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dziękuję za informacje przesłane w piśmie z 7 października 2014 r., stanowiącym

odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 30 września 2014 r.,

ZSS/500/22/2014/JZ w sprawie zakazu reklamy oraz sprzedaży małoletnim papierosów

elektronicznych.

W powyższym piśmie poinformował Pan Minister, że 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

konsultacji publicznej.

W związku z wyrażonym w powyższym piśmie stanowiskiem Ministra Zdrowia,

zgodnie z którym regulacje wprowadzające ograniczenia wiekowe w dostępie małoletnich do

wyrobów zawierających nikotynę powinny obejmować wszystkie produkty zawierające

nikotynę, ponownie sygnalizuję potrzebę opracowania takich regulacji. Ich wprowadzenie jest

postulowane w motywie 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE

z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych

i administracyjnych państw czlonkowskich w sprawie produkcji, prezentowania

i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę

2001/37/WE”. Prawodawca europejski uznał, że: Zgodnie z celami niniejszej dyrektywy,

Dz. LI. UE L 127 z 29 kwietnia 2014 r., s. 1.
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mianowicie ułatwieniem funkcjonowania rynku weI”nętrznego wyrobów tytoniowych
i powiązanych wyrobów, przyjmując za podstawę wysoki poziom ochrony zdrowia, zwłaszcza
w odniesieniu do młodych ludzi, oraz zgodnie z zaleceniem Rady 2003/54/WE2, należy
zachęcać państwa członkowskie do przeciwdziałania sprzedaży takich produktów dzieciom
i młodzieży poprzez przyjęcie odpowiednich środków ustanawiających i egzekwujących
ograniczenia wiekowe.

Ponadto przywołana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE
zobowiązuje państya członkowskie do uznania przekazów handlowych promujących
papierosy elektroniczne oraz pojemniki zapasowe. a także innych form promocji tych
przedmiotów za zabronione.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra
o udzielenie informacji o aktualnym etapie prac nad przepisami ograniczającymi dostęp
małoletnich do papierosów elektronicznych oraz zakazującymi reklamy wyrobów
zawierających nikotynę — innych niż wyroby tytoniowe.

2 Zalecenie Rady 2003/54/WE z 2 grudnia 2002 r. w sprawie zapobiegania paleniu oraz inicjatyw zmierzającychdo większego ograniczenia użycia tytoniu (Dz. U. UE L 22 z 25 stycznia 2003 r., s. 31).


