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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om grönboken ”Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå”
(2007/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på 
EU-nivå” (KOM(2007)0027),

– med beaktande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (Framework Convention on 
Tobacco Control, FCTC),

– med beaktande av kommissionens förklaring om Reach angående tillsatsämnen i tobak
(kommissionens förklaring om tillsatsämnen i tobak i samband med förhandlingarna om 
Reach och om Europaparlamentets ändringsförslag om tillsatsämnen i tobak),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2007), och av följande skäl:

A. Tobaksrök är en komplex giftblandning som består av mer än 4 000 ämnen, däribland 
gifter som vätecyanid, ammoniak och kolmonoxid samt mer än 50 ämnen som bevisligen 
är cancerframkallande.

B. Bara i Europeiska unionen dör årligen minst 650 000 människor på grund av rökning.

C. Det är vetenskapligt bevisat att tobaksrök inomhus förorsakar allvarliga hälsoskador och 
förtidig död.

D. Tobaksrök inomhus skadar bland annat luftvägarna, med följder som irriterade
slemhinnor, hosta, heshet, andnöd, nedsatt lungfunktion, uppkomst och förvärring av 
astma, uppkomst och förvärring av lunginflammationer, bronkit och kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, och skadorna på blodkärlen är så betydande att de kan leda till hjärtinfarkt 
och slaganfall.

E. Exponering för tobaksrök på arbetsplatsen leder bevisligen till en ökad risk för 
lungcancer, och exempelvis anställda i serveringsmiljöer där rökning är tillåten löper en 
50 procent högre risk att insjukna i lungcancer än arbetstagare som inte utsätts för 
tobaksrök.

F. Enligt uppskattningar dör årligen cirka 80 000 människor i EU till följd av passiv rökning.

G. Barn är särskilt känsliga för tobaksrök.
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H. Exponering för tobaksrök under graviditet kan leda till en förhöjd risk för missbildningar, 
missfall, fosterdöd och för tidig födsel samt mindre fosterlängd, mindre huvudomkrets och 
lägre födelsevikt, och det finns ett samband mellan passiv rökning och öroninflammation, 
nedsatt lungfunktion, astma och plötslig spädbarnsdöd.

I. EU och 25 av de 27 medlemsstaterna har redan undertecknat och ratificerat WHO:s 
ramkonvention om tobakskontroll (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC),
där det i ingressen konstateras att skyldigheten att skydda människor mot tobaksrök 
baserar sig på de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna, och skydd mot 
tobaksrök är enligt artikel 8 i FCTC en grundläggande rättighet.

J. En ansvarsfull politik kräver att man skapar en miljö där rökningen är avnormaliserad och 
som uppmuntrar rökare att röka mindre eller sluta helt och som förmår barn och ungdomar 
att inte börja röka.

K. Endast med hjälp av ett generellt rökförbud på alla slutna arbetsplatser, inbegripet 
arbetsplatser i serveringsbranschen, samt i alla offentliga lokaler och kollektiva färdmedel 
kan man skydda arbetstagarnas och icke-rökarnas hälsa. Ett sådant förbud skulle också 
göra det betydligt lättare för rökare att sluta röka.

L. Ingen plötslig nedgång i omsättningen har kunnat konstateras i serveringsbranschen i de 
medlemsstater som har infört ett generellt rökförbud.

M. Tobaksbruk förorsakar årligen kostnader på hundratals miljarder euro för de europeiska 
nationalekonomierna.

N. De kostnader som åsamkas hälsovårdssystemen genom tobaksbruk bärs av allmänheten 
och inte av dem som förorsakar kostnaderna.

O. 70 procent av EU-medborgarna är icke-rökare.

P. Av EU-medborgarna är 86 procent för rökförbud på arbetsplatsen, 84 procent för 
rökförbud på andra offentliga platser, 61 procent för rökförbud i barer och 77 procent för 
rökförbud på restauranger.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok som utgångspunkt för en 
ansvarsfull europeisk politik som har som mål att skydda medborgarna mot den 
hälsoskadliga tobaksröken.

2. Europaparlamentet välkomnar tillvägagångssättet i de medlemsstater som redan har 
vidtagit effektiva åtgärder till skydd mot passiv rökning.

3. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att snarast möjligt 
klassificera tobaksrök i miljön som en cancerogen ämnesblandning av klass 1, en 
uppmaning som ingick i parlamentets resolution av den 23 februari 2005 om den 
europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–20101.

  
1 EUT C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
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4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast 2008 för parlamentet och rådet 
lägga fram ett förslag om införande av ett generellt rökförbud på alla slutna arbetsplatser, 
inbegripet arbetsplatser i serveringsbranschen, samt i alla slutna offentliga lokaler och 
kollektiva färdmedel i EU.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sammanställa en rapport om de kostnader 
som uppstår för de nationella hälsovårdssystemen och ekonomin i EU på grund av rökning 
och exponering för tobaksrök.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att om möjligt senast 2008 lägga fram ett 
förslag om ändring av direktiv 2001/37/EG (”tobaksvarudirektivet”)1. Detta förslag bör 
innehålla åtminstone följande: 

§ Omedelbart förbud mot alla de tillsatsämnen som man på grundval av befintliga 
toxikologiska uppgifter har identifierat som cancerframkallande och 
beroendeförstärkande, särskilt sådana som bildar cancerframkallande ämnen vid 
pyrolys (förbränning vid temperaturer på mellan 600 och 950 °C).

§ Införande av ett detaljerat förfarande för registrering, utvärdering och godkännande 
av tillsatsämnen i tobak.

§ Automatiskt förbud mot alla de tillsatsämnen för vilka tillverkare eller importörer av 
tobaksvaror inte har lämnat fullständiga uppgifter (t.ex. en efter märke och typ 
indelad förteckning över alla innehållsämnen, deras mängder samt toxikologiska 
uppgifter).

§ Skyldighet för tillverkarna att förse tillsynsmyndigheterna med alla befintliga 
toxikologiska uppgifter för tillsatsämnen och ämnen i tobaksrök, inbegripet för 
pyrolysprodukter (offentliga uppgifter och interna uppgifter).

§ Utarbetande av ett kompendium om tillsatsämnen i tobak och ämnen i tobaksrök, 
och förmedling av information om detta till konsumenterna.

§ Införande av ett finansieringssystem som ålägger tillverkarna av tobaksvaror alla 
kostnader för inrättande och underhåll av bedömnings- och övervakningsstrukturer 
(t.ex. oberoende laboratorier, personal och vetenskapliga undersökningar).

§ Tillämpning av principen om produktansvar på tillverkare, och införande av 
tillverkaransvar för finansiering av alla de hälsovårdskostnader som uppstår på 
grund av tobaksbruk.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ytterligare bindande åtgärder
för hela EU, t.ex. följande:

  
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, 
18.7.2001, s. 26).
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§ Ett EU-omfattande förbud mot försäljning av tobaksvaror till ungdomar under 18 år.
§ Beviljande av tillstånd att ställa upp cigarettautomater bara om dessa görs 

otillgängliga för ungdomar.
§ Undantagande av tobaksvaror från självbetjäning i butiker.
§ Förhindrande av distansförsäljning (t.ex. via Internet) av tobaksvaror till ungdomar.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom lämpliga åtgärder såsom 
rökavvänjning stödja rökare som vill sluta röka.

9. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att även i fortsättningen vidta stödåtgärder 
på EU-nivå, exempelvis medvetandehöjande åtgärder.

10. Europaparlamentet begär i egenskap av budgetmyndighet i detta sammanhang att 
finansieringen av dessa medvetandehöjande åtgärder, som för tillfället sker genom 
gemenskapens tobaksfond, garanteras fullt ut också efter att fonden löpt ut.

11. Europaparlamentet begär med hänvisning till sin roll som förebild att presidiet utfärdar ett 
rökförbud i alla Europaparlamentets lokaler med verkan från och med den 1 augusti 2007.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Tobaksrök är den viktigaste och farligaste föroreningen inomhus som går att undvika, och den 
är den främsta orsaken till förorenad inomhusluft. Tobaksröken innehåller tusentals kemiska 
ämnen, däribland mer än 250 cancerframkallande och giftiga ämnen.

Partiklar av tobaksrök fastnar på väggar, tak och föremål inomhus och avger kontinuerligt 
föroreningar, särskilt cancerframkallande ämnen, till inomhusluften. Detta innebär att ett rum 
som det röks eller rökts i är en ihållande källa till bland annat cancerframkallande, mutagena 
och reproduktionstoxiska föroreningar.

För de flesta cancerframkallande ämnena i tobaksrök finns det ingen effekttröskel under 
vilken inga skadliga hälsoeffekter vore att vänta. Också en minimal exponering för de 
cancerframkallande ämnen som finns i tobaksrök kan bidra till uppkomsten av tumörer.

Ventilationsanläggningar skyddar inte effektivt mot de skadliga ämnen som ingår i tobaksrök, 
eftersom inte ens de modernaste ventilationssystemen helt och hållet kan avlägsna de farliga 
innehållsämnena från inomhusluften.

Alla ledande hälsoorganisationer, däribland Världshälsoorganisationen med sin
Internationella cancerforskningsorganisation (IARC), har utfärdat klara och tydliga 
rekommendationer angående politiken till skydd mot den komplexa giftblandningen i 
tobaksrök. Enligt dessa rekommendationer gäller följande principer för ytterligare åtgärder: 
Endast 100-procentigt rökfria inomhuslokaler är hälsosamma inomhuslokaler, och varken 
ventilationssystem, av vilket slag de än må vara, eller rökrum skyddar i någon större grad mot 
mutagena carcinogener.

Alla människor bör få vistas i en rökfri miljö på sin arbetsplats, inomhus och i offentliga 
lokaler. Det krävs lagstiftning på detta område eftersom alla frivilliga överenskommelser gång 
på gång har visat att de inte har önskad effekt.


