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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“
(2007/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos 
ES mastu“ (COM(2007)0027),

– atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją,

– atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą dėl tabako gaminių priedų atsižvelgiant į derybas 
dėl REACH ir į Europos Parlamento pakeitimus dėl tabako gaminių priedų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

A. primindamas, kad tabako dūmai yra nuodingas mišinys, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 
4000 medžiagų, įskaitant tokias nuodingąsias medžiagas kaip cianido rūgštis, amoniakas 
bei anglies monoksidas, ir daugiau kaip 50 patvirtintų kancerogeninių medžiagų, 

B. kadangi vien tik Europos Sąjungoje kasmet dėl rūkymo miršta mažiausia 650 000 žmonių,

C. kadangi moksliniais tyrimais įrodyta, kad patalpose esantys tabako dūmai lemia didelių 
sveikatos sutrikimų ir ankstyvą mirtį; 

D. kadangi patalpose esantys tabako dūmai kenkia kvėpavimo takams ir dėl to randasi 
gleivinės sudirgimas, kosulys, užkimimas, dusulys, blogėja plaučių funkcijos, randasi arba 
paūmėja astma ar plaučių uždegimas, randasi bronchitas ir lėtinės obstrukcinės plaučių 
ligos, ir kadangi kraujagyslėms pakenkiama taip smarkiai, kad gali ištikti infarktas ar 
insultas,  

E. primindamas, kad įrodyta, jog dėl tabako dūmų poveikio darbo vietoje padidėja plaučių 
vėžio rizika, ir, tikimybė, pavyzdžiui, darbuotojams, dirbantiems maitinimo įmonėse, 
kuriose leidžiama rūkyti, susirgti plaučių vėžiu yra 50% didesnė negu darbuotojams, 
dirbantiems patalpose, kuriose nėra tabako dūmų,

F. primindamas, kad Europos Sąjungoje kasmet nuo pasyvaus rūkymo miršta apie 80 000 
žmonių,

G. primindamas, kad neigiamam tabako dūmų poveikiui ypač jautrūs vaikai,

H. primindamas, kad dėl neigiamas tabako dūmų poveikio nėščiosioms daugėja išsigimimų, 
persileidimų, negyvagimių, didėja priešlaikinio gimdymo rizika, taip pat jis gali lemti 
lėtesnį vaisiaus augimą, mažesnę jo galvos apimtį ir mažą svorį gimus, ir kadangi esama 
ryšio tarp pasyvaus rūkymo ir vidurinės ausies uždegimo, sumažėjusios plaučių funkcijos, 
astmos ir staigios naujagimių mirties, 
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I. kadangi Europos Sąjunga ir 25 iš 27 valstybių narių pasirašė ir ratifikavo PSO Tabako 
kontrolės pagrindų konvenciją, kurios preambulėje pažymėta, kad įsipareigojimas 
apsaugoti nuo tabako dūmų poveikio paremtas pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir 
laisvėmis, ir kurios 8 straipsnyje įtvirtinta, kad teisė į apsaugą nuo tabako dūmų poveikio 
yra įstatymuose numatyta teisė, 

J. kadangi atsakingai įgyvendinant politiką privalu sukurti tokią aplinką, kurioje rūkymas 
nebūtų laikomas normaliu dalyku, kuri skatintų rūkalius mažiau rūkyti arba nustoti rūkyti 
ir kuri atgrasytų vaikus ir jaunimą pradėti rūkyti,

K. kadangi tik visiškai uždraudus rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant maitinimo 
įstaigas, ir visose viešosiose įstaigose ir transporto priemonėse bus galima apsaugoti 
darbuotojus ir nerūkančiuosius, be to, tai padės rūkaliams lengviau mesti rūkyti,

L. primindamas, kad valstybėse narėse, kuriose visiškai buvo uždrausta rūkyti maitinimo 
įstaigose, šių įstaigų apyvarta iš esmės nesumažėjo, 

M. primindamas, kad numanoma, jog Europos valstybių ekonomika kasmet dėl tabako 
vartojimo patiria šimtų milijardų žalą,

N. primindamas, kad sveikatos apsaugos sistemų dėl tabako vartojimo patirtas išlaidas 
padengia visuomenė, o ne jas lėmusieji,

O. kadangi 70% ES piliečių nerūko,

P. kadangi 86% ES piliečių pritaria nuostatai, kad darbo vietoje būtų uždrausta rūkyti, 84% –
kad būtų uždrausta rūkyti kitose viešosiose vietose, 61% – kad būtų uždrausta rūkyti 
baruose ir užeigose, o 77% – kad būtų uždrausta rūkyti restoranuose,

1. džiaugiasi, kad Komisija priėmė Žaliąją knygą, kuri taps atsakingos piliečių apsaugos nuo 
sveikatai kenkiančių tabako dūmų Europos politikos pradžia;

2. džiaugiasi veiksmais tų valstybių narių, kurios ėmėsi veiksmingų apsaugos nuo pasyvaus 
rūkymo priemonių;

3. pakartoja savo 2005 m. vasario 23 d. rezoliucijoje dėl 2004–2010 m. Europos veiksmų 
plano, skirto aplinkos apsaugai ir sveikatai1, iškeltą reikalavimą, kad Komisija kuo 
greičiau pripažintų, jog tabako dūmai, esantys aplinkoje, yra I kategorijos kancerogeninis 
medžiagų mišinys;

4. ragina Komisiją iki 2008. pateikti Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą, pagal kurį Europos 
Sąjungoje būtų visiškai uždrausta rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant 
maitinimo įstaigas, ir visose uždarose viešosiose įstaigose ir transporto priemonėse;

5. ragina Komisiją parengti ataskaitą, kiek išlaidų dėl rūkymo ir neigiamo tabako dūmų 
poveikio atiria nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos ir Europos Sąjungos ekonomika; 

  
1 OL C 304E, 2005 12 1, p. 264.
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6. ragina Komisiją, jei įmanoma, iki 2008 m. pateikti pasiūlymą dėl Direktyvos 2001/37/EB 
(Tabako gaminių direktyva)1, pagal kurį būtų siūloma bent jau: 

§ nedelsiant uždrausti visus remiantis turimais toksikologiniais duomenimis žinomus 
kancerogeninius ir priklausomybę didinančius priedus, ypač tuos, kurių pirolizės 
metu (deginant 600–950°C temperatūroje) susidaro kancerogeninių medžiagų,

§ nustatyti išsamią tabako priedų registravimo, vertinimo ir leidimų naudoti suteikimo 
procedūrą,

§ savaime uždrausti naudoti bet kokius priedus, jei tabako gaminių gamintojai ir 
importuotojai nėra pateikę išsamių duomenų apie juos (pagal pavadinimus ir rūšis 
suskirstytas visų sudedamųjų medžiagų, jų kiekių ir toksikologinių duomenų 
sąrašas),

§ kad gamintojai įsipareigotų pateikti kontrolės tarnyboms visus turimus priedų ir 
tabako dūmuose esančių medžiagų, įskaitant pirolizės produktų, toksikologinių 
duomenų dokumentus (vieši ir vidaus duomenys),

§ sudaryti tabako priedų ir tabako dūmuose esančių medžiagų trumpą aprašą, kuris 
būtų skelbiamas vartotojams,

§ sukurti finansavimo sistemą, pagal kurią visas išlaidas, susijusias su vertinimo ir 
kontrolės sistemos (pvz., nepriklausomos laboratorijos, darbuotojai, moksliniai 
tyrimai) sukūrimu ir finansavimu, turėtų padengti tabako gaminių gamintojai, 

§ kad gamintojai prisiimtų atsakomybę už gaminius ir padengtų visas su sveikata 
susijusias išlaidas, atsiradusias dėl tabako naudojimo,

7. ragina Komisiją apsvarstyti kitas ES lygmeniu privalomąsias priemones, pvz., 

§ visoje ES uždrausti parduoti tabako gaminius jaunesniems kaip 18 metų asmenims, 
§ leisti įrengti cigarečių automatus tik tuo atveju, jei jais negalės naudotis 

nepilnamečiai,
§ užtikrinti, kad mažmeninės prekybos parduotuvėse tabako gaminiai nebūtų 

parduodami savitarnos skyriuje, 
§ uždrausti parduoti tabako gaminius nepilnamečiams nuotoliniu būdu (pvz., 

internetu);

8. ragina valstybes nares imtis tinkamų, pvz., atpratinimo nuo tabako, priemonių, kad padėtų 
rūkaliams, norintiems mesti rūkyti, tai padaryti;

9. ragina Komisiją drąsiai įgyvendinti tolesnes paramos priemones ES, pvz., atkreipiant 
daugiau dėmesio į minėtąją problemą;

  
1 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų 

teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (OL L 194, 2001 7 18, p. 
26).



PE 388.595v01-00 6/7 PR\666247LT.doc

LT

10. būdamas viena iš biudžeto institucijų ragina, kad būtų užtikrinta, jog tokios visuomenės 
dėmesingumo skatinimo priemonės, kurios šiuo metu finansuojamos iš Bendrijos tabako 
fondo, pasibaigus finansavimui ir toliau būtų finansuojamos visos;

11. ragina, kad biuras, rodydamas pavyzdį, nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. uždraustų rūkyti 
visose Europos Parlamento patalpose;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Tabako dūmai – viena iš pagrindinių ir pavojingiausių uždarose patalpose esančių 
kenksmingų medžiagų, kurios galima išvengti, ir jie dažniausiai lemia oro taršą patalpose. Jų 
sudėtyje yra gausybė cheminių medžiagų, iš kurių daugiau kaip 250 yra kancerogeninės ir 
nuodingos. 

Tabako dūmų dalelytės nusėda ant patalpų sienų, lubų ir daiktų ir nuolat išskiria kenksmingų 
medžiagų, ypač kancerogeninių, į patalpų orą. Taigi patalpos, kuriose rūkoma ir buvo rūkoma, 
tampa ilgalaikiu kenksmingų medžiagų, pvz., kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų, šaltiniu. 

Nėra nustatyta daugelio tabako dūmų kancerogeninių medžiagų kiekio ribos, kurios neviršijus 
nekiltų pavojus sveikatai. Net ir nedideliame tabako dūmų kiekyje yra kancerogeninių 
medžiagų, kurios gali skatinti auglių vystymąsi. 

Vėdinimo įrenginiai nepakankamai veiksmingai apsaugo nuo tabako dūmuose esančių 
kenksmingų medžiagų, nes net ir moderniausios vėdinimo sistemos negali visiškai pašalinti 
pavojingų sudedamųjų medžiagų iš patalpų oro.

Visos pagrindinės sveikatos organizacijos, įskaitant pasaulinę sveikatos organizaciją ir jos 
tarptautinį vėžio tyrimų centrą (angl. IARC) pateikė aiškių rekomendacijų, kaip įgyvendinti 
apsaugos nuo tabako dūmuose esančių kompleksinių nuodingųjų mišinių politiką. 
Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis papildomoms priemonėms galioja šie principai: tik 
uždaros patalpos, kuriose visiškai nerūkoma, yra sveikos uždaros patalpos, bet kokio tipo 
vėdinimo sistemos nepakankamai apsaugo nuo genotoksinių kancerogeninių medžiagų, nuo jų 
neapsaugoma taip pat ir įrengus rūkymo vietas.

Visi žmonės turėtų galėti dirbti tokioje darbo vietoje, patalpose ir viešosiose įstaigose, kuriose 
nebūtų rūkoma. Taigi būtina priimti atitinkamus įstatymus, nes visi savanoriški susitarimai 
nebuvo veiksmingi.


