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13L
od kilku lat obserjemy silnie rozwijający się rynek handlu papierosami elektronicznymi

(e-papierosami). Jestem zaniepokojony faktem, że małoletni nie mąją w żaden sposób organicznego
dostępu do tych produktów. Konieczne jest zatem pilne podjęcie prac legislacyjnych, które zakażą
reklamy oraz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom do lat 18 — na podobieństwo regulacji
zawartej w ustawie z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych1.

Za wprowadzeniem restrykcyjnych warunków sprzedaży i marketingu papierosów
elektronicznych przemawiają te same względy, które dotyczą papierosów tradycyjnych (wyrobów
tytoniowych). Składnikiem obu rodząju produktów jest nikotyna — substancja psychoaktywna
o właściwościach silnie uzależniąjących. Używanie papierosów elektronicznych przez dzieci
i młodzież może zatem wpłynąć na ich uzależnienie od nikotyny, a w dalszej kolejności — wywołać
chęć sięgnięcia po zwykłe papierosy i wyrobienie nawyku palenia tytoniu. Nie bez znaczenia dla
wystąpienia tych skutków jest fizjologiczna podatność młodego, rozwijającego się organizmu na
uzależnienia behawiorałne i chemiczne.

Obowiązek uregulowania w polskim prawie obrotu papierosami elektronicznymi —

w kontekście ochrony zdrowia dzieci
— wynika także z konieczności implementacji aktów prawa

Unii Europejskiej. Dziewiętnastego mąja br. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/4OUE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych.
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania
i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę

Dz.U. z 1996 r. Nr 10. poz. 55 ze zm.



2001/37/WE2,przywoływana dalej jako „Dyrektywa”. W motywie 21 Dyrektywy napisano,
że Zgodnie z cełanzi niniejszej dyrektywy, mianowicie u/an,ieniem funkcjonowania rynku
wewnętrznego iyrobów tytoniowych i powiązanych wyrohóu”, przyjmując za podstawę wysoki
poziom ochrony zdrowia, ii”/aszca odniesieniu do m/odych ludzi, oraz zgodnie z zaleceniem

Rady 2003/54/WE3,należy zachęcać państwa czlonkowskie do przeciwdziałania sprzedaży takich

produktów dzieciom I młodzieży poprzez przyjęcie odpowiednich środków ustanawiających
i egzekwujących ograniczenia wiekowe. W pkt I ppkt ..a” przywołanych Zaleceń polecono
państwom członkowskim, aby zgodnie z krąjową praktyką i warunkami podjęły właściwe prawne
i organizacyjne działania w celu uniemożliwienia sprzedaży wyrobów tytoniowych dzieciom. Do
tych działań zostało zaliczone nałożenie obowiązku na sprzedawców wyrobów tytoniowych, aby
upewniali się, czy nabywca takich wyrobów osiągnął wiek uprawniąjący do ich nabycia — według
prawa danego państwa.

Wymaganiom stawianym obrotowi papierosami elektronicznymi został poświęcony tytuł III
Dyrektywy. Zgodnie z art. 20 ust. 5 Dyrektywy Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a) przekazy handlowe, mające na celu promowćmie papierosów elektronicznych lub
pojemników zapaso}lych lub których bezpośrednim lub pośrednim skutkiem jest takie
promowanie, byly zabronione w ramach usług społeczeństwa informacyjnego, i” prasie

i innych wydawnictwach, z wylączeniem wydawnictw przeznaczonych wyłącznie dla osób
zajmujących się zawodowo handlem papierosami elektronicznymi lub pojemnikami
zapasowymi i w przypadku wydawnictw drukowanych i publikowanych w państ”4”ach
trzecich, które nie są zasadniczo skierowane na rynek unijn:

b,) przekazy handlowe w radio, mające na celu bezpośrednie lub pośrednie promowanie
papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych by/y zabronione;

c) zabronione były wszelkie formy publicznego lub prywatnego wsparcia programów
radiowych, mającego na cclii bezpośrednie lub pośrednie promowanie papierosów
elektronicznych lub pojemnikó1 zapasowych:

d) zabronione by/y wszelkie fhrmy publicznego lub prywatnego wsparcia imprezy, działania
lub osoby działającej w celu prommi”anie papierosów elektronicznych lub pojemników
zapasowych lub których bezpośrednim lub pośrednim skutkiem jest ich promowanie i które

obejmowałyby kilka pańshi” czlonkowskich lub odbywałyby się i” ki/kii państwach
czlonkowskich lub wywierał jakiekolwiek transgraniczne skutki:

2 Dz.U. UE L 127 z 29 kwietnia 2014 r., S. I
Zalecenie Rady 2003/54/WE z 2 grudnia 2002 r. w sprawie zapobiegania paleniu oraz inicjatyw zmierzających do

większego ograniczenia użycia tytoniu (DzIW UE L 22 z 25 stycznia 2003 i”., s. 31).
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e) zabronione by/y audiowizualne przekazy handlowe, do których stosuje się dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE4 dotyczące papierosów elektronicznych
i pojemników zapasowych.

Przedstawione powyżej argumenty przekonują. że dla ochrony zdrowia dzieci konieczne jest
ustanowienie przepisów zabraniających sprzedaży małoletnim papierosów elektronicznych oraz
zabraniających reklamy takich papierosów. Wobec powyższego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy
z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69. z późn. zm.) zwracam się do
Pana Ministra o podjęcie pilnej inicjatywy prowadzącej do tego celu. Ponadto, na podstawie art. 10
ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka proszę o udzielenie informacji, czy został
opracowany kalendarz prac nad transpozycją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy w części
zawieraj ącej przytoczoną regulację reklamy papierosów elektronicznych.

Do wiadomości:
Pani Beata Małecka-Libera
Przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórychprzepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczeniaaudiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualn\”ch usługach medialnych) (Dz.U. UE Ł95 z 15 kwietnia2010r.,s. 1).
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