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Úvod
Pomocí progresivní regulace vapingu může být v Evropě zachráněno 19 milionů 
životů.1 Zákonodárci se však přesto snaží tuto životy-zachraňující technologii zastavit. 
Nadcházející reforma evropské směrnice o tabákových výrobcích (TPD) určí budouc-
nost vapingu, a potenciálně ohrozí nejúspěšnější pomůcku pro přestání s kouřením a 
pro veřejné zdraví za poslední století. 

Co je TPD? 
Směrnice o tabákových výrobcích (TPD), která byla přijata v roce 2014, zahrnuje reg-
ulaci “výroby, prezentace a prodeje tabákových a souvisejících výrobků,” (Evropská 
komise, 2021).

Od května 2016 Evropská unie uplatňuje regulace pocházející ze směrnice o tabák-
ových výrobcích (TPD), které zahrnují restrikce reklamy a nové standardy bezpečnosti 
a podmínky pro obaly e-cigaret.

V současné době EU diskutuje o další reformě směrnice o tabákových výrobcích 
a o tom, jak do ní zahrnout nové alternativy nikotinu. Bohužel se zdá, že EU hodlá 
pokračovat v nepřátelském a neospravedlnitelném útoku na vaping a další nástroje 
snižování rizik. Na stole jsou zákazy příchutí, vyšší daně a další omezení. 

World Vapers’ Alliance (WVA) proto vypracovala vlastní návrh “směrnice o vapingov-
ých výrobcích” (VPD). VPD je založena na vědeckých důkazech a politice snižování 
rizik. Jejím cílem je ukázat tvůrcům veřejné politiky nejúčinnější přístup k regulaci 
vapingu.
 

1 Consumer Choice Center
https://consumerchoicecenter.org/from-smoking-to-vaping/ 
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ZÁKAZY PŘÍCHUTÍ

Úvod
EU nedávno otevřela dveře celoevropskému zákazu vapingových příchutí. Evropský 
plán pro boj proti rakovině, který bude vodítkem pro aktualizaci směrnice o tabák-
ových výrobcích, ponechal zákazům příchutí otevřenou cestu k omezení vapingu u 
mládeže. 

Pozice
Vaping pomohl milionům kuřáků přestat kouřit a velkou roli v tom hrají různé příchutě. 
Více než dvě třetiny vaperů používají jiné příchutě než tabákové a ti, kteří použív-
ají příchutě, mají o 230 % vyšší pravděpodobnost, že přestanou kouřit, než ti, kteří 
příchutě vůbec nepoužívají.2 Bez možnosti výběru příchutí nebudou mít dospělí 
spotřebitelé jinou možnost než se obrátit na černý trh s příchutěmi nebo se vrátit ke 
kouření. Omezení ochucených tekutin ztěžuje kuřákům odvykání kouření a ohrožuje 
těžce vybojovaný pokrok spotřebitelů, kteří se odklonili od nebezpečnějších cigaret. 
Podle University of Waterloo zákaz ochucování nutí 5 z 10 vaperů vrátit se ke kouření 
nebo k černému trhu.3

Doporučení
• Upustit od všech návrhů na zákazy příchutí, protože by přivedly 5 z 10
 vaperů zpátky ke kouření nebo k černému trhu, kde není garantováno bezpečí 
 a kvalita.4

• K zamezení rozšíření vapingu mezi mládeží, existující zákony musí být
 vymáhány chytřeji a přísněji.
• Vetšina zemí již zakazuje nikotinové výroby pro osoby mladší 18 nebo 21 let. 
 Proto zákazy nejsou řešením, narozdíl od lepšího vymáhání existujících
 věkových regulací.

2 Yale School of Public Health
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501490/
3 University of Waterloo
https://academic.oup.com/ntr/article/22/10/1831/5843872
4 ITC Smoking and Vaping Survey in Canada, England and the United States
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34695685/
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MNOŽŠTVÍ NIKOTINU
Úvod

V současnosti TPD umožňuje maximální množství nikotinu pouze do 20mg/ml, a nápl-
ně s nikotinovou kapalinou nesmějí být větší než  10 ml. 

Pozice
Závislost na cigaretách je založena na kombinaci nikotinu a dalších složek tabák-
ového kouře spolu se zvykovým chováním (tzv. “kuřácký rituál”). Při absenci tabák-
ového kouře je možnost vzniku závislosti na nikotinu nízká. 

Britská Národní zdravotnická služba (NHS) zastává pragmatický přístup ke konzuma-
ci nikotinu a vapingu, když uvádí: “Nikotin je sice návyková látka v cigaretách, ale je 
relativně neškodný. Téměř veškerá škodlivost kouření pochází z tisíců dalších chem-
ických látek obsažených v tabákovém kouři, z nichž mnohé jsou toxické.” 5

Náhradní nikotinová terapie je všeobecně uznávaná, proto je neintuitivní, že se nikotin 
náhle stává problémem při vapingu. Zákonodárci nevyjadřují žádné obavy ze závis-
losti na nikotinových náplastech nebo žvýkačkách. 

Spíše než o obecném omezení síly nikotinu by EU mohla uvažovat o tom, že omezení 
nikotinu bude vycházet z velikosti nádobky. To by mohlo dále pomoci vaperům pos-
tupně přecházet na nižší sílu nikotinu v průběhu času a také snížit množství plas-
tového odpadu. Nutit spotřebitele, aby si kupovali silný nikotin, který by později ro-
zlévali do větších objemů, aby dosáhli požadované síly nikotinu, navíc představuje 
zbytečné riziko a možnou náhodnou otravu.  

Doporučení
• EU by měla zrušit obecné omezení obsahu nikotinu, nebo jej alespoň nezvy-
 šovat nad současnou úroveň.
• Příliš nízký obsah nikotinu znamená že méně lidí (zejména těžkých kuřáků) 
 může přejít z kouření na méně škodlivou aletrnativu jako vaping. 
• Kromě toho, limity objemu nádoby nevede k ničemu jinému než zbytečnému 
 odpadu, když jsou spotřebitelé nuceni kupovat více menších nádob. K zvýšení 
 efektivity směrnice by měla omezení nikotinu být založena na velikosti nádoby 

5 The British National Health Service (NHS)
https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-to-stop-smoking/
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 - - 0mg – 6mg nikotinu až do 100ml nádob, 9mg – 12mg po 30ml, 12mg – 35mg 
 po 10ml.
  

REKLAMY A VAROVÁNÍ
Úvod

Směrnice TPD v současné době silně omezuje reklamu a propagaci vapingových 
výrobků. Povinná zdravotní varování by měla spotřebitele informovat o tom, že e-cig-
arety obsahují nikotin, o jeho zdravotních rizicích a že by je neměli používat nekuřáci. 
Propagační prvky nejsou povoleny a přeshraniční reklama a propagace jsou zakázány.

Pozice
Zákazy reklamy na vaping brání tomu, aby se ke spotřebitelům dostaly zásadní infor-
mace o relativních rizicích různých výrobků. V důsledku toho si mnoho kuřáků není 
vědomo nižšího rizika vapování ve srovnání s kouřením. Nemluvě o tom, že spotřebi-
telské zákony EU stanoví následující klíčové právo: lidé mají právo na pravdivou rekl-
amu.

Doporučení
• Dospělí spotřebitelé musí mít přístup k přesným informacím, a proto zákazy 
 reklamy a varování musí být odlišeny v závislosti na relativním riziku.
• Cigarety a nespalovací tabákové výrobky, jako je vaping, by neměly být 
 zařazeny do stejné regulační kategorie. Nejsou stejné. Bylo uznáno, že
 vaping je o 95 %6 méně škodlivý než cigarety, a pomohl tak milionům kuřáků v 
 Evropě i po celém světě přestat kouřit. Spotřebitelé si zaslouží vědět. 

ZDANĚNÍ
Úvod

Směrnice o tabákových výrobcích zdanění vapingu v EU neupravuje, přesto se o tom-
to tématu na zasedáních TPD často diskutuje. Mnozí zákonodárci považují zdanění 
za primární strategii řešení problematiky tabáku. Zdanění je upraveno ve “směrnici o 

6 Public Health England
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/
Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
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zdanění tabákových výrobků”, která je rovněž v procesu aktualizace. Proto jsme ji zde 
zařadili do směrnice WVA o vapingových výrobcích.

Pozice
Zvýšením cen se pro kuřáky sníží atraktivita vapingu, což stávající kuřáky odradí 
od přechodu na méně škodlivé alternativy. Četné studie ukazují, že zvýšení cen va-
povacích výrobků vede k vyššímu počtu kuřáků.7 Vyšší zdanění výrobků pro vaping 
bude mít proto škodlivý vliv na veřejné zdraví v Evropské unii. Zvýšené daně na 
vapingové výrobky navíc škodí zejména skupinám s nižšími příjmy, které tvoří ne-
jvýznamnější podíl současných kuřáků. Zvýšení atraktivity vapingu snižuje nerovnost 
v oblasti zdraví způsobenou kouřením zaměřeným na tabák.

Náhlé zvýšení cen vapingových kapalin v důsledku spotřební daně by mohlo nejen 
vést k návratu části těchto uživatelů ke kouření, ale také odradit současné kuřáky 
od přechodu na méně škodlivou alternativu. To již bylo pozorováno v pracovním do-
kumentu vydaném americkým Národním ekonomickým úřadem v několika státech 
USA:8

““[N]a každou jednotlivou e-cigaretu neprodanou v důsledku zdanění e-cigaret se 
namísto toho prodá zhruba 2,1 krabiček cigaret. Tyto odhady ukazují, že krátkod-
obý dopad e-cigaretových daní na veřejné zdraví by pravděpodobně byl negativní, 
vzhledem k tomu, že e-cigarety jsou méně škodlivý produkt.”

Doporučení
• Zdanění by mělo být poměrné ke škodlivosti daného výrobku: 
 Méně škodlivé alternativy se nesmí stát luxusními výrobky. Z těchto důvodů 
 nesmí být nespalovací výrobky regulovány a zdaňovány stejně jako spalovací 
 tabák. 
• Apelujeme na zákonodárce aby se řídili vědeckými důkazy a zdrželi se přísně-
 jší regulace a vyššího zdanění vapingových výrobků. 
• Pokud chceme snížit riziko představované kouřením, přístupnost a cenová 
 dostupnost vapingových výrobků zůstává zásadní. 

7 Callison, K., & Kaestner, R. Economic Inquiry
https://link.springer.com/article/10.1007/s11166-020-09330-9#citeas
8 US National Bureau of Economics, The Effects Of E-Cigarette Taxes On E-Cigarette Prices And Tobacco 
Product Sales: Evidence From Retail Panel Data – January 2022
https://www.nber.org/papers/w26724
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SNIŽOVÁNÍ RIZIK
Úvod & pozice

Vědecké důkazy a fakta o vapingu, stejně jako svědectví bývalých kuřáků, dokazují, 
že vaping je mnohem méně škodlivý než kouření a funguje jako nástroj pro odvykání 
kouření.  Bez vapingu a dalších alternativních způsobů dodávání nikotinu bude boj 
proti rakovině a dalším nemocem způsobeným kouřením neúspěšný. 

Cílem politiky snižování škod je omezit nepříznivé důsledky u osob, které nadále 
používají nezdravé výrobky. Vzniklo jako reakce na neúspěšný “přístup nulové toler-
ance”.

Nedávná studie9 vedená výzkumníky z American Cancer Society (ACS), zjistila že 
28.3% ze zhruba 3,300 zkoumaných Američanů v roce 2020 věřilo, že vaping je škod-
livější než kouření – růst z 12.8% v roce 2019 a 6.8% v roce 2018 – pravděpodobně 
ovlivněn strachem z Evali a Covidu. Studie naznačuje, že změny v užívání konkrét-
ních tabákových výrobků se řídily relativním vnímáním škodlivosti. Tento vztah se 
promítá i do změn prevalence užívání tabáku na úrovni populace. Přestože žádný 
tabákový výrobek není bezpečný, existují přirozené rozdíly mezi relativní a absolutní 
škodlivostí tabákových výrobků, které mohou ovlivnit chování.. 

Doporučení
• Jednoznačný závazek konceptu snižování škod:
 Místo idealizovaných cílů musí být v centru pozornosti praktická řešení. Snižování 
 škod se ukázalo jako účinné a v mnoha zemích je akceptováno.
• Povzbudit současné kuřáky, aby přešli na vaping, jako to udělaly vlády
 Spojeného království, Francie, Kanady a Nového Zélandu.
• Zaručit dospělým přístup k vapingovým výrobkům: proto je nezbytné zajistit 
 cenovou dostupnost a rozmanitost.
• Osvětové kampaně v oblasti veřejného zdraví musí usnadnit informované 
 rozhodování tím, že budou vhodným posluchačům přesně tlumočit nové
 vědecké poznatky. Budoucí zdravotní kampaně musí přesně informovat o
 vědeckých zjištěních - například o tom, že kouření je škodlivější než vaping.

9 American Cancer Society (ACS) - https://www.eurekalert.org/news-releases/955282
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