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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Groenboek "Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau"
(2007/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Groenboek van de Commissie "Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op 
EU-niveau" (COM(2007)0027),

– gezien de kaderovereenkomst van de WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik 
("Framework Convention on Tobacco Control, FCTC"),

– gezien de verklaring van de Commissie in het kader van REACH over tabaksadditieven 
("Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations on 
REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco additives"),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat tabaksrook een complex gifmengsel is bestaande uit meer dan 4.000 
stoffen, waaronder gifstoffen als blauwzuur, ammoniak en koolmonoxide alsmede meer dan 
50 stoffen die aantoonbaar kankerverwekkend zijn,

B. overwegende dat alleen in de Europese Unie jaarlijks tenminste 650.000 mensen overlijden 
aan de gevolgen van het roken,

C. overwegende dat wetenschappelijk bewezen is dat tabaksrook in gesloten ruimtes ernstige 
schade voor de gezondheid en prematuur overlijden ten gevolg heeft,

D. overwegende dat tabaksrook in gesloten ruimtes onder meer de ademwegen beschadigt, 
hetgeen leidt tot irritatie van de slijmhuid, hoesten, schorheid, kortademigheid, verlaagde 
longfunctiewaarden, het ontstaan en verergeren van astma, het ontstaan en verergeren van 
longontstekingen, bronchitis en chronisch-obstructieve longaandoeningen, en dat de schade 
aan de bloedvaten zo aanzienlijk is dat dit kan leiden tot een hartinfarct en een beroerte,

E. overwegende dat aangetoond is dat blootstelling aan tabaksrook op de werkplek de kans op 
longkanker verhoogt, en dat bijvoorbeeld voor werknemers in horecagelegenheden waar 
roken is toegestaan, de waarschijnlijkheid longkanker te krijgen 50% groter is dan voor 
werknemers die niet zijn blootgesteld aan tabaksrook,

F. overwegende dat in de Europese Unie jaarlijks naar schatting ongeveer 80.000 mensen als 
gevolg van passief roken overlijden,

G. overwegende dat kinderen bijzonder gevoelig zijn voor blootstelling aan tabaksrook,

H. overwegende dat blootstelling aan tabaksrook tijdens de zwangerschap kan leiden tot een 
hogere kans op misvormingen, miskramen en vroeggeboortes, een verminderde lengtegroei 
van de foetus, een kleinere hoofdomvang en een lager geboortegewicht en dat er een verband 
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bestaat tussen passief roken en middenoorontstekingen, een verminderde longfunctie, astma 
alsmede wiegendood,

I. overwegende dat de Europese Unie en 25 van de 27 lidstaten de kaderovereenkomst van de 
WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik (Framework Convention on Tobacco Control, 
FCTC) reeds hebben ondertekend en geratificeerd en dat in de preambule daarvan vermeld 
staat dat de verplichting tot het beschermen tegen tabaksrook voortvloeit uit de fundamentele 
mensenrechten en vrijheidsrechten en dat overeenkomstig artikel 8 van de FCTC 
bescherming tegen tabaksrook een fundamenteel recht is,

J. overwegende dat een verantwoord beleid de plicht heeft randvoorwaarden te creëren 
waarbinnen roken niet meer als normaal wordt beschouwd, rokers worden aangemoedigd om 
minder te roken of met roken te stoppen en voorkomen wordt dat kinderen en jongeren met 
roken beginnen,

K. overwegende dat alleen een volledig rookverbod in alle gesloten werkruimtes, met inbegrip 
van horecagelegenheden, en in alle openbare gebouwen en vervoersmiddelen de gezondheid 
van werknemers en niet-rokers kan beschermen en dat het hierdoor voor rokers aanzienlijk 
gemakkelijker wordt om met roken te stoppen,

L. overwegende dat in de lidstaten die een volledig rookverbod hebben ingevoerd, geen scherpe 
omzetdaling in de horeca te zien is,

M. overwegende dat ervan moet worden uitgegaan dat de Europese economieën als gevolg van 
tabaksgebruik jaarlijks een schade van meer dan 100 miljard euro lijden,

N. overwegende dat de kosten voor de gezondheidsstelsels die door tabaksgebruik worden 
veroorzaakt, door de samenleving worden gedragen en niet door de veroorzakers,

O. overwegende dat 70% van de EU-burgers niet-roker is,

P. overwegende dat 86% van de EU-burgers voorstander is van een rookverbod op de werkplek, 
84% op andere openbare plaatsen, 61% in bars en cafés en 77% in restaurants,

1. juicht het Groenboek van de Commissie toe als uitgangspunt voor een verantwoord Europees 
beleid ter bescherming van de burgers tegen tabaksrook die een gevaar vormt voor de 
gezondheid;

2. is verheugd over het optreden van de lidstaten die al doeltreffende maatregelen ter 
bescherming tegen passief roken hebben getroffen;

3. herhaalt de eis die het reeds in zijn resolutie van 23 februari 2005 over het Europees actieplan 
voor milieu en gezondheid 2004-20101 aan de Commissie heeft gesteld, namelijk om 
tabaksrook in het milieu zo snel mogelijk aan te merken als kankerverwekkende stof van 
klasse 1;

4. verzoekt de Commissie uiterlijk in 2008 een voorstel bij het Parlement en de Raad in te 
dienen dat voorziet in een onbeperkt rookverbod in alle gesloten werkruimtes, met inbegrip 
van de horecasector, alsmede in alle gesloten openbare gebouwen en vervoersmiddelen 

  
1 PB C 304 E van 1.12.2005, blz. 264.
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binnen de Europese Unie;

5. verzoekt de Commissie een verslag op te stellen over de kosten die voor de nationale 
gezondheidsstelsels en de economie van de Europese Unie voortvloeien uit het roken en de 
gevolgen van de blootstelling aan tabaksrook;

6. verzoekt de Commissie zo mogelijk in 2008 een voorstel tot wijziging van Richtlijn 
2001/37/EG ("richtlijn tabaksproducten")1 in te dienen, waarin tenminste de volgende punten 
zijn opgenomen:

§ onmiddellijk verbod op alle kankerverwekkende en verslavingsversterkende additieven 
die op grond van de reeds beschikbare toxicologische gegevens bekend zijn, met name 
additieven die bij de pyrolyse (verbranding bij 600-950°C) kankerverwekkende stoffen 
vormen,

§ invoering van een gedetailleerde procedure voor de registratie, evaluatie en toelating van 
tabaksadditieven,

§ automatisch verbod op alle additieven waarvoor de producenten en importeurs van 
tabaksproducten geen volledige gegevens overleggen (o.a. naar merknaam en soort 
uitgesplitste lijst van alle inhoudstoffen, de hoeveelheid daarvan en toxicologische 
gegevens),

§ verplichting voor de producenten om de met het toezicht belaste instanties inzage te 
geven in alle bestaande toxicologische documenten voor additieven en stoffen in 
tabaksrook, met inbegrip van de pyrolyseproducten (openbare en bedrijfsgegevens),

§ samenstelling van een compendium van tabaksadditieven en stoffen in tabaksrook en 
verstrekking van informatie aan de consument hierover,

§ invoering van een financieringssysteem waarmee alle kosten in verband met het opzetten 
en onderhouden van evaluatie- en toezichtstructuren (b.v. onafhankelijke laboratoria, 
personeel, wetenschappelijk onderzoek) worden afgewenteld op de fabrikanten van 
tabaksproducten,

§ toepassing van de productaansprakelijkheid op de fabrikanten en invoering van de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant voor de financiering van alle gezondheidskosten 
die als gevolg van tabaksgebruik ontstaan;

7. verzoekt de Commissie verdere bindende maatregelen voor de gehele EU te overwegen, 
bijvoorbeeld

§ een EU-breed verbod op de verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder de 18 jaar,
§ voor de opstelling van sigarettenautomaten alleen toestemming te verlenen als deze voor 

jongeren ontoegankelijk worden gemaakt,
§ verwijdering van tabaksproducten uit de schappen van zelfbedieningswinkels,
§ beëindiging van de verkoop van tabaksproducten op afstand (b.v. via internet) aan 

  
1 Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge 

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 26).
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jongeren;

8. verzoekt de lidstaten het voor rokers die met roken willen stoppen gemakkelijker te maken 
dit te doen door middel van passende acties, bijvoorbeeld een ontwenningskuur;

9. moedigt de Commissie aan ondersteunende maatregelen op EU-niveau, bijvoorbeeld 
voorlichtingsacties, te blijven uitvoeren;

10. spreekt als tak van de begrotingsautoriteit in dit verband de wens uit dat de financiering van 
dergelijke voorlichtingsacties, die momenteel via het gemeenschappelijk tabaksfonds worden 
gesteund, ook na beëindiging daarvan onverkort wordt gegarandeerd;

11. spreekt onder verwijzing naar zijn voorbeeldfunctie de wens aan zijn Bureau uit dat met 
ingang van 1 augustus 2007 een rookverbod voor alle ruimtes van het Europees Parlement 
wordt uitgevaardigd.

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Tabaksrook is de belangrijkste en gevaarlijkste vermijdbare schadelijke stof in gesloten ruimtes 
en staat op de eerste plaats als oorzaak van luchtverontreiniging in dergelijke ruimtes. 
Tabaksrook bevat duizenden chemische stoffen, waaronder meer dan 250 kankerverwekkende en 
giftige.

Tabaksrookdeeltjes zetten zich af op muren, plafonds en voorwerpen en geven voortdurend 
schadelijke stoffen, met name kankerverwekkende stoffen, af aan de omgevingslucht; daardoor 
is een ruimte waarin gerookt wordt en werd, ook op langere termijn een bron van schadelijke 
stoffen, daaronder stoffen die kankerverwekkend en mutageen zijn en schadelijk voor het 
nageslacht.

Voor de meeste kankerverwekkende stoffen in tabaksrook bestaat geen drempel waaronder geen 
risico voor de gezondheid te verwachten valt. Ook blootstelling aan zeer kleine hoeveelheden 
kankerverwekkende stoffen in tabaksrook kan bijdragen tot de ontwikkeling van tumoren.

Luchtverversingsinstallaties bieden geen doeltreffende bescherming tegen schadelijke stoffen in 
tabaksrook, want zelfs de modernste ventilatiesystemen kunnen de gevaarlijke inhoudsstoffen 
niet volledig uit de omgevingslucht verwijderen.

Alle toonaangevende gezondheidsorganisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie met 
haar internationale kankeronderzoekscentrum IARC, hebben duidelijke aanbevelingen gedaan 
voor het beleid gericht op bescherming tegen het complexe gifmengsel in tabaksrook. Daarin 
worden de volgende beginselen voor aanvullende maatregelen genoemd: alleen 100% rookvrije 
gesloten ruimtes zijn gezonde ruimtes, ventilatiesystemen van welk type ook bieden geen 
volledige bescherming tegen toxische, kankerverwekkende stoffen, met zo min als de inrichting 
van rokershoeken.

Alle mensen moeten het recht hebben op hun werkplek, in gesloten ruimtes en in openbare 
gebouwen rookvrij te werken. Daartoe moet wetgeving in het leven worden geroepen, want 
telkens weer is gebleken dat vrijwillige afspraken geen effect sorteren.
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