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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Cartea verde „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni privind politicile 
comunitare”
(2007/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Cartea Verde a Comisiei „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni 
privind politicile comunitare” (COM(2007)0027),

– având în vedere Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru combaterea 
tabagismului („Framework Convention on Tobacco Control, FCTC),

– având în vedere Declaraţia Comisiei privind aditivii utilizaţi la fabricarea produselor din 
tutun în contextul negocierilor privind REACH („Commission statement concerning 
tobacco additives in the context of the negotiations on REACH and concerning the 
European Parliament’s amendments on tobacco additives”),

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere Raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

A. întrucât fumul de tutun este un amestec toxic complex format din mai mult de 4 000 de 
substanţe, printre care substanţe toxice precum cianură de hidrogen, amoniac şi monoxid 
de carbon, cât şi alte 50 de substanţe care s-au dovedit a fi cancerigene,

B. întrucât numai în Uniunea Europeană cel puţin 650 000 de oameni mor din cauza 
tabagismului,

C. întrucât s-a dovedit ştiinţific că fumul de tutun în spaţiile închise cauzează probleme grave 
de sănătate şi moartea prematură,

D. întrucât fumul de tutun în spaţiile închise şi în alte spaţii, dăunează căilor respiratorii, 
cauzând iritaţii ale mucoasei, tuse, răguşeală, dispnee, reduce funcţionarea normală a 
plămânilor, apariţia şi agravarea astmului, apariţia şi agravarea pneumoniei, bronşitei şi 
insuficienţei respiratorii cronice şi obstructive şi întrucât vasele de sânge sunt deteriorate 
considerabil, toate acestea pot duce la infarct şi accidente vasculare cerebrale,

E. întrucât s-a dovedit că există un risc major de apariţie a cancerului la plămâni prin 
expunerea la fumul de tutun la locul de muncă şi că, de exemplu, pentru angajaţii din 
unităţile din industria alimentară unde se fumează riscul de a se îmbolnăvi de cancer la 
plămâni este cu 50% mai mare decât la angajaţii care nu sunt expuşi fumului de tutun,

F. întrucât numai în Uniunea Europeană, conform estimărilor, cel puţin 80 000 de oameni 
mor în fiecare an din cauza fumatului pasiv,

G. întrucât în special copiii sunt sensibili la expunerea la fumul de tutun,

H. întrucât expunerea la fumul de tutun în timpul sarcinii poate duce la un risc ridicat de 
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malformaţii, pierderi de sarcină, moarte fetală şi naşteri premature, la creşterea deficitară 
în lungime a fătului, la o circumferinţă mai mică a capului şi la un deficit de greutate la 
naştere şi având în vedere faptul că există o legătură între fumatul pasiv şi bolile urechii 
medii, funcţionarea deficitară a plămânilor, astm şi moartea infantilă subită,

I. întrucât Uniunea Europeană şi 25 din 27 de state membre au ratificat şi semnat deja 
Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru combaterea tabagismului
(FCTC) şi în secţiunea „Preambul” s-a menţionat faptul că responsabilitatea protecţiei 
împotriva expunerii la fumul de tutun se bazează pe drepturile fundamentale ale omului şi 
drepturile la libertate şi că, în temeiul articolului 8 din FCTC, protecţia împotriva 
expunerii la fumul de tutun este un drept fundamental,

J. întrucât o politică responsabilă constă în obligaţia de a crea un mediu în care fumatul nu 
mai este considerat normal, care să încurajeze fumătorii să reducă consumul de ţigări sau 
să renunţe la acestea şi, în acelaşi timp, care să descurajeze copii şi tinerii să înceapă să 
fumeze,

K. întrucât numai o interdicţie generală a fumatului în spaţiile închise de la locul de muncă, 
inclusiv în unităţile de alimentaţie publică, cât şi în toate locurile publice şi în mijloacele 
de transport în comun poate proteja sănătatea lucrătorilor şi a nefumătorilor, şi întrucât 
fumătorilor li se facilitează în mod considerabil renunţarea la fumat,

L. întrucât că nu s-a observat nicio scădere a cifrei de afaceri în domeniul alimentaţiei 
publice din statele membre unde s-a introdus interdicţia generală a fumatului,

M. având în vedere că din acest fapt rezultă că, din cauza consumului de tutun, economiile 
naţionale suferă anual un prejudiciu în valoare de sute de miliarde,

N. întrucât costurile pentru sistemele de sănătate cauzate de consumul de tutun sunt suportate 
de contribuabili în general şi nu de cei care le cauzează,

O. întrucât 70% din cetăţenii Uniunii Europene sunt nefumători,

P. întrucât 86% din cetăţenii Uniunii Europene sunt în favoarea interzicerii fumatului la locul 
de muncă, 84% sunt în favoarea interzicerii fumatului şi în alte spaţii publice, 61% sunt în 
favoarea interzicerii fumatului în baruri, 77% în restaurante,

1. salută Cartea Verde a Comisiei care reprezintă un punct de plecare pentru o politică 
europeană responsabilă de protecţie a cetăţenilor împotriva fumatului dăunător sănătăţii;

2. salută atitudinea acelor state membre care au legiferat deja măsuri eficiente pentru 
protecţia împotriva fumatului pasiv;

3. reînnoieşte solicitarea deja transmisă Comisiei prin rezoluţia sa din 23 februarie 2005 
privind planul european de acţiuni pentru mediul înconjurător şi sănătate 2004-20101, de a 
clasifica fumul de tutun ca substanţă cancerigenă de categoria 1;

  
1 JO C 304 E din 1.12.2005, p. 264.
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4. îndeamnă Comisia ca până în 2008 să prezinte Parlamentului şi Consiliului o propunere 
care să prevadă interdicţia generală a fumatului în spaţiile închise de la locul de muncă, 
inclusiv în unităţile de alimentaţie publică, cât şi în toate spaţiile publice şi în mijloacele 
de transport în comun din Uniunea Europeană;

5. îndeamnă Comisia să elaboreze un raport privind costurile pentru sistemele de sănătate 
naţionale şi pentru economia Uniunii Europene cauzate de fumat şi de urmările expunerii 
la fumul de tutun;

6. solicită Comisiei să elaboreze o propunere cel târziu până în 2008 pentru modificarea
Directivei 2001/37/CE („Directiva privind produsele din tutun”)1 care să conţină cel puţin 
următoarele:

§ interzicerea imediată, pe baza datelor toxicologice deja disponibile, a tuturor 
aditivilor cancerigeni şi care creează dependenţă, în special a acelora care formează 
substanţe cancerigene prin piroliză (ardere la 600 - 950° grade Celsius),

§ introducerea unei proceduri detaliate de înregistrare, evaluare şi aprobare pentru 
aditivii utilizaţi la fabricarea produselor din tutun,

§ interzicerea automată a tuturor aditivilor pentru care producătorii şi importatorii de 
produse din tutun nu deţin informaţii complete (de ex. liste care conţin toate 
substanţele componente, divizate după marca şi tipul acestora, cu cantităţile 
acestora, cât şi cu date toxicologice),

§ responsabilitatea producătorului de a face publice autorităţilor de supraveghere,
datele toxicologice existente pentru aditivi şi substanţele din fumul de tutun, inclusiv 
produsele de piroliză (date publice şi interne),

§ elaborarea unei culegeri cu aditivii utilizaţi la fabricarea produselor din tutun, 
substanţele din fumul de tutun şi informaţii ale consumatorilor,

§ introducerea unui sistem de finanţare care impune producătorilor de produse din 
tutun toate costurile pentru elaborarea şi menţinerea structurilor de evaluare şi 
monitorizare (de ex. laboratoare independente, personal, cercetări ştiinţifice),

§ transferarea responsabilităţii produsului către producători şi introducerea 
responsabilităţii producătorului pentru finanţarea tuturor costurilor pentru sistemul 
de sănătate, care provin din urmările consumului de tutun

7. solicită Comisiei să încerce, pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi alte măsuri legate de 
acest aspect, precum:

§ interzicerea vânzării de produse din tutun tinerilor sub 18 ani pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene,

  
1 Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu

putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a 
produselor din tutun (JO. L 194 din 18.7.2001, p. 26).
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§ permisiunea pentru instalarea automatelor de ţigări să fie acordată numai dacă 
acestea din urmă sunt astfel amplasate, încât să nu fie accesibile tinerilor,

§ îndepărtarea produselor din tutun din magazinele cu autoservire din comerţul cu 
amănuntul,

§ prevenirea distribuirii de informaţii despre produsele din tutun către tineri (de 
exemplu, prin internet);

8. solicită statelor membre să susţină fumătorii care doresc să se lase de fumat, prin măsuri 
adecvate, de exemplu prin terapii pentru renunţarea la fumat;

9. încurajează Comisia să aplice şi alte măsuri de sprijin pe teritoriul Uniunii Europene, 
precum măsuri de sensibilizare;

10. solicită, ca parte a autorităţii bugetare, în această privinţă, ca finanţarea măsurilor de 
sensibilizare, care revine curent fondurilor comunitare pentru tutun, să fie asigurată în 
totalitate şi după epuizarea acestora;

11. solicită Biroului său, având în vedere rolul său de model, să promulge interdicţia de a 
fuma în toate spaţiile Parlamentului European, începând cu 1 august 2007;

12. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Tabakrauch ist der bedeutendste und gefährlichste vermeidbare Innenraumschadstoff und die 
führende Ursache von Luftverschmutzung in Innenräumen. Er enthält Tausende von 
chemischen Substanzen, darunter über 250 krebserzeugende und giftige Stoffe. 

Tabakrauchpartikel setzten sich an den Wänden, Decken und Gegenständen im Raum ab und 
geben kontinuierlich Schadstoffe, insbesondere krebserregende Stoffe, an die Raumluft ab; 
somit ist ein Raum, in dem geraucht wird und wurde, auch längerfristig eine Quelle für 
Schadstoffe, darunter solche, die krebserzeugend, erbgutverändernd und die Nachkommen 
schädigend sind. 

Für die meisten Krebs erzeugenden Stoffe des Tabakrauchs gibt es keine Wirkungsschwelle, 
unterhalb derer keine Gesundheitsgefährdung zu erwarten wäre. Auch kleinste Belastungen 
mit den in Tabakrauch enthaltenen Kanzerogenen können zur Entwicklung von Tumoren 
beitragen. 

Lüftungstechnische Anlagen schützen nicht wirksam vor den Schadstoffen des Tabakrauchs, 
da selbst modernste Ventilationssysteme die gefährlichen Inhaltsstoffe nicht vollständig aus 
der Raumluft entfernen können.

Alle führenden Gesundheitsorganisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation mit 
ihrem internationalen Krebsforschungszentrum IARC, haben klare Empfehlungen für die 
Politik zum Schutz vor dem komplexen Giftgemisch des Tabakrauchs ausgesprochen. Danach 
gelten folgende Grundsätze für zusätzliche Maßnahmen: Nur 100 % rauchfreie Innenräume 
sind gesunde Innenräume, Ventilationssysteme gleich welcher Art schützen nicht umfassend 
vor den gentoxischen Kanzerogenen, ebenso nicht die Einrichtung von Raucherbereichen.

Alle Menschen sollten an ihren Arbeitsplätzen, in Innenbereichen und in öffentlichen 
Einrichtungen rauchfrei arbeiten dürfen. Es ist notwendig, eine Gesetzgebung hierfür zu 
schaffen, denn alle freiwilligen Vereinbarungen haben wiederholt gezeigt, dass sie 
wirkungslos sind.
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