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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0034/2013, ktorú predkladá Andreas Mai, nemecký štátny občan, 
o návrhu nepovažovať elektronické cigarety za tabakový výrobok 

Petícia 0035/2013, ktorú predkladajú Janine a Michael Leven, nemeckí štátni 
občania, o návrhu nepovažovať elektronické cigarety za tabakový výrobok

Petícia 0067/2013, ktorú predkladá Joachim Kromm, nemecký štátny občan, 
o európskej smernici o tabaku

1. Zhrnutie obsahu petície 0034/2013

Predkladateľ petície tvrdí, že s elektronickými cigaretami by sa nemalo zaobchádzať ako 
s tabakovým výrobkom, pretože neobsahujú žiadny tabak. Elektronická cigareta je vlastne 
inhalátor, v ktorom sa vyparuje kvapalina obsahujúca nikotín. V legislatívnom návrhu 
o elektronických cigaretách je stanovené obmedzenie pre množstvo nikotínu, ktoré táto 
kvapalina môže obsahovať. Predkladateľovi petície elektronické cigarety pomohli prestať 
fajčiť bežné cigarety. Tvrdí, že ak sa návrh prijme a ak sa uvedené obmedzenie zachová, 
ďalším fajčiarom sa výrazne uľahčí cesta k tomu, aby prestali fajčiť. Žiada Parlament 
o vykonanie krokov na to, aby sa elektronické cigarety v právnych predpisoch nepovažovali 
za tabakový výrobok.   

Zhrnutie obsahu petície 0035/2013

Predkladatelia petície žiadajú Európsky parlament o podniknutie krokov na to, aby sa 
elektronické cigarety v európskych právnych predpisoch nepovažovali za tabakový výrobok.

Zhrnutie obsahu petície 0067/2013

Predkladateľ petície tvrdí, že v návrhu európskej smernice o tabaku sú elektronické cigarety 
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vymedzené ako výrobky s obsahom nikotínu s najvyššou koncentráciou nikotínu 4 miligramy 
na mililiter. Všetky výrobky, ktoré prekračujú túto hranicu, sa považujú za lieky. Predkladateľ 
petície tomuto rozhodnutiu nerozumie. Tvrdí, že elektronické cigarety sú omnoho menej 
škodlivé ako obyčajné cigarety. Podľa neho by preto mali patriť do kategórie 
povzbudzujúcich prostriedkov. Predkladateľ petície tvrdí, že účelom elektronických cigariet 
nie je pomôcť ľuďom zbaviť sa fajčenia a/alebo nikotínu, ale umožniť fajčiarom fajčenie bez 
vdychovania sprievodných škodlivín vznikajúcich pri horení. Obmedzením obsahu nikotínu 
sa znižuje pravdepodobnosť, že fajčiari budú ochotní zameniť svoje obyčajné cigarety, a to so 
všetkými sprievodnými škodlivými účinkami. Predkladateľ petície zároveň nerozumie 
skutočnosti, ako by prekročením stanovenej hranice obsahu nikotínu vznikol liečebný účinok.
Upozorňuje, že takýto účinok by potom musel byť prítomný aj pri obyčajných cigaretách. 
Predkladateľ petície tvrdí, že elektronické cigarety by mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
smernice o tabaku, aby fajčiarom, ktorí chcú prejsť na tieto výrobky, nebola odopretá 
možnosť konzumovať povzbudzujúcu látku omnoho menej škodlivým spôsobom.

2. Prípustnosť

0034/2013: Petícia bola uznaná ako prípustná 11. septembra 2013. 
0035/2013: Petícia bola uznaná ako prípustná 11. septembra 2013. 
0067/2013: Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. 

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Komisia uverejnila návrh revízie smernice o tabakových výrobkoch v decembri 2012. Cieľom 
tohto návrhu je zníženie začatia spotreby tabaku, najmä u mladých ľudí. Okrem toho 
navrhuje, aby sa na výrobky obsahujúce nikotín (vrátane elektronických cigariet) nad určitú 
prahovú hodnotu vzťahovali právne predpisy týkajúce sa liekov (smernica 2001/83/ES) a na 
zostávajúce výrobky s obsahom nikotínu požiadavky na označovanie. 

Komisia sa domnievala, že na zabezpečenie primeraného fungovania vnútorného trhu je 
vhodné navrhnúť reguláciu výrobkov obsahujúcich nikotín v tejto smernici. Tieto výrobky by 
mali tiež rozvinúť svoj potenciál nástroja určeného na odvykanie spôsobom, ktorý je 
bezpečný a má zabezpečenú kontrolu kvality. Prijatiu predchádzala dôkladná analýza 
hospodárskych, sociálnych a zdravotných vplyvov opatrení politiky.

Záver

Komisia sa domnieva, že navrhnuté opatrenia o výrobkoch obsahujúcich nikotín sú primerané 
a v súlade s právnym základom na uľahčenie fungovania vnútorného trhu, pričom základom 
je vysoká úroveň ochrany verejného zdravia. 

Návrh Komisie by poskytol stimul pre súčasných fajčiarov na prechod od klasických cigariet, 
ktoré predkladateľ petície správne považuje za škodlivé, k výrobkom určených na odvykanie, 
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ktoré prešli kontrolou bezpečnosti a kontrolou kvality.

 Návrh vrátane otázok týkajúcich sa výrobkov obsahujúcich nikotín sa v súčasnosti prerokúva 
v Rade a Európskom parlamente. Konečný výsledok týchto rokovaní zatiaľ nie je známy. 
Predpokladá sa však, že výsledkom bude jasnejší právny rámec aj pre výrobky obsahujúce 
nikotín.


