
Hej! 
 
Jag har funderat ett tag på era frågor och mina svar eller rättare sagt funderingar kommer 
nedan: 
 
 
1)    Att ha undantag för vissa utvalda kategorier av lokaler t ex avskilda och ventilerade 
rökrum är som jag ser det inte realiserbart sett från ett ekonomiskt och konkurrensmässigt 
perspektiv, kostnaderna för de riktigt små aktörerna kan bli så stora med en sådan inriktning 
att de riskerar att slås ut. Dessutom kan det bli svårt att hålla rök och röklukt borta från den 
övriga delen av t ex serveringslokalen, jag tänker mig i sådana fall en lösning som påminner 
om slussning som t ex finns på nukleära anläggningar, men det lär kosta mycket pengar. Av 
sagda skäl ovan tror jag därför inte på att göra undantag från ett generellt rökförbud i 
offentliga lokaler. 
    Jag förordar därför att man inför ett generellt förbud mot tobaksrökning i alla offentliga 
lokaler, på arbetsplatser inom EU. Det finns idag länder som har infört mer eller mindre 
omfattande rökförbud däribland Sverige och den befarade omsättningsminskningen för 
näringsidkare inom serveringsbranschen har inte infunnit sig snarare tvärtom, i vissa fall har 
omsättningen t o m ökat efter rökförbudets införande. Personalen som arbetar på pubar och 
liknande kan vittna om att arbetsmiljön förbättrats väsentligt efter att rökningen inte längre är 
tillåten.    
   Det är t o m så att ett generellt rökförbud såsom det talas om i avsnitt IV kan få ner antalet 
rökare och därför ser jag att hälsovinsterna och minskade vårdkostnader p g a tobakens 
skadeverkningar, blir tydliga med de åtgärder som ni tar upp i förslaget.  
 
 
2) Som jag ser det är det bäst att verka för att få till bindande lagstiftning på området så långt 
det bara är möjligt, alltså alternativ nummer fem. Men jag kan tänka mig att man först 
använder sig av policyalternativ fyra, skulle det emellertid visa sig att det i vissa 
medlemsländer släpas efter med införande av generellt rökförbud i offentliga lokaler och 
rekommendationerna från kommissionen eller rådet ignoreras då behövs lagstiftning som det 
förordas i policyalternativ fem.  
   Det som tas upp under punkten fem "bindande lagstiftning" där det bl a talas om revidering 
av befintliga direktiv och där miljötobaksrök skulle innefattas av direktiv 2004/37/EG kan 
vara en möjlig väg att gå. Dock tilltalas jag mer av det sista alternativet där man helt enkelt 
klassar miljötobaksrök som ett cancinogent ämne (direktiv 67/548/EEG) för att på så sätt 
uppnå rökfrihet i alla offentliga lokaler inte enbart arbetsplatser som de två första begränsar 
sig till.  Precis som det sägs i sista stycket sid 20 kan man inom gemenskapen anta åtgärder 
som är av icke bindande art för att på så sätt uppnå målet med att skydda människor från att 
utsättas av tobaksrök, detta bör man uppmuntra till även om policyalternativ fem skulle bli 
verklighet.  
 
 
3) Jag har under punkten ett berört detta med att ett generellt rökförbud i offentliga lokaler 
och på arbetsplatser inom EU skulle ge ekonomiska vinster inte bara för den enskildes 
ekonomi utan också för samhällsekonomin, då vårdsektorns kostnader för rökningen minskar 
och där fler kan stanna kvar i arbete istället för att gå i förtida pension p g a rökningens 
skador. Det är som jag ser det viktigt att få ner bruket av tobak, alltför många unga kvinnor 
börjar att röka och man vet av erfarenhet att risken för tobaksrelaterade sjukdomar t ex KOL 
och lungcancer kommer att öka i denna grupp i framtiden om inget görs. Drar man ner på 



möjligheterna att röka i offentliga lokaler som det syftas i ert förslag så blir cigaretten ingen 
naturlig del i vardagslivet som varit fallet tidigare.  
 
 
4) Går man lagstiftningsvägen får man räkna med att det kommer att ta tid, men vinsterna 
med att genomföra ett generellt rökförbud, som jag förordar, kommer att vara ett tungt skäl att 
de facto göra något om vi vill se Lissabon processen realiserad. Tillväxt och hälsa hör ihop, 
och det är viktigt att komma ihåg det.  
   Gör man det då kommer fler att kunna vara kvar i arbetslivet längre och det får vi alla ta del 
av i form av bättre och högre tillväxt, vilket är ett av de vikigaste framtidsmålen för unionen. 
Ett annat viktigt spörsmål som inte är att förglömma är den demografiska strukturen i 
medlemsländerna, allt fler pensionärer ska försörjas av allt färre yrkesverksamma och då har 
vi inte råd med att låta, i detta fallet tobaken, få sådan negativ inverkan på hälsan som den 
faktiskt har.  
   Det är också bra att ni genomlyser de olika vägarna som finns för att nå målet med rökfria 
offentliga miljöer, det ena sättet behöver inte utesluta det andra och vice versa.  
 
 
 
// Martin Moberg  
   Ronneby, Sverige  
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