
 

 
Übersetzungen des deutschen Petitionstextes mit freundlicher Unterstützung europäischer E-Dampfer 
Interessengemeinschaft E-Dampfen, IG-ED: www.ig-ed.org 
Weitergehende Rechte erfragen Sie bitte: presse@ig-ed.org                                                       
 

 
E-CIGARETY V OHROŽENÍ:  

 REVIZE EVROPSKÉ SMĚRNICE O TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH SE ROVNÁ ZÁKAZU

19. prosince 2012 zveřejnila Evropská komise návrh revize směrnice o tabákových výrobcích. 

Tento dokument vůbec poprvé zahrnuje elektronické cigarety mezi výrobky s obsahem nikotinu 

(Nicotine-containing product, zkráceně NCP) a navrhuje zavedení hranice 2 miligramů na 

spotřební jednotku a omezení maximální koncentrace nikotinu na nejvýše 4 miligramy na jeden 

mililitr. Veškeré produkty s vyšším obsahem nikotinu musí být schváleny jako farmaceutické 

výrobky. 

 

Při maximální koncentraci o hodnotě 4 miligramy na mililitr smí tedy objem spotřební jednotky 

činit nejvýše půl mililitru. Co to znamená pro nás spotřebitele? 

 

Běžně dostupné liquidy s obsahem nikotinu v současnosti obsahují nejméně 6 miligramů na mili-

litr. Rozšířené jsou však i vyšší koncentrace až do hodnoty 36 miligramů na mililitr. Průměrný uži-

vatel spotřebuje asi 4 mililitry liquidu denně. Za předpokladu, že lidé přecházející na elektronické 

cigarety používají vyšší koncentraci nikotinu o hodnotě přibližně 18 miligramů na mililitr, je 

výsledná hodnota spotřebovaného nikotinu asi 72 miligramů na den. 

 

Volná dostupnost produktů v souladu s evropskou směrnicí umožní při stejné spotřebě dosáhnout 

úrovně pouze 16 miligramů - tedy asi 1/5 uvedeného množství. Pro dosažení spotřeby o hodnotě 

72 miligramů nikotinu na den by průměrný uživatel musel spotřebovat 18 mililitrů liquidu, což od-

povídá 36 volně dostupným spotřebním jednotkám. 

 

Vedle liquidů se návrh dotýká i samotného vybavení. Oblíbené eGo například obsahuje nejméně 

0,8 ml liquidu, účinnější vaporizéry až 6 mililitrů. Za předpokladu, že by liquid byl prodáván po 

jednotkách o objemu 0,5 ml by tak po zavedení směrnice bylo pro zachování požadovaných 

funkcí zařízení nutné používat více než jednu jednotku. 

 

Tento návrh se fakticky rovná zákazu vapingu tak, jak jej známe dnes. V případě jeho uvedení v 

platnost již nebude možné přestat kouřit tabák a přesto si uchovat zavedené rituály a zajistit si 

přísun požadovaného množství nikotinu. Zachováno zůstane pouze torzo toho, co známe jako 

alternativu ke kouření tabáku. 
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Proč jsou do směrnice o tabákových výrobcích zahrnuty výrobky obsahující nikotin, pokud ne-

existují důkazy o jejich škodlivosti? 

 

Proč je pro výrobky obsahující nikotin povolena pouze koncentrace nižší, než je limit platný pro 

léčiva pro odvykání kouření? 

 

Proč směrnice definuje prahový limit pro označení výrobků obsahujících nikotin zdravotním varo-

váním? 

 

Proč nebyl učiněn pokus o harmonizaci rozdílných právních úprav, týkajících se výrobků obsa-

hujících nikotin, platných v jednotlivých zemích, v rámci příslušných směrnic? 

 

Požadujeme, aby výrobky obsahující nikotin podléhaly regulaci jako luxusní potravinářské 

výrobky, a aby tato regulace byla oddělena od otázek kontroly tabáku. Odkaz na farmaceutickou 

směrnici zde nelze považovat za správný. Nahrazení konzumace nikotinu prostřednictvím spalo-

vání tabákových výrobků konzumací prostřednictvím odpařování liquidů nepředstavuje zdravotní 

riziko, neboť nikotin nemůže mít při léčení závislosti na tabáku žádné léčebné účinky. 

 

Požadujeme regulaci, zohledňující existenci trhu, který se od roku 2006 celosvětově rozvíjí, a 

zároveň zohledňující zájmy přibližně 7 milionů Evropanů, pro něž elektronické cigarety předsta-

vují přijatelný alternativní způsob konzumace nikotinu. 

 

Požadujeme, aby zdravotnická politika zohlednila skutečnost, že konzumace nikotinu prostřed-

nictvím elektronických cigaret představuje v porovnání s kouřením tabáku výrazně nižší zdravotní 

riziko, snižuje nároky na systémy veřejného zdravotnictví a zlepšuje zdravotní stav Evropanů. 
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