
    

     Vanløse, den 14. maj 2007. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Att.: Hanne Nicoline Makholm. 

 

Vedr.: Høring om Kommissionens grønbog ”Mod et Europa uden tobaksrøg – politiske 

valgmuligheder på EU-plan. 

 

Danmarks Lungeforening har med tak modtaget EU-kommissionens grønbog om ”Mod et Europa uden 

tobaksrøg – politiske valgmuligheder på EU-plan” til høring. 

 

Danmarks Lungeforening finder det relevant, at EU gør en indsats for at styrke folkesundheden.  Her 

spiller tobaksrygning en helt afgørende rolle. Hvert år monitorerer Danmarks Lungeforening 

danskernes rygevaner sammen med bl.a. Sundhedsstyrelsen. Tallene her viser, at mere end hver anden 

dansker gerne vil holde op. Tallene viser også, at danskerne er tilhængere af, at der kommer flere 

foranstaltninger, der kan begrænse adgangen til at ryge.  

 

Danmarks Lungeforening mener derfor også, at EU-kommissionen bør fremme en holdning hos 

medlemsstaterne, der på sigt fører til et totalt forbud mod rygning på alle arbejdspladser og i det 

offentlige rum med så få undtagelser som mulig. En politisk farbar vej kunne være et rammedirektiv 

med nogle minimumsbestemmelser, som så kan udfyldes på nationalt plan. Minimumsbestemmelserne 

skal sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Der kan så - i en periode - være nationale 

forskelle på undtagelser, sanktionsmuligheder m.m. 

 

Såfremt de politiske muligheder herfor er små vil Danmarks Lungeforening opfordre til, at 

rammedirektivet om arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF) ændres til 

eksplicit at omfatte tobaksrøg. Det er således Danmarks Lungeforenings vurdering, at tobaksrygning på 

mange arbejdspladser ikke opfattes som en risiko på lige fod med kemiske agenser og andre farlige 

stoffer. En eksplicit omfattelse af tobaksrøg vil gøre det nemmere at skabe røgfrie arbejdspladser og 

man vil sikre, at alle får en reel beskyttelse mod både aktiv og passiv rygning.  

 

Samlet set vurderer Danmarks Lungeforening, at EU-komissionen skal se sig selv som en væsentlig 

drivkraft i udviklingen af et røgfrit Europa ikke mindst med tanke på at øge bevidstheden om 

tobaksrygningens sundhedsfarlige virkninger hos borgere og politikere i de nye medlemsstater. 

 

Med venlig hilsen 

 
Johannes Flensted-Jensen    Charlotte Fuglsang 

Formand     Direktør  

    

 


