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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0034/2013, którą złożył Andreas Mai (Niemcy), w sprawie 
wniosku dotyczącego traktowania e-papierosa jako wyrobu tytoniowego 

Petycja 0035/2013, którą złożyli Janine i Michael Leven (Niemcy), w sprawie 
wniosku dotyczącego traktowania e-papierosa jako wyrobu tytoniowego

Petycja 0067/2013, którą złożył Joachim Kromm (Niemcy), w sprawie 
europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych

1. Streszczenie petycji 0034/2013

Składający petycję uważa, że e-papieros nie powinien być traktowany jako wyrób tytoniowy, 
ponieważ nie stosuje się w nim tytoniu. E-papieros to w rzeczywistości odparowywacz, w 
którym odparowuje się płyn zawierający nikotynę. We wniosku ustawodawczym dotyczącym 
e-papierosów określono dopuszczalną zawartość nikotyny w płynie.  Dzięki e-papierosom 
składający petycję zdołał rzucić palenie tradycyjnych papierosów. Jego zdaniem przyjęcie 
wniosku i utrzymanie tego dopuszczalnego poziomu znacznie ułatwi innym palaczom 
skończenie z nałogiem palenia papierosów. Składający petycję zwraca się do Parlamentu, by 
w stosownych przepisach nie uznawał e-papierosa za wyrób tytoniowy ani nie traktował go 
jako wyrobu tytoniowego.   

Streszczenie petycji 0035/2013

Składający petycję zwracają się do Parlamentu o podjęcie działań w celu uniknięcia uznania 
e-papierosa za wyrób tytoniowy i traktowania go jako wyboru tytoniowego w prawodawstwie 
europejskim.

Streszczenie petycji 0067/2013
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Składający petycję stwierdza, że we wniosku dotyczącym europejskiej dyrektywy w sprawie 
wyrobów tytoniowych papierosy elektroniczne zdefiniowano jako wyroby zawierające 
nikotynę o maksymalnym stężeniu nikotyny wynoszącym 4 mg/ml. Wszystkie wyroby, w 
których zawartość nikotyny przekracza ten poziom, są uznawane za produkty lecznicze, 
którego to przepisu składający petycję nie rozumie. Twierdzi on, że papierosy elektroniczne 
są dużo mniej szkodliwe niż zwykłe papierosy. Jego zdaniem powinny być zatem uznane za 
wyroby zawierające stymulant. Składający petycję twierdzi, że celem papierosów 
elektronicznych nie jest pomoc w odzwyczajaniu od palenia lub nikotyny, lecz umożliwienie 
palaczom palenia bez konieczności wdychania powstających w tym procesie szkodliwych 
produktów spalania. W związku z ograniczeniem zawartości nikotyny zmniejszy się wśród 
palaczy prawdopodobieństwo przechodzenia ze zwykłych papierosów na elektroniczne i 
trzeba będzie się liczyć z wszelkimi szkodliwymi skutkami takiej sytuacji. Składający petycję 
nie może także zrozumieć, w jaki sposób przekroczenie określonego poziomu nikotyny może 
wywołać skutek leczniczy. Zwraca uwagę, że taki skutek musiałby być również uzyskiwany 
w przypadku zwykłych papierosów. Składający petycję uważa, że papierosy elektroniczne 
należy wyłączyć z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, tak aby 
palacze, którzy zechcą przejść na papierosy elektroniczne, mogli skorzystać z szansy 
używania stymulanta w postaci nikotyny w dużo mniej szkodliwy sposób.

2. Dopuszczalność

0034/2013: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 września 2013 r. 
0035/2013: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 września 2013 r. 
0067/2013: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 04 listopada 2013 r. 

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie wyrobów 
tytoniowych w grudniu 2012 r. Celem wniosku jest zmniejszenie zainteresowania 
spożywaniem tytoniu, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ponadto proponuje się w nim 
poddanie wyrobów zawierających nikotynę (w tym papierosy elektroniczne) powyżej 
pewnego poziomu zawartości przepisom dotyczącym wyrobów leczniczych (dyrektywa 
2001/83/WE), a pozostałe wyroby zawierające nikotynę obowiązkowi etykietowania.

Komisja uznała za właściwe zaproponowanie w tej dyrektywie regulacji w stosunku do 
wyrobów zawierających nikotynę, aby zapewnić stosowne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Wyroby te powinny również rozwijać swój pełny potencjał jako narzędzia 
ułatwiające zaprzestanie palenia w sposób bezpieczny i kontrolowany pod kątem jakości.
Przyjęcie poprzedziła wnikliwa analiza gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków 
środków politycznych.

Wniosek

Komisja jest przekonana, że proponowane środki dotyczące wyrobów zawierających nikotynę 
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są proporcjonalne i zgodne z podstawą prawną, aby ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego z uwzględnieniem wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego.

Wniosek Komisji stanowiłby dla obecnych palaczy zachętę do przejścia z papierosów 
konwencjonalnych, które składający petycje słusznie uważają za szkodliwe, na wyroby 
ułatwiające zaprzestanie palenia, które zostały poddane kontrolom bezpieczeństwa i jakości.

Wniosek ten, łącznie z kwestiami związanymi z wyrobami zawierającymi nikotynę, jest 
obecnie negocjowany w Radzie i w Parlamencie Europejskim. Ostateczny wynik tych obrad 
nie jest jeszcze znany. Jednakże oczekuje się, że w jego wyniku powstaną bardziej precyzyjne 
ramy prawne, w tym dla wyrobów zawierających nikotynę.


