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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas 
ES līmenī”
(2007/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: 
politikas iespējas ES līmenī: (KOM(2007)0027),

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Pamatkonvenciju par tabakas kontroli 
(PKTK),

– ņemot vērā Komisijas paskaidrojumu par REACH (ķīmisku vielu reģistrēšanu, 
novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) attiecībā uz tabakas piedevām („Commission 
statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations on REACH and 
concerning the European Parliament's amendments on tobacco additives”),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

A. tā kā tabakas dūmi ir daudzveidīgs dažādu inžu maisījums, ko veido vairāk nekā 
4000 vielu, tostarp tādas indes kā zilskābe, amonjaks un oglekļa oksīds, kā arī vairāk nekā 
50 citu vielu, par kurām zināms, ka tās izraisa vēzi; 

B. tā kā Eiropas Savienībā vien ik gadu no smēķēšanas sekām mirst vismaz 650 000 cilvēku;

C. tā kā zinātniski pierādīts, ka tabakas dūmi telpās var izraisīt smagu veselības kaitējumu un 
priekšlaicīgu nāvi; 

D. tā kā tabakas dūmi telpās citstarp kaitē elpošanas ceļiem, kā rezultātā rodas gļotādu 
kairinājums, klepus, aizsmakums, elpas trūkums, samazināts plaušu tilpums, rodas un 
saasinās astma un plaušu iekaisums, bronhīts un hroniskas plaušu saslimšanas, un 
asinsvadiem nodarītais kaitējums ir tik liels, ka tas var izraisīt sirds infarktu un trieku; 

E. tā kā ir pierādījumi par palielinātu risku saslimt ar plaušu vēzi, ieelpojot tabakas dūmus 
darbavietā, un, piemēram, tiem darbiniekiem, kuri strādā ēdināšanas iestādēs, kur atļauta 
smēķēšana, ir par 50 % lielāka iespēja saslimt ar plaušu vēzi nekā tiem strādājošajiem, 
kuri neieelpo tabakas dūmus;

F. tā kā lēš, ka ik gadu Eiropas Savienībā no pasīvās smēķēšanas mirst 80 000 cilvēku;

G. tā kā bērni ir īpaši jūtīgi pret tabakas dūmu kaitējumu;

H. tā kā tabakas dūmu iedarbība grūtniecēm var radīt augļa bojājumus, spontānu abortu, 
embrija nāvi un priekšlaicīgas dzemdības, mazāku augļa garumu, mazāku galvas 
apkārtmēru un mazāku zīdaiņa dzimšanas svaru un tā kā pastāv saistība starp pasīvo 
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smēķēšanu un vidusauss iekaisumu, plaušu funkciju traucējumiem, astmu un pēkšņu 
zīdaiņu nāvi; 

I. tā kā Eiropas Savienība un 25 no 27 dalībvalstīm jau ir parakstījušas un ratificējušas PVO 
Pamatkonvenciju par tabakas kontroli (PKTK), un tās preambulā ir norādīts, ka tiesības 
būt pasargātam no tabakas dūmiem balstās uz cilvēka pamattiesībām un brīvībām un 
atbilstoši PKTK 8. pantam tiesības būt pasargātam no tabakas dūmiem ir vienas no 
pamattiesībām;

J. tā kā atbildīgas politikas pienākums ir radīt vidi, kurā smēķēšanu vairs neuzskatītu par 
normālu, mudinātu smēķētājus ierobežot vai atmest smēķēšanu un bērnus un jauniešus 
kavētu smēķēšanu uzsākt;

K. tā kā tikai vispārējs smēķēšanas aizliegums visās slēgtās darbavietās, tostarp ēdināšanas 
iestādēs, kā arī visās sabiedriskās vietās un transportlīdzekļos var pasargāt strādājošo un 
nesmēķētāju veselību, un tas arī pašiem smēķētājiem var būtiski palīdzēt atmest 
smēķēšanu;

L. tā kā nav ziņu, ka būtu strauji samazinājies ēdināšanas iestāžu apgrozījums tajās 
dalībvalstīs, kur ieviests plašs smēķēšanas aizliegums; 

M. tā kā jāņem vērā, ka no tabakas lietošanas Eiropas tautsaimniecībai ik gadu rodas simtiem 
miljardu eiro lieli zaudējumi;

N. tā kā tabakas lietošanas radītās izmaksas veselības aizsardzības sistēmās ir jāuzņemas 
nevis šo izmaksu radītājiem, bet sabiedrībai kopumā;

O. tā kā 70 % ES pilsoņu nesmēķē;

P. tā kā 86 % ES pilsoņu atbalsta smēķēšanas aizliegumu darbavietā, 84 % — citās 
sabiedriskās vietās, 61 % atbalsta smēķēšanas aizliegumu bāros un kafejnīcās, 77 % —
restorānos;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu kā pamatu atbildīgai Eiropas politikai, lai aizsargātu 
pilsoņus no veselībai kaitīgajiem tabakas dūmiem;

2. atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu rīcību, kuras jau veikušas efektīvus pasākumus aizsardzībai 
no pasīvās smēķēšanas;

3. atkārto jau 2005. gada 23. februāra rezolūcijā par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 
no 2004. līdz 2010. gadam1 Komisijai izteikto prasību cik iespējams drīz iekļaut tabakas 
dūmus vēzi izraisošo vielu maisījumu I kategorijā;

4. prasa Komisijai līdz 2008. gadam iesniegt Parlamentam un Padomei priekšlikumu, kas 
paredzētu neierobežotu smēķēšanas aizliegumu visās slēgtās darbavietās, tostarp 
ēdināšanas iestādēs, kā arī visās slēgtās sabiedriskās vietās un transportlīdzekļos visā 
Eiropas Savienībā;

  
1 OV C 304 E, 1.12.2005., 264. lpp.
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5. prasa Komisijai sagatavot ziņojumu par izmaksām, kādas smēķēšana un tabakas dūmu 
iedarbība rada valstu veselības aizsardzības sistēmām un Eiropas Savienības 
tautsaimniecībai; 

6. prasa Komisijai pēc iespējas jau līdz 2008. gadam iesniegt priekšlikumu par grozījumiem 
Direktīvā 2001/37/EK (Tabakas produktu direktīva)1, un iekļaut tajos vismaz šādus 
papildinājumus: 

§ nekavējoties aizliegt visas tādas piedevas, par kurām jau ir toksikoloģiski dati, ka tās 
izraisa vēzi un atkarību, jo īpaši tādas, kas vēzi izraisošas vielas veido pirolīzē 
(degšana 600 līdz 950 grādu temperatūrā pēc Celsija),

§ izveidot detalizētu procesu tabakas piedevu reģistrācijai, novērtējumam un atļauju 
izsniegšanai,

§ automātiski aizliegt tās piedevas, par kurām tabakas produktu ražotāji un importētāji 
nevar iesniegt pilnu datu kopumu (tostarp — pa nosaukumiem un veidiem grupētu 
visu vielu sarakstu, norādot to daudzumu un ziņas par toksiskumu),

§ noteikt ražotāju pienākumu iesniegt uzraudzības iestādēm visus dokumentus 
(publiski pieejamu un iekšēju informāciju) attiecībā uz tabakas dūmu piedevu un 
vielu, tostarp arī pirolīzes produktu toksiskumu,

§ veidot tabakas piedevu un tabakas dūmos esošo vielu uzskaitījumu un informēt par 
to patērētājus,

§ ieviest finansējuma kārtību, saskaņā ar kuru visus izdevumus par novērtējuma un 
uzraudzības iestāžu (piemēram, neatkarīgas laboratorijas, personāls, zinātniski 
pētījumi) izveidi un uzturēšanu būtu jāmaksā tabakas izstrādājumu ražotājiem, 

§ attiecināt produktatbildību uz ražotāju un ieviest ražotāja atbildību par visu to ar 
veselību saistīto izmaksu finansēšanu, kas radušās tabakas patēriņa dēļ;

7. prasa Komisijai pārbaudīt arī citus ES mēroga saistošus pasākumus, piemēram, 

§ Eiropas mēroga aizliegumu pārdot tabakas izstrādājumus jauniešiem, kam vēl nav 
18 gadu, 

§ atļauju izsniegšanu uzstādīt cigarešu tirdzniecības automātus tikai tad, ja tie padarīti 
nepieejami jauniešiem,

§ tabakas izstrādājumu aizvākšanu no mazumtirdzniecības pašapkalpošanās stendiem, 

§ aizliegumu attālināti (piemēram, internetā) pārdot tabakas izstrādājumus jauniešiem;
  

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīva 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (OV 
L 194, 18.7.2001., 26. lpp.).
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8. aicina dalībvalstis ar atbilstošiem pasākumiem atvieglot smēķēšanas pārtraukšanu tiem 
smēķētājiem, kuri to vēlas, piemēram, veicinot atmešanu;

9. mudina Komisiju turpināt veikt ES līmeņa atbalstošus pasākumus, piemēram, sabiedrības 
informēšanu;

10. kā budžeta lēmējiestāde prasa šādu sabiedrības informēšanas pasākumu finansēšanu 
nodrošināt arī turpmāk, kad būs beigušies Kopienas tabakas fonda līdzekļi, no kuriem 
šādas kampaņas finansē pašlaik;

11. prasa prezidijam no 2007. gada 1. augusta noteikt pilnīgu smēķēšanas aizliegumu visās 
Eiropas Parlamenta telpās, jo Parlamentam šajā ziņā jārāda piemērs;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Tabakas dūmi ir svarīgākā un bīstamākā kaitīgā viela iekštelpās, no kuras ir iespējams  
izvairīties, un dūmi ir galvenais iemesls iekštelpu gaisa piesārņošanai. Dūmos ir tūkstošiem 
ķīmisku vielu, arī vairāk nekā 250 vēzi izraisošu un toksisku vielu. 

Tabakas dūmu daļiņas nosēžas uz telpu sienām, griestiem un priekšmetiem un pastāvīgi 
piesārņo gaisu ar kaitīgām vielām, jo īpaši tādām, kas izraisa vēzi; tāpēc telpa, kurā smēķē vai 
ir smēķēts, arī ilgtermiņā ir kaitīgu vielu avots, tostarp tādu, kas rada vēzi, izraisa ģenētiskas 
pārmaiņas un kaitē pēcnācējiem. 

Attiecībā uz lielāko daļu tabakas dūmu vēzi izraisošo vielu nepastāv iedarbības robežas, kuras 
nepārsniedzot, draudi veselībai nepastāvētu. Arī vismazākā saskare ar tabakas dūmos esošiem 
kancerogēniem var veicināt audzēju rašanos. 

Vēdināšanas iekārtas efektīvi nepasargā no tabakas dūmu kaitīgajām vielām, jo pat 
modernākās sistēmas nevar pilnībā iztīrīt telpu gaisu no bīstamajām vielām.

Visas vadošās veselības aizsardzības organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un 
tās starptautiskais vēža pētniecības centrs IARC ir snieguši skaidrus ieteikumus par politiku, 
lai aizsargātos no tabakas dūmu daudzveidīgajām indēm. Atbilstoši tiem papildu pasākumu 
pamatā ir atziņas, ka tikai tādas iekštelpas nekaitē veselībai, kurās dūmu nav vispār, nekāda 
veida vēdināšanas iekārtas nevar pasargāt no gēnus ietekmējošiem kancerogēniem, tāpat to 
nevar izdarīt arī, ierīkojot smēķētāju zonas.

Visiem cilvēkiem jābūt iespējām savās darbavietās, telpās un sabiedriskās vietās strādāt, 
neieelpojot tabakas dūmus. Šajā jomā ir jārada tiesību akti, jo visas līdzšinējās brīvprātīgās 
vienošanās bijušas nesekmīgas.
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