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ŢIGARETA ELECTRONICĂ ÎN PERICOL:  

REVIZUIREA UE ÎN POLITICA TUTUNULUI ESTE EGALĂ CU O INTERDICŢIE  

 

La data de 19.12.2012 Comisia Europeana a facut publică o propunere de revizuire a încadrării 

produselor din tutun. În această propunere Ţigareta Electronică a fost tratată ca un produs care 

conţine tutun.. Se vrea standardizată o limită de 2 miligrame nicotină per unitate de consum 

precum şi o limitare a concentraţiei absolute de nicotină la 4 miligrame per mililitru. Toate produse-

le care depăşesc aceste limite vor trebui tratate ca fiind medicamente. 

 

La o concentraţie maximă de 4 miligrame per mililitru de nicotină, o unitate de consum nu are voie 

să conţină decât cel mult o jumatate mililitru de lichid. Ce înseamnă asta pentru noi, consumatorii? 

 

Lichidele disponibile pe piaţă conţin cel putin 6 miligrame nicotină per mililitru. Concentraţii mai 

mari, de până la 36 miligrame per mililitru, sunt des întâlnite. Utilizatorul obişnuit consumă în jur de 

4 mililitri pe zi. Presupunând că cei care renunţă la ţigaretele clasice (analoage) şi trec la cele 

electronice consumă uzual 4 mililitri pe zi, la o concentraţie mai mare de nicotină, de exemplu 18 

miligrame pe mililitru, va rezulta o cantitate de 72 de miligrame de nicotina zilnic. 

 

Cu produsele disponibile corespunzatoare directivei UE, la un consum egal ar fi posibil numai 16 

miligrame – doar aproape o cincime. Invers, ca nivelul să fie menţinut, ar trebui ridicat consumul la 

imposibila cantitate de 18 mililitri lichid zilnic,. Asta ar însemna 36 de unităţi de consum disponibile 

la liber.  

 

Dar nu doar lichidul în sine ar fi atins de această directivă, ci şi echipamentul de vaporizat ar fi 

afectat. Ca exemplu, populara ţigară electronică tip EGO conţine de cel putin 0,8 ml, alte 

atomizoare mai voluminoase chiar şi pana la 6 mililitri de lichid. Aşa că, ar trebui în orice caz folosit 

mai mult de o unitate de consum pentru a fi asigurat modul corect de funcţionare al echipamentului 

de vaporizat, asta bineînţeles plecând de la premisa că lichidul va fi vândut în cantităţi de 0,5 ml.  

 

La o apreciere realistă, această directivă este egală cu o interzicere a fumatului electronic pe care 

îl ştiam până acum. Abstinenţa de la tutun, printr-un ritual constant şi o alimentare constantă a 

organismului cu nicotină nu va mai fi posibilă. Ce ramâne este un rest total nemulţumitor din ceea 

ce noi considerăm o alternativă mai bună la consumul “clasic” de tutun. 
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De ce produsele care conțin nicotină sunt adăugate la politica de tutun în cazul în care nu există 

nici o dovadă ca ar fi daunatoare?  

 

De ce vor fi permise doar produse care conţin nicotină într-o concentraţie sub aceea care să ajute 

pe cineva să renunţe la fumat? 

 

De ce este definită pentru o substanţă medicală o limitare a substantei active în politica tutunului? 

 

De ce nu se încearcă armonizarea diferitelor proceduri ale ţărilor referitor la produsele care conţin 

nicotină în directivele corespunzatoare?  

 

Facem apel pentru reglementarea produselor care conțin nicotină ca produse care să nu cadă sub 

incidenţa măsurilor de control al tutunului. Şi trimiterea sub incidenţa legilor care reglementează 

medicamentele este la fel de nesatisfăcătoare. O înlocuire a consumului de nicotină prin arderea 

tutunului – cu consumul de nicotină prin vaporizarea unui lichid nu este o terapie medicală, pentru 

că nicotina nu are efectele unui mijloc de vindecare la o dependenţă de tutun.  

 

Facem apel pentru o reglementare care să ţină cont de o piaţă de desfacere în continuă creştere 

încă din 2006 şi care să ţină cont de aproximativ 7 milioane de oameni din Europa care au găsit o 

alternativă la consumul de nicotină prin folosirea ţigaretei electronice.  

 

Facem apel pentru o recunoaştere, prin prisma politicii de sănătate, a faptului că fumatul electronic 

este o modalitate mult mai puţin dăunătoare de a consuma nicotină faţă de consumul “clasic”de 

tutun, usurând sistemul de sanatate şi contribuind la intărirea sănătăţii în Europa. 
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