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V České republice stejně jako ve všech státech Evropské
unie platí od května tohoto roku zákaz prodeje mentolových příchutí tabáku. Podle Evropské směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU) nabývá 20. května 2020
účinnosti zákaz prodeje mentolových cigaret včetně cigaret s mentolovými kapslemi a tabáku k ručnímu balení
s příchutí mentolu, a to ve všech zemích EU včetně bezcelních prodejen.

Evropská směrnice o tabákových výrobcích vstoupila
v platnost již 19. května 2014. V roce 2016 nabyl účinnosti zákaz prodeje tabákových výrobků s charakteristickými příchutěmi (např. vanilka, ovoce, cukrovinky apod.)
avšak kromě mentolu, který měl výjimku do roku 2020.
Zákaz mentolových příchutí použitelný od 20. května
2020 se nevztahuje na výrobky zahřívaného tabáku. Netýká se také elektronických cigaret, kde je regulace v gesci jednotlivých členských státu EU.

Podle studie Eurobarometr z roku 2017 (European
Commission 2017) užívá metolové cigarety 8 % dospělých kuřáků v rámci zemí EU, z toho nejvíce ve Finsku,
Dánsku a Velké Británii. Výrazně oblíbenější jsou mentolové příchutě zejména mezi ženami a příležitostnými kuřáky (European Commission 2017; Zatoński et al. 2018).
Z hlediska věku byla v Evropě zaznamenána nejvyšší
míra užívání mentolový cigaret v nejmladší věkové kategorii (15–24 let). Obdobný trend byl zaznamenán také
v USA (Hersey et al. 2006; Smith et al. 2017).
Tabákové výrobky s mentolovou příchutí obsahují obvykle 3–20 mg mentolu v cigaretě (Ai et al. 2015). Mentol dělá
z kouření zdánlivě příjemnější zážitek, neboť aktivací
chladových receptorů vyvolává chladivý pocit při kontaktu s kůží a sliznicemi (Lawrence et al. 2011). Má také
slabé anestetické a analgetické účinky. Příchutě mentolu
proto činí kouř méně dráždivý, takže kuřák může vykouřit více cigaret a vtahovat kouř hlouběji a intenzivněji do
plic (Ahijevych and Garrett 2004). Mentol se pro zmíněné vlastnosti běžně přidává ve velmi nízkých množstvích
také do nementolových cigaret.
Dále bylo prokázáno (Hersey, Ng, Nonnemaker, Mowery,
Thomas, Vilsaint, Allen and Haviland 2006; Villanti et
al. 2017), že cigarety s charakteristickými příchutěmi,
včetně mentolu, jsou atraktivní pro děti a dospívající,
a přispívají tak k iniciaci kouření u této věkové skupiny. Světová zdravotnická organizace v článku č. 9 a č. 10
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (WHO 2015) doporučuje regulovat příchutě tabákových výrobků, které by
tyto výrobky činily atraktivnějšími pro děti a dospívající
(WHO 2018).

Plné znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/40/EU v českém jazyce je dostupné online na webových stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/
health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_cs.pdf
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