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Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2014 r., znak: ZSS/500122/20141JZ,

w sprawie ograniczenia dostępu do e-papierosów osobom nieletnim, uprzejmie proszę

o przyjęcie poniższych informacji.

Obecnie oferowane na rynku inhalatory, zwane potocznie e-papierosami nie należą

do wyrobów tytoniowych w związku z tym nie podlegają przepisom ustawy z dnia

9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów

tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), używanie e-papierosów

nie jest tożsame z paleniem wyrobów tytoniowych. Urządzenia te i stosowane w nich

roztwory występują na rynku jako przedmioty użytku na zasadach wynikających

z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(Dz. U. Nr 229, poz. 2275) i są ogólnie dostępne.

Ponadto pragnę uprzejmie poinformować, iż z informacji zawartych w Raporcie

z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu

zrealizowanego przez TNS Polska na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

do palenia e-papierosów przyznaje się 3% ogółu dorosłych Polaków. Należy również

podkreślić, iż elektroniczne papierosy powodują uzależnienie od nikotyny w związku

z czym mogą również przyczynić się do wzrostu palenia tytoniu wśród młodzieży.
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zrealizowany przy współpracy Ministerstwa Zdrowia w latach 2009 - 2010 wykazał,

żew grupie osób w wieku 15-19 lat eksperymentowanie z paleniem tytoniu

zadeklarowało 32,7% mężczyzn i 26,9% kobiet. Dodatkowo w wieku 11-17 lat

regularnie palić tytoń rozpoczęło obecnie palących 39,6% mężczyzn i 28,6% kobiet.

Należy również zwrócić uwagę na łatwiejszy dostęp do wyrobów tytoniowych u osób

niepełnoletnich mieszkających w miastach, prawie dwie piąte osób (37,7%), które

w wieku 14 lat rozpoczęły palenie, było mieszkańcami dużych aglomeracji.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE! 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, pozostawia państwom członkowskim swobodę w zakresie

regulowania ograniczeń wiekowych w odniesieniu do sprzedaży papierosów

elektronicznych. W ocenie Ministerstwa Zdrowia takimi regulacjami powinny zostać

objęte wszystkie produkty zawierające nikotynę, z uwagi na jej udowodnioną bardzo

silną toksyczność dla organizmu ludzkiego, a także konieczność podejmowania działań

utrudniających (szczególnie osobom młodym) wchodzenie w nałóg nikotynizmu.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż państwa członkowskie Unii Europejskiej

obowiązane są do skoordynowanych prac i działań mających na celu wdrożenie

jej postanowień do dnia 20 maja 2016 r.

W związku z powyższym, obecnie w Ministerstwie Zdrowia, trwają stosowne prace

dotyczące opracowania odpowiednich rozwiązań polegających na bardziej skutecznej

i efektywnej walce ze zjawiskiem inhalacji nikotyny, które w przypadku przyjęcia

projektu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w bieżącym roku skierowane

zostaną do opinii i konsultacji publicznej.

Jednocześnie pragnę podziękować za zaangażowanie Pana Ministra w sprawy

zdrowotne młodego pokolenia Polaków. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że 70% osób

palących obecnie tytoń rozpoczęło palenie w wieku młodzieńczym (przed ukończeniem

18 r.ż.) jednym z ważniejszych elementów wydaje się ochrona młodego pokolenia

przed uzależnieniem od nikotyny. W związku z tym pragnę również wyrazić głęboką

nadzieję, że Pan Minister będzie nadal aktywnie wspierać Ministerstwo Zdrowia

we wdrażaniu wspominanych rozwiązań prawnych.
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