættes for tobaksrøg,

F. der henviser til, at der hvert år dør ca. 80.000 mennesker af passiv rygning i Den 
europæiske Union

G. der henviser til, at børn er særlig følsomme over for tobaksrøg,

H. der henviser til, at udsættelse for tobaksrøg under svangerskabet kan medføre en forhøjet 
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risiko for misdannelser, ufrivillig abort, fosterdød eller for tidlig fødsel, hæmmet vækst 
hos fostret og mindre hoved samt lav fødselsvægt, og at der er en sammenhæng mellem 
passiv rygning og mellemørebetændelse, nedsat lungefunktion, astma og vuggedød,

I. der henviser til, at 25 af EU's 27 medlemsstater allerede har underskrevet og ratificeret 
WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning (Framework Convention on 
Tobacco Control, FTCT), hvor det af præamblen fremgår, at forpligtelsen til at beskytte 
mod tobaksrøg bygger på de grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder og 
at beskyttelse mod tobaksrøg i medfør af artikel 8 i FTCT er en grundlæggende ret,

J. der henviser til, at en ansvarlig politik bør sigte på at skabe et miljø, hvor tobaksrygning 
ikke længere betragtes som normalt, som tilskynder rygere til at begrænse deres rygning 
eller at ophøre med det, og som forhindrer at børn og unge begynder at ryge,

K. der henviser til, at det kun vil være muligt at beskytte arbejdstageres og ikke-rygeres 
sundhed gennem et fuldstændigt rygeforbud på indendørs arbejdspladser, herunder i 
restaurationsbranchen, og i alle offentlige bygninger og transportmidler, hvilket også vil 
gære det betydeligt nemmere for rygere at holde op med at ryge,

L. der henviser til, at der ikke har kunnet konstateres et fald i omsætning i 
restaurationsbranchen i de medlemsstater, som har indført et fuldstændigt rygeforbud,

M. der henviser til, at man kan gå ud fra, at tobaksforbruget hvert år koster den europæiske 
samfundsøkonomi et trecifret milliardbeløb

N. der henviser til, at udgifterne for sygesikringen som følge af tobaksforbruget afholdes af 
alle og ikke blot dem, som forårsager udgifterne,

O. der henviser til, at 70 % af befolkningen i EU er ikke-rygere

P. der henviser til, at 86 % af EU-borgerne går ind for et rygeforbud på arbejdspladsen, 84 % 
på andre offentlige steder, 61 % i barer og på værtshuse og 77 % i restauranter,

1. glæder sig over Kommissionens grønbog som et udgangspunkt for an ansvarlig europæisk 
politik, som går ud på at beskytte borgerne mod den sundhedsfarlige tobaksrøg;

2. glæder sig over, at nogle medlemsstater allerede har indført effektive tiltag til beskyttelse 
mod passiv rygning

3. gentager sit krav til Kommissionen, som allerede var indeholdt i beslutningen fra den 23. 
februar 2005 om den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-20101, om så 
hurtigt som muligt at indplacere tobaksrøg som et kræftfremkaldende blandingsstof af 
første grad;

4, opfordrer Kommissionen til senest i 2008 at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et 
forslag til et fuldstændigt rygeforbud på alle indendørs arbejdspladser, herunder 
restaurationsbranchen, samt i samtlige offentlige bygninger og lukkede offentlige 
transportmidler i Den europæiske Union;

  
1 EUT C 304 E af 1.12.2005, s. 264.
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5. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en beretning om omkostningerne for de nationale 
sygesikringsordninger og økonomien i Den Europæiske Union som følge af rygning og 
konsekvenserne af at være udsat for tobaksrøg;

6. opfordrer Kommissionen til om muligt senest i 2008 at fremsætte et forslag til ændring af 
direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet), 1 som mindst skal indeholde følgende 
elementer 

• et øjeblikkeligt forbud mod samtlige ifølge de foreliggende toksikologiske data 
kræftfremkaldende og afhængighedsfremmende tilsætningsstoffer, navnlig stoffer, der 
danner kræftfremkaldende stoffer ved pyrolyse (forbrænding ved mellem 600 og 950° 
celsius),

• indførelse af et detaljeret registrerings-, evaluerings og godkendelsessystem for 
tilsætningsstoffer til tobak,

• et automatisk forbud mod alle tilsætningsstoffer, som producenterne eller 
importørerne af tobaksvarer ikke kan fremlægge fuldstændige oplysninger om (bl.a. 
navn og type samt en detaljeret liste over alle indeholdte stoffer, med angivelse af 
mængde og toksikologi)

• et krav om, at producenterne skal forelægge samtlige foreliggende toksikologiske 
oplysninger om tilsætningsstoffer og stoffer i tobaksrøg inklusive 
pyrolyseprodukterme (offentligt tilgængelige oplysninger og interne oplysninger) for 
tilsynsmyndighederne,

• udarbejdelse af en liste over tilsætningsstoffer i tobaksvarer og stoffer i tobaksrøg 
samt orientering af forbrugerne om disse,

• indførelse af en finansieringsordning, hvor producenterne af tobaksvarer pålægges 
samtlige udgifter til opbygning og drift af evaluerings- og tilsynsstrukturer (f.eks. 
uafhængige laboratorier, personale, videnskabelige undersøgelser)

• anvendelse af produktansvarsbestemmelserne på producenter og indførelse af 
producentansvar for finansieringen af samtlige udgifter til sundhedsvæsen, der er en 
konsekvens af tobaksrygning;

7. opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere bindende tiltag i EU:

• indførelse af et EU-dækkende forbud mod salg af tobaksvarer ti unge under 18,

• tilladelse til at opstille tobaksautomater skal gøres betinget af, at de er utilgængelige 
for unge,

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5.6.2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 

love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EFT. L 194 af 
18.7.2001, s. 26).
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• tobaksvarer skal fjernes fra selvbetjeningsområderne i detailhandelen,

• forbud mod fjernsalg (f.eks. via internettet) af tobaksvarer til unge;

8. opfordrer medlemsstaterne til at gøre det nemmere for de rygere, som ønsker at ophøre 
med at ryge, at gøre dette gennem hensigtsmæssige foranstaltninger, f.eks. 
tobaksafvænning;

9. tilskynder Kommissionen til at gennemføre yderligere opbakningstiltag på EU-plan, f.eks. 
oplysningskampagner

10. kræver i den forbindelse som en del af budgetmyndigheden, at der skabes sikkerhed for 
den fortsatte finansiering af sådanne oplysningskampagner, der for øjeblikket finansieres 
over den fælles tobaksfond, efter udløbet af denne ordning,

11. kræver at Præsidiet viser et godt eksempel og indføre et fuldstændigt forbud mod 
tobaksrygning i alle Parlamentets lokaler med virkning fra den 1. august 2007;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.



PR\666247DA.doc 7/7 PE 385.595v01-00

DA

BEGRUNDELSE

Tobaksrøg er det vigtigste og farligste indendørs giftstof, som kan undgås, og en af de 
vigtigste årsager til indendørs luftforurening. Tobaksrøg indeholder tusindvis af kemiske 
stoffer, herunder over 250 kræftfremkaldende og giftige stoffer.

Tobaksrøgpartikler sætter sig på vægge, lofter og genstande i rummene og afgiver hele tiden 
skadelige stoffer, navnlig kræftfremkaldende stoffer, ud i luften. Dermed bliver et rum, hvor 
der ryges eller er blevet røget, også en langfristet kilde til skadelige stoffer, herunder stoffer, 
der fremkalder kræft, ændrer arvemassen og skader efterkommerne.

For de fleste kræftfremkaldende stoffer i tobaksrøg findes der ingen nedre grænse, hvorunder 
der ikke er nogen sundhedsrisiko. Selv den mindste udsættelse for de kræftfremkaldende 
stoffer i tobaksrøg kan bidrage til udviklingen af svulster.

Udluftningsanlæg beskytter ikke effektiv mod de skadelige stoffer i tobaksrøg, da selv de 
mest moderne ventilationssystemer ikke fuldstændig kan fjerne de farlige stoffer fra 
indeluften.

Alle ledende sundhedsorganisationer, herunder Verdenssundhedsorganisationen og dens 
internationale kræftforskningscenter IARC har fremsat klare henstillinger om en politik for 
beskyttelse mod den komplekse giftblanding i tobaksrøg. Der gælder følgende principper for 
samtlige tiltag: Kun rum, der er 100 % røgfri, kan betegnes som sunde, ingen 
ventilationssystemer kan beskytte i tilstrækkelig grad om de gentoksiske kræftfremkaldende 
stoffer, hvilket også er tilfælde for etablering af rygerum.

Alle mennesker skal kunne arbejde røgfrit på deres arbejdsplads og færdes røgfrit indendørs 
og i offentlige bygninger. Det er nødvendigt at indføre en lovgivning, da alle frivillige aftaler 
gentagne gange har vist, at de ikke fungerer.


