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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ”
(2007/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky 
na úrovni EÚ” (KOM(2007)0027),

– so zreteľom na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku 
(„Framework Convention on Tobacco Control, FCTC”),

– so zreteľom na vyhlásenie Komisie o REACH týkajúce sa prídavných látok v tabaku 
(„Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations 
on REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco 
additives”),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

A. so zreteľom na to, že tabakový dym je komplexnou zmesou jedov, ktorá je zložená z viac 
ako 4 000 látok vrátane jedov ako je kyselina kyanovodíková, čpavok a oxid uhoľnatý, 
ako aj vyše 50 látok, u ktorých bol dokázaný ich rakovinotvorný účinok,

B. keďže v samotnej Európskej únii ročne umiera najmenej 650 000 ľudí na následky 
fajčenia,

C. keďže je vedecky dokázané, že tabakový dym v uzavretých priestoroch spôsobuje vážne 
poškodenie zdravia a predčasnú smrť,

D. keďže tabakový dym v uzavretých priestoroch poškodzuje okrem iného dýchacie cesty a 
zároveň spôsobuje podráždenie sliznice, kašeľ, zachrípnutie, dýchavičnosť, znížené 
funkčné hodnoty pľúc, vznik a zhoršenie astmy, vznik a zhoršenie zápalov pľúc, zápal 
priedušiek a chronicko-obštruktívne pľúcne ochorenia a keďže poškodenie ciev je také 
závažné, že môže viesť k srdcovému infarktu a k mozgovej porážke,

E. so zreteľom na to, že je dokázané zvýšené riziko rakoviny pľúc v dôsledku vystavenia 
tabakovému dymu na pracovisku a že napríklad u ľudí zamestnaných v gastronomických 
podnikoch, v ktorých sa smie fajčiť, je pravdepodobnosť ochorenia na rakovinu pľúc o 50 
% vyššia ako u zamestnancov, ktorí nie sú vystavení tabakovému dymu,

F. so zreteľom na to, že podľa odhadov zomiera v Európskej únii ročne 80 000 ľudí na 
následky pasívneho fajčenia,

G. so zreteľom na to, že najmä deti sú veľmi citlivé na tabakový dym,

H. so zreteľom na to, že vystavenie tabakovému dymu počas tehotenstva môže mať za 
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následok zvýšené riziko vývojových anomálií, potratov, narodení mŕtveho plodu a 
predčasných pôrodov, obmedzenie rastu plodu do dĺžky, menší obvod hlavičky a nižšiu 
pôrodnú hmotnosť a že existuje súvislosť medzi pasívnym fajčením a zápalom stredného 
ucha, zníženou funkciou pľúc, astmou ako aj syndrómom náhleho úmrtia dojčiat,

I. keďže Európska únia a 25 z 27 členských štátov už podpísali a ratifikovali Rámcový 
dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (Framework Convention on 
Tobacco Control, FCTC) a že v jeho preambule je uvedené, že povinnosť zabezpečiť 
ochranu pred tabakovým dymom je zakotvená v základných ľudských právach a 
slobodách a v súlade s článkom 8 FCTC je ochrana pred tabakovým dymom zásadným 
právom,

J. keďže povinnosťou zodpovednej politiky je vytvoriť prostredie, v ktorom sa fajčenie už 
nebude považovať za normálne, čo povzbudí fajčiarov k tomu, aby obmedzili fajčenie 
alebo aby sa ho vzdali a čo zabráni tomu, aby začali fajčiť deti a mladiství,

K. keďže zdravie zamestnancov a nefajčiarov môže ochrániť jedine rozsiahly zákaz fajčenia 
vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane oblasti gastronómie, ako aj vo všetkých 
verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch a že týmto sa fajčiarom podstatne 
uľahčí odvykanie od fajčenia,

L. so zreteľom na to, že v členských štátoch, ktoré zaviedli rozsiahly zákaz fajčenia, nebol 
zaznamenaný žiaden náhly pokles obratu v oblasti gastronómie,

M. so zreteľom na to, že treba vychádzať z toho, že spotreba tabaku spôsobuje európskemu 
hospodárstvu ročne škodu vo výške stoviek miliárd.

N. so zreteľom na to, že náklady, ktoré vznikajú systémom zdravotníckej starostlivosti v 
dôsledku spotreby tabaku znáša verejnosť, a nie ich pôvodcovia, 

O. keďže 70 % obyvateľov EÚ sú nefajčiari,

P. keďže 86 % obyvateľov EÚ sa vyslovuje za zákaz fajčenia na pracovisku, 84 % za zákaz 
fajčenia na ostatných verejných priestranstvách, 61 % za zákaz fajčenia v baroch a 
hostincoch, 77 % za zákaz fajčenia v reštauráciách, 

1. víta Zelenú knihu Komisie ako východiskový bod pre zodpovednú európsku politiku na 
ochranu obyvateľov pred zdraviu škodlivým tabakovým dymom;

2. víta postup tých členských štátov, ktoré už vydali účinné opatrenia na ochranu pred 
pasívnym fajčením;

3. opakuje svoju požiadavku, ktorú predložil Komisii už vo svojom rozhodnutí z 23. 
februára 2005 o Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 2004 – 20101, 
aby bol tabakový dym prostredí čo najskôr klasifikovaný ako rakovinotvorná zmes látok 
kategórie I;

  
1 Ú. v. EÚ C 304, 01.12.2005, s. 264.
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4. vyzýva Komisiu, aby do roku 2008 predložila Parlamentu a Rade návrh o neobmedzenom 
zákaze fajčenia vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane oblasti gastronómie ako aj 
vo všetkých verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch v rámci Európskej únie;

5. vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o nákladoch, ktoré vznikajú systémov 
zdravotníckej starostlivosti jednotlivých členských štátov a hospodárstvu Európskej únie v 
dôsledku fajčenia a vystavenia tabakovému dymu;

6. vyzýva Komisiu, aby podľa možnosti do roku 2008 predložila návrh o zmene a doplnení 
smernice 2001/37/ES („Smernica o tabakových výrobkoch“)2, ktorý bude obsahovať 
aspoň:

§ okamžitý zákaz všetkých prídavných látok, ktoré sú na základe existujúcich 
toxikologických údajov rakovinotvorné a ktoré posilňujú závislosť, predovšetkým 
zákaz tých látok, ktoré pri pyrolýze (spaľovanie pri 600 °C až 950 °C) vytvárajú 
rakovinotvorné látky,

§ zavedenie podrobného postupu pre registráciu, hodnotenie a schvaľovanie 
prídavných látok v tabaku,

§ automatický zákaz všetkých látok, pre ktoré výrobcovia a dovozcovia tabakových 
výrobkov nepredložia úplné údaje (o. i. zoznam všetkých obsahových látok 
roztriedený podľa ich obchodného názvu a druhu, ich množstva ako aj 
toxikologických údajov),

§ povinnosť výrobcu predložiť dozorným orgánom všetky existujúce toxikologické 
údaje o prídavných látkach a o látkach v tabakovom dyme vrátane údajov o 
produktoch pyrolýzy (verejné a interné údaje),

§ vytvorenie kompendia o prídavných látkach v tabaku a o látkach v tabakovom dyme 
a informovanie spotrebiteľov o tejto príručke,

§ zavedenie systému financovania, ktorý všetky náklady na vytvorenie a údržbu 
štruktúr na hodnotenie a dozor (napr. nezávislé laboratóriá, personál, vedecké 
výskumy) uloží výrobcom tabakových výrobkov,

§ uplatňovanie povinnosti ručenia za chybné výrobky voči výrobcom a zavedenie 
zodpovednosti výrobcu za financovanie všetkých nákladov na zdravotnú 
starostlivosť v súvislosti s následkami spotreby tabaku,

7. vyzýva Komisiu, aby preverila ďalšie záväzné opatrenia v rámci celej EÚ, ako napr.:

§ zákaz predaja tabakových výrobkov mládeži do 18 rokov v rámci celej EÚ,
§ vydanie povolenia na inštaláciu automatu na cigarety len v tom prípade, že k nemu 

nebudú mať prístup mladiství,
  

2 Smernica 2001/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových 
výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26).
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§ odstránenie tabakových výrobkov z výkladov samoobslužných zariadení v oblasti 
maloobchodu,

§ zákaz predaja tabakových výrobkov mladistvým na diaľku (napr. prostredníctvom 
internetu);

8. vyzýva členské štáty, aby fajčiarom, ktorí chcú prestať fajčiť, uľahčili odvykanie 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako sú napríklad opatrenia na odvykanie od tabaku;

9. povzbudzuje Komisiu, aby aj naďalej vydávala opatrenia na úrovni EÚ, ako sú napr. 
opatrenia na zvýšenie informovanosti;

10. žiada, ako člen rozpočtového orgánu, aby sa v tejto súvislosti zabezpečilo financovanie 
tých opatrení na zvýšenie informovanosti, ktoré v súčasnosti podporuje Fond 
Spoločenstva pre tabak, v plnom rozsahu aj po jeho ukončení;

11. vyzýva predsedníctvo so zreteľom na svoju povinnosť byť príkladom, aby vydalo zákaz 
fajčenia vo všetkých priestoroch Európskeho parlamentu s účinnosťou od 1. augusta 2007;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tabakový dym je najvýznamnejšou a najnebezpečnejšou odstrániteľnou škodlivou látkou v 
uzavretých priestoroch a hlavnou príčinou znečisťovania vzduchu v uzavretých priestoroch.
Obsahuje tisíce chemických látok, z toho vyše 250 rakovinotvorných a jedovatých látok.

Častice tabakového dymu sa usádzajú na stenách, stropoch a predmetoch v miestnosti a 
nepretržite uvoľňujú do vzduchu v miestnosti škodlivé, predovšetkým rakovinotvorné látky; v 
dôsledku toho je priestor, v ktorom sa fajčí alebo fajčilo, tiež dlhodobým zdrojom škodlivých 
látok, medzi ktorými sú rakovinotvorné, mutagénne látky alebo látky škodlivé pre vývoj 
ďalšieho potomstva.

Pre väčšinu rakovinotvorných látok nachádzajúcich sa v tabakovom dyme neexistujú žiadne 
hraničné hodnoty, v rámci ktorých by tieto látky neohrozovali zdravie. Aj najmenšie 
zaťaženie rakovinotvornými látkami obsiahnutými v tabakovom dyme môže prispieť k vzniku 
nádorov.

Technické vetracie zariadenia nechránia účinne pred škodlivými látkami tabakového dymu, 
keďže ani tie najmodernejšie ventilačné systémy nevedia zo vzduchu v miestnosti úplne 
odstrániť nebezpečné obsahové látky.

Všetky hlavné zdravotnícke organizácie, medzi nimi Svetová zdravotnícka organizácia so 
svojou Medzinárodnou agentúrou na výskum rakoviny IARC vydali jasné odporúčania pre 
politiku na ochranu pred komplexnou zmesou jedovatých látok v tabakovom dyme. Podľa 
toho platia pre dodatočné opatrenia nasledujúce zásady: zdravými priestormi sú len uzavreté 
priestory, ktoré neobsahujú žiadne percento tabakového dymu, žiaden ventilačný systém ani 
zriadenie priestorov pre fajčiarov nechráni úplne pred gentoxickými karcinogénmi.

Všetci ľudia by mať možnosť pracovať na svojich pracoviskách, vo vnútorných priestoroch a 
vo verejných zariadeniach bez dymu. Je nevyhnutné vytvoriť v tejto súvislosti príslušné 
právne predpisy, pretože všetky dobrovoľné dohody opakovane ukázali, že nie sú účinné.


