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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU“
(2007/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije „K Evropi brez tobačnega dima: politične 
možnosti na ravni EU“ (KOM(2007)0027),

– ob upoštevanju Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka (Framework Convention on 
Tobacco Control, FCTC (Okvirna konvencija)),

– ob upoštevanju izjave Komisije o tobačnih aditivih v okviru pogajanj o REACH 
(Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations on 
REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco additives),

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2007),

A. ker je tobačni dim kompleksna strupena mešanica več kot 4 000 snovi, med katerimi so 
strupi, kot so cianvodikova kislina, amoniak in ogljikov monoksid, ter več kot 50 snovi, za 
katere je dokazano, da so rakotvorne,

B. ker le v Evropski uniji za posledicami kajenja umre najmanj 650 000 ljudi na leto,

C. ker je znanstveno dokazano, da tobačni dim v zaprtih prostorih zelo škodljivo vpliva na 
zdravje in je vzrok za zgodnjo smrt,

D. ker tobačni dim v zaprtih prostorih med drugim škodljivo vpliva na dihala, pri čemer 
povzroča draženje sluznice, kašelj, hripavost, kratko sapo, zmanjšanje delovanja pljuč, 
nastanek in poslabšanje astme, nastanek in poslabšanje pljučnice, bronhitis in kronično 
obstruktivne pljučne bolezni, ter ima tako škodljive posledice za ožilje, da so lahko vzrok 
za srčni napad in možgansko kap,

E. ker je dokazano, da je zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu na delovnem mestu 
tveganje z pljučnega raka večje, ter je verjetnost, da bodo delavci v gostinskih lokalih, v 
katerih je kajenje dovoljeno, zboleli za rakom, 50 % večja kot pri delavcih, ki niso 
izpostavljeni tobačnemu dimu,

F. ker se ocenjuje, da v Evropski uniji zaradi pasivnega kajenja umre približno 80 000 ljudi 
na leto,

G. ker so otroci posebno občutljivi na izpostavljenost tobačnemu dimu,

H. ker lahko izpostavljenost tobačnemu dimu med nosečnostjo poveča tveganje za okvare, 
splav, smrt zarodka in prezgodnji porod, zaviranje rasti zarodka, manjši obseg glave in 
manjšo težo ob rojstvu otroka ter obstaja povezava med pasivnim kajenjem in boleznimi 
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srednjega ušesa, slabšim delovanjem pljuč, astmo in nenadno smrtjo dojenčkov,

I. ker so Evropska unija in 25 od 27 držav že podpisale in ratificirale Okvirno konvencijo 
SZO o nadzoru tobaka (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) ter je v njeni 
preambuli navedeno, da obveznost zaščite pred tobačnim dimom izhaja iz temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin, ter je v skladu s členom 8 Okvirne konvencije zaščita 
pred tobačnim dimom temeljna pravica,

J. ker je dolžnost odgovorne politike, da ustvari okolje, v katerem kajenje ne bo več 
obravnavano kot običajno, ki spodbuja kadilce k omejevanju ali prenehanju kajenja ter 
preprečuje, da otroci in mladi začnejo kaditi,

K. ker lahko le obsežna prepoved kajenja v vseh zaprtih delovnih prostorih, vključno s 
sektorjem gostinstva, ter v vseh javnih prostorih in prevoznih sredstvih varuje zdravje 
delavcev in nekadilcev ter ker bodo kadilci tako lažje opustili kajenje,

L. ker ni ugotovljeno, da se je v državah članicah, ki so uvedle obsežno prepoved kajenja, 
zmanjšal promet v gostinstvu,

M. ker je treba izhajati iz tega, da imajo evropska gospodarstva zaradi porabe tobaka več sto 
milijard škode na leto,

N. ker stroške zdravstvenega sistema, ki nastanejo zaradi porabe tobaka, krije celotno 
prebivalstvo in ne le povzročitelji,

O. ker je 70 % državljanov EU nekadilcev,

P. ker 86 % državljanov EU podpira prepoved kajenja na delovnem mestu, 84 % prepoved 
kajenja na drugih javnih mestih, 61 % v barih in lokalih ter 77 % v restavracijah,

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije kot izhodišče za odgovorno evropsko politiko za 
zaščito državljanov pred zdravju škodljivim tobačnim dimom;

2. pozdravlja ravnanje tistih držav članic, ki so že sprejele učinkovite ukrepe za zaščito pred 
pasivnim kajenjem;

3. ponavlja zahtevo iz resolucije z dne 23. februarja 2005 o evropskem akcijskem načrtu za 
okolje in zdravje za obdobje 2004–20101, da Komisija čim prej razvrsti tobačni dim v 
okolju kot rakotvorno mešanico snovi kategorije 1;

4. poziva Komisijo, da do leta 2008 Parlamentu in Svetu predloži predlog, ki določa
neomejeno prepoved kajenja v vseh zaprtih delovnih prostorih, vključno s sektorjem 
gostinstva, ter v vseh zaprtih javnih prostorih in prevoznih sredstvih v Evropski uniji;

5. poziva Komisijo, da pripravi poročilo o stroških, ki jih imajo nacionalni zdravstveni 
sistemi in gospodarstvo Evropske unije zaradi kajenja in posledic izpostavljenosti 
tobačnemu dimu; 

  
1 UL C 304 E, 1.12.2005, str. 264.
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6. poziva Komisijo, da po možnosti do leta 2008 predloži predlog za spremembo Direktive
2001/37/ES („direktiva o tobačnih izdelkih“)1, ki vključuje najmanj: 

§ takojšnjo prepoved vseh aditivov, ki so na podlagi dostopnih toksikoloških podatkov 
rakotvorni in povečujejo odvisnost, zlasti tistih, pri katerih pri pirolizi (sežiganje pri 
600 do 950 °C) nastanejo rakotvorne snovi,

§ uvedbo natančnega postopka registracije, vrednotenja in odobritve tobačnih
aditivov,

§ samodejno prepoved vseh aditivov, za katere proizvajalci in uvozniki tobačnih 
izdelkov ne predložijo popolnih podatkov (med drugim seznam vseh sestavin in 
količin teh sestavin za vsako blagovno znamko in vsako vrsto posebej ter njihove 
toksikološke podatke),

§ obveznost proizvajalcev, da nadzornim organom razkrijejo vso obstoječo 
toksikološko dokumentacijo za aditive in snovi v tobačnem dimu, vključno s 
produkti pirolize (javne in notranje podatke),

§ pripravo zbirke tobačnih aditivov in snovi v tobačnem dimu ter obveščanje 
potrošnikov o tem,

§ uvedbo sistema financiranja, po katerem vse stroške za vzpostavitev in vzdrževanje 
ocenjevalnih in nadzornih struktur (npr. neodvisnih laboratorijev, osebja, 
znanstvenih raziskav) krijejo proizvajalci tobačnih izdelkov,

§ določitev, da so za izdelke odgovorni proizvajalci, in uvedbo odgovornosti 
proizvajalca za financiranje vseh zdravstvenih stroškov, ki jih povzroči poraba 
tobaka;

7. poziva Komisijo, da preuči dodatne ukrepe, ki bi bili zavezujoči v celotni EU, na primer:

§ prepoved prodaje tobačnih izdelkov mladim, mlajšim od 18 let, v celotni EU,
§ izdajo dovoljenja za namestitev avtomata za cigarete le, če je ta nedostopen mladim,
§ umik tobačnih izdelkov s samopostrežnih polic v trgovinah na drobno,
§ preprečitev prodaje tobačnih izdelkov mladim na daljavo (npr. prek interneta);

8. poziva države članice, da kadilcem, ki želijo prenehati s kajenjem, to olajšajo z ustreznimi 
ukrepi, kot je odvajanje kajenja;

9. spodbuja Komisijo, da še naprej izvaja podporne ukrepe na ravni EU, kot so ukrepi 
ozaveščanja;

10. kot del proračunskega organa v zvezi s tem poziva k celotnemu financiranju takšnih 
ukrepov ozaveščanja, ki jih zdaj financira Sklad Skupnosti za tobak, tudi po porabi temu 
namenjenih sredstev Sklada;

  
1 Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov (UL L 194, 18.7.2001, str. 26).



PE 385.595v01-00 6/7 PR\666247SL.doc

SL

11. ob upoštevanju svoje vloge, da je drugim za vzor, poziva predsedstvo, da od 1. avgusta 
2007 prepove kajenje v vseh prostorih Evropskega parlamenta;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Tobačni dim je najpomembnejša in najnevarnejša škodljiva snov v zaprtih prostorih, ki se ji 
lahko izognemo, ter glavni vzrok za onesnaženost zraka v zaprtih prostorih. Vsebuje na tisoče 
kemičnih snovi, med njimi več kot 250 rakotvornih in strupenih snovi. 

Delci tobačnega dima se odlagajo na stenah, stropih in predmetih v prostoru ter stalno 
sproščajo škodljive snovi, zlasti rakotvorne snovi, v zrak v prostorih; tako je prostor, v 
katerem se kadi in se je kadilo, tudi dolgoročno vir škodljivih snovi, med njimi rakotvornih, 
mutagenih in strupenih za razmnoževanje. 

Za večino rakotvornih snovi iz tobačnega dima ni mogoče določiti mejne vrednosti 
učinkovanja, pod katero te snovi ne bi škodljivo vplivale na zdravje. Tudi najmanjša 
izpostavljenost rakotvornim snovem, ki jih vsebuje tobačni dim, lahko povzroči razvoj 
tumorjev. 

Sistem umetnega prezračevanja ne ščiti učinkovito pred škodljivimi snovmi tobačnega dima, 
saj tudi najmodernejši prezračevalni sistemi ne morejo popolnoma odstraniti škodljivih 
sestavin iz zraka v prostoru.

Vse vodilne zdravstvene organizacije, med njimi Svetovna zdravstvena organizacija s svojo 
Mednarodno agencijo za raziskave raka (IARC), so dale jasna priporočila glede politike za 
zaščito pred kompleksno strupeno mešanico tobačnega dima. V skladu s tem kot dodatni 
ukrepi veljajo naslednja načela: zdravi zaprti prostori so le tisti, ki so popolnoma brez 
tobačnega dima, noben prezračevalni sistem ne ščiti dovolj pred genotoksičnimi rakotvornimi 
snovmi, prav tako je neučinkovita določitev prostorov za kadilce.

Vsem ljudem je treba omogočiti, da na svojih delovnih mestih, v zaprtih prostorih in v javnih 
prostorih delajo v okolju brez tobačnega dima. Zato je nujno treba pripraviti zakonodajo, ki 
bo to zagotavljala, saj so se vsi prostovoljni dogovori vedno izkazali za neučinkovite.
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