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Vedrørende høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske 
cigaretter og genopfyldningsbeholdere 

Jordemoderforeningen takker for det tilsendte høringsmateriale og for muligheden 
for at afgive høringssvar. 

Jordemoderforeningen konstaterer med glæde, at den angivne liberalisering af 
elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere trods alt følges af en række 
lovgivningsinitiativer, der har til formål at begrænse udbredelsen af elektroniske 
cigaretter med og uden nikotin til særligt ikkerygere og risikogrupper i form af 
eksempelvis gravide, samt børn og unge. 

Jordemoderforeningen finder dog, at disse begrænsninger kunne træde tydeligere 
igennem i store dele af lovforslaget, og vi vil gerne afgive følgende betænkeligheder 
til materialet. 

 §2 præciserer definitionen af e-cigaretter. Det fremgår heraf, at 
genopfyldningsbeholdere kan være både med og uden nikotion. Alligevel 
fokuserer store dele af loven udelukkende på genopfyldningsbeholdere med 
nikotin. Eksempelvis er kun genopfyldningsbeholdere med nikotin nævnt i 
§7 vedrørende opsporende forhold omkring kvalitet, sammensætning og 
sikkerhed. 
Da produkter både med og uden nikotin har vist sig at frigive blandt andet 
kræftfremkaldende stoffer, finder Jordemoderforeningen, at det er centralt 
at sidestille fokus på genopfyldningsbeholdere både med og uden nikotin. 

 Man har set genopfyldningsbeholdere uden nikotin solgt med tilsat smag af 
frugt og slik, - og sågar  e-cigaretter forklædt i 'Hello Kitty'-version. Selvom 
loven lægger op til at forbyde salg til personer under 18 år, finder 
Jordemoderforeningen det foruroligende, at denne 'markedsføring' ikke 
synes at være berørt og begrænset i lovforslaget. Det er nærliggende at tro, 
at disse produkter gennem enten deres udseende eller smagsegenskaber vil 
appelere særligt til børn og unge - og også er tænkt med det formål. 

 Jordemoderforeningen finder ikke, at lovforslaget i sin nuværende version 
beskytter gravide (og andre risikogrupper) mod passiv rygning i tilstrækkeligt 
omfang. Således er det i stort omfang lagt op til den enkelte leder eller 
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arbejdsgiver, hvortil offentligheden har adgang, at udarbejde en politik for 
anvendlese af e-cigaretter.  Jordemoderforeningen mener, at loven bør 
præciseres, således at den i langt større omfang beskytter de førnævnte 
grupper (herunder gravide) mod passiv rygning - også fra e-cigaretter, med 
eller uden nikotin. 

 Det påpeges, at tobaksdirektivet giver mulighed for, at en kompetent 
myndighed kan træffe passende midlertidige foranstaltninger, såfremt man 
har mistanke om, at produktet udgør 'en alvorlig risiko for menneskers 
sundhed'. Det er Jordemoderforeningens opfattelse, at rygning generelt 
medfører en alvorlig risiko for menneskers sundhed, herunder i særdeleshed 
fosterets sundhed. Jordemoderforeningen mener derfor, at denne 
formulering bør præciseres yderligere. 
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