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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Zielonej Księgi: Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne 
opcje polityki na szczeblu UE
(2007/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji pt. „Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: 
alternatywne opcje polityki na szczeblu UE” (COM(2007)0027),

– uwzględniając Ramową konwencję WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (Framework 
Convention on Tobacco Control, FCTC),

– uwzględniając oświadczenie Komisji w sprawie REACH odnośnie do dodatków 
stosowanych w wyrobach tytoniowych (Commission statement concerning tobacco 
additives in the context of the negotiations on REACH and concerning the European 
Parliament's amendments on tobacco additives),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że dym tytoniowy jest mieszanką złożoną z ponad 4000 substancji, 
w tym substancji trujących jak kwas cyjanowodorowy, amoniak i tlenek węgla, jak 
również z ponad 50 substancji, co do których udowodniono charakter rakotwórczy, 

B. mając na uwadze, że w samej Unii Europejskiej na skutek palenia rocznie umiera co 
najmniej 650 000 ludzi,

C. mając na uwadze, że naukowo zostało wykazane, iż palenie tytoniu w pomieszczeniach 
zamkniętych przynosi poważne szkody na zdrowiu i skutkuje przedwczesną śmiercią, 

D. mając na uwadze, że palenie tytoniu w pomieszczeniach szkodzi m.in. drogom 
oddechowym, wywołując podrażnienia śluzówki, kaszel, ochrypłość, dychawicę, 
ograniczając wydajność płuc, powodując powstawanie i zaostrzanie astmy, powstawanie 
i zaostrzanie zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, a także przewlekłych i obturacyjnych 
chorób płuc, oraz że spowodowane przezeń uszkodzenia naczyń krwionośnych są tak 
poważne, iż mogą prowadzić do zawałów serca i udarów mózgu,

E. mając na uwadze, że wykazano zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc w wyniku 
narażenia na dym tytoniowy w miejscu pracy oraz że, przykładowo, u pracowników 
zakładów gastronomicznych, w których wolno palić, prawdopodobieństwo zachorowania 
na raka płuc jest wyższe o 50 % niż u pracowników nie narażonych na dym tytoniowy,

F. mając na uwadze, że zgodnie z szacunkowymi danymi rocznie w Unii Europejskiej 
w wyniku biernego palenia umiera ok. 80 000 ludzi,

G. mając na uwadze, że dzieci są szczególnie wrażliwe na dym tytoniowy,
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H. mając na uwadze, że narażenie na dym tytoniowy w okresie ciąży może prowadzić do 
zwiększonego ryzyka niedorozwoju, poronienia i porodu przedwczesnego, ograniczenia 
wzrostu płodu, zmniejszenia obwodu główki i wagi przy porodzie oraz że istnieje związek 
między biernym paleniem i zapaleniem ucha środkowego, ograniczeniem wydajności 
płuc, astmą, jak również nagłą śmiercią niemowlęcia, 

I. mając na uwadze, że Unia Europejska i 25 z 27 państw członkowskich już podpisały 
i ratyfikowały Ramową konwencję WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (Framework 
Convention on Tobacco Control, FCTC), a w preambule konwencji wskazano, że 
obowiązek ochrony przed dymem tytoniowym opiera się na podstawowych prawach 
człowieka i swobodach, oraz mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 FCTC ochrona przed 
dymem tytoniowym jest prawem podstawowym,

J. mając na uwadze, że odpowiedzialna polityka polega na obowiązku stworzenia 
okoliczności, w których palenie nie będzie uważane za rzecz normalną, które skłonią 
palacza do ograniczenia lub rzucenia palenia i które zapobiegną rozpoczynaniu palenia 
przez dzieci i młodzież, 

K. mając na uwadze, że tylko szeroki zakaz palenia we wszelkich zamkniętych miejscach 
pracy, w tym w sektorze gastronomicznym, jak również we wszelkich instytucjach 
publicznych i środkach transportu publicznego może chronić zdrowie pracowników 
i niepalących oraz że zakaz ten w znacznym stopniu ułatwia palącym rzucenie palenia,

L. mając na uwadze, że nie odnotowano spadku obrotów w sektorze gastronomicznym 
w tych państwach członkowskich, w których wprowadzono ogólny zakaz palenia, 

M. mając na uwadze, że należy wyjść z założenia, iż używanie tytoniu przynosi europejskim 
gospodarkom narodowym szkody liczone setkach miliardów,

N. mając na uwadze, że koszty w systemach opieki zdrowotnej, powstałe w wyniku 
używania tytoniu, ponoszone są przez wszystkich, a nie przez palaczy, 

O. mając na uwadze, że 70 % obywateli UE to niepalący,

P. mając na uwadze, że 86 % obywateli UE opowiada się za zakazem palenia w miejscu 
pracy, 84 % za zakazem palenia w innych miejscach publicznych, 61 % za zakazem 
w barach i pubach, 77 % w restauracjach,

1. z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę Komisji jako punkt wyjścia odpowiedzialnej 
polityki europejskiej w zakresie ochrony obywateli przed szkodliwym dla zdrowia dymem 
tytoniowym;

2. z zadowoleniem przyjmuje działania tych państw członkowskich, które podjęły już 
skuteczne środki dla ochrony przed biernym paleniem;

3. ponawia skierowane do Komisji żądanie, ujęte w rezolucji z dnia 23 lutego 2005 r. 
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w sprawie europejskiego planu działania 2004–2010 na rzecz środowiska i zdrowia1, aby 
jak najszybciej uznać dym papierosowy za czynnik rakotwórczy kategorii 1;

4. wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi i Radzie do 2008 r. wniosku 
przewidującego bezwzględny zakaz palenia we wszelkich zamkniętych miejscach pracy, 
w tym w sektorze gastronomicznym, jak również we wszelkich pomieszczeniach 
instytucji publicznych i środkach transportu publicznego w Unii Europejskiej;

5. wzywa Komisję do sporządzenia sprawozdania w sprawie kosztów, jakie powstają 
w wyniku palenia i narażenia na dym tytoniowy dla systemów opieki zdrowotnej 
i gospodarki Unii Europejskiej; 

6. wzywa Komisję do przedstawienia, w miarę możliwości do roku 2008, wniosku 
dotyczącego zmiany dyrektywy 2001/37/WE („dyrektywa o wyrobach tytoniowych”)2, 
który zawierałby przynajmniej następujące elementy: 

§ natychmiastowy zakaz wszelkich rakotwórczych i wzmacniających uzależnienie 
dodatków, znanych na podstawie obecnie dostępnych danych toksykologicznych, 
w szczególności takich, które przy pirolizie (rozkładzie termicznym w temperaturze 
600–950°C) tworzą substancje rakotwórcze,

§ ustanowienie szczegółowego postępowania w sprawie rejestracji, oceny 
i dopuszczenia dodatków do wyrobów tytoniowych,

§ automatyczny zakaz wszelkich dodatków, dla których producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych nie przedstawią pełnych danych (m.in. lista wszystkich 
składników, ich ilości i danych toksykologicznych, sporządzona według nazw 
fabrycznych i gatunków), 

§ zobowiązanie producentów do udostępniania organom kontrolnym wszelkich 
istniejących dokumentów toksykologicznych dotyczących dodatków i składników 
w dymie tytoniowym, w tym w produktach pirolizy (dane publiczne i dane 
wewnętrzne),

§ sporządzenie kompendium o dodatkach do wyrobów tytoniowych i substancjach 
w dymie tytoniowym i informowanie o nich użytkowników,

§ ustanowienie systemu finansowania, który obciąży producentów wyrobów 
tytoniowych kosztami stworzenia i utrzymania struktur właściwych dla oceny 
i kontroli (np. niezależne laboratoria, personel, badania naukowe), 

§ zastosowanie odpowiedzialności producenta za produkt i ustanowienie 
odpowiedzialności producenta za finansowanie wszelkich kosztów opieki 
zdrowotnej powstałych w wyniku używania tytoniu,

7. wzywa Komisję do rozpatrzenia dalszych wiążących środków o zasięgu całej UE, jak np.: 

  
1 Dz.U. C 304E z 1.12.2005, str. 264.
2 Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 26).
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§ zakaz w całej UE sprzedaży wyrobów tytoniowych młodzieży w wieku poniżej lat 
18, 

§ udzielanie zezwolenia na wystawianie automatów z papierosami jedynie wówczas, 
gdy uczyni się je niedostępnymi dla młodzieży,

§ oddalenie wyrobów tytoniowych od części samoobsługowej w handlu detalicznym, 
§ zakaz sprzedawania młodzieży wyrobów tytoniowych na odległość (np. przez 

internet);

8. wzywa państwa członkowskie, aby przez odpowiednie środki ułatwiały zaprzestanie 
palenia palaczom, którzy chcą je rzucić, np. przez odzwyczajanie od tytoniu;

9. zachęca Komisję do dalszego stosowania na szczeblu UE środków wspierających, jak np. 
środki zwiększające świadomość społeczną;

10. w związku z tym, jako część władzy budżetowej wzywa do zapewnienia finansowania 
w pełnym zakresie takich środków zwiększających świadomość społeczną również po 
zakończeniu działalności wspólnotowego funduszu na badania i informację w dziedzinie 
tytoniu, które to środki obecnie finansowane są przez ten fundusz; 

11. mając na uwadze swoją funkcję jako wzoru określonych działań, wzywa Prezydium do 
wydania zakazu palenia we wszelkich pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego z mocą 
od dnia 1 sierpnia 2007 r.;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Dym tytoniowy jest w pomieszczeniach najistotniejszą i najniebezpieczniejszą szkodliwą 
substancją, której da się uniknąć, oraz główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza 
w pomieszczeniach.  Zawiera tysiące substancji chemicznych, z czego ponad 250 składników 
rakotwórczych i trujących. 

Cząsteczki dymu tytoniowego osadzają się na ścianach, sufitach i przedmiotach znajdujących 
się w pomieszczeniu oraz stale wydzielają do powietrza w pomieszczeniu szkodliwe 
substancje, w szczególności substancje rakotwórcze; stąd pomieszczenie, w którym pali się 
i palono tytoń, stanowi na dłuższy czas źródło zanieczyszczeń, w tym tych o charakterze 
rakotwórczym, zmieniających genom i szkodliwych dla potomstwa. 

W przypadku większości substancji rakotwórczych zawartych w dymie tytoniowym nie ma 
progu oddziaływania, poniżej którego można byłoby oczekiwać, że nie wystąpią szkody na 
zdrowiu. Nawet najmniejsze oddziaływanie kancerogenów zawartych w dymie tytoniowym 
może przyczynić się do rozwoju nowotworów.  

Urządzenia wentylacyjne nie chronią skutecznie przed zanieczyszczeniami z dymu 
tytoniowego, gdyż nawet najnowocześniejsze systemy wentylacji nie są w stanie całkowicie 
usunąć z powietrza w pomieszczeniu niebezpiecznych składników.

Wszystkie czołowe organizacje zdrowia, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz 
z jej Międzynarodową agencją badań nad rakiem (IARC), przedstawiły jasne zalecenia 
dotyczące polityki ochrony przed mieszanką substancji trujących z dymu tytoniowego. 
W świetle tych zaleceń dodatkowe środki powinny opierać się na następujących zasadach: 
jedynie w 100 % wolne od dymu pomieszczenia są zdrowe, jakiekolwiek systemy 
wentylacyjne nie chronią całkowicie przed toksycznymi substancjami rakotwórczymi, 
podobnie jak urządzenie przestrzeni dla palących.

Wszyscy ludzie w swoich miejscach pracy powinni mieć możliwość pracy bez dymu 
tytoniowego w pomieszczeniach i instytucjach publicznych. Konieczne jest uchwalenie w tym 
względzie przepisów prawnych, ponieważ wszelkie dobrowolne porozumienia wielokrotnie 
wykazały swoją bezskuteczność.


