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Høringssvar vedrørende udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 
(Produktspecifik regulering af markedsføring, fremstilling, mærkning m.v. af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere) 
 
Kære Mette Touborg Heydenreich 
 
Først og fremmest vil jeg gerne takke for muligheden for at kommentere på udkast til Forslag til Lov om 
elektroniske cigaretter m.v. 
Der er ingen tvivl om, at den markedsudvikling, vi har set de seneste år, viser, at forbrugerne ønsker et mindre 
skadende alternativ til de konventionelle tobaksprodukter.  
Grundlæggende mener vi, at det er et fornuftigt og afbalanceret udkast, som regulerer et område, der i 
øjeblikket fungerer ulovligt og ureguleret. Vi har dog enkelte kommentarer og anbefalinger til udkastet, men 
disse skal ikke skygge for at vi finder udkastet overvejende positivt. 
 
Philip Morris støtter lovgivningens formål om at sikre et lovligt og reguleret marked for e-cigaretter, der er 
baseret på en høj grad af produktsikkerhed og klare regler for salg af e-cigaretter. Det skal være normen, at 
forbrugeren kan have tillid til de tilgængelige produkter på markedet.  Vi har en klar holdning til, at e-cigaretter 
såvel som almindelige tobaksprodukter kun skal være tilgængelige for voksne. Vi mener derfor, at der skal 
yderligere fokus på håndhævelse af aldersgrænsen i det danske marked, også når det gælder e-cigaretter. 
 
Vi antager, at man i forbindelse med definitionen i §2, nr. 1 netop er opmærksom på, at ikke alle e-cigaretter, 
der anvendes til at dampe for at få nikotin, anvender en genopfyldningsbeholder eller flydende væske. I 
bemærkningerne til loven s. 55 står der: ”Det vil ikke være en nødvendig forudsætning for at anse en elektronisk 
cigaret for omfattet af den foreslåede definition, at den indeholder en nikotinholdig væske, blot den kan 
anvendes til forbrug af nikotinholdig damp...”, og det fremgår hermed, at man er opmærksom på, at ikke alle 
e-cigaretter anvender væske i forbindelse med at udvikle damp til brugeren. Vi vil anbefale, at det præciseres i 
loven, således at det fremgår klart at også eventuelt fremtidige produkter, der anvender nikotin i fast form, også 
er medtaget.  
 
Af bemærkningerne til loven fremgår at grænseværdien er tilsvarende hvad der er defineret af 
Tobaksvaredirektivet (2014/40/EU), altså 20 mg/ml + maksimalt 2 ml. Vi foreslår at denne grænseværdi 
tydeliggøres klarere i loven, for at sikre en nemmere forståelse af loven. Idet ikke alle e-cigaretter anvender 
væske i forbindelse med at udvikle damp, mener vi ligeledes, at det er nødvendigt at etablere en tilsvarende 
nikotin-grænseværdi for de e-cigaretter, der anvender nikotin i fast form. En måde at løse dette på kunne være 
at tilføje til loven, at producenterne skal efterleve reglen om 20 mg/ml eller ”demonstrere at nikotindosis ved 



 

indtag ikke overstiger den dosis nikotin, der opnås ved en standardcigaret i det tidsrum, der kræves for at ryge 
en sådan cigaret”1.    
 
Lovens ikrafttrædelse er den 20. maj 2016 jf. §34. Vi forstår således, at medmindre, der er e-cigaretter med 
nikotin, der er godkendt (som lægemiddel) inden denne dato, vil der ikke være e-cigaretter med nikotin i det 
danske marked før den 20. november 2016 jævnfør §34, stk.2 og 3. Anmeldelse skal ske 6 måneder før, og 
såfremt anmeldelsesfunktionen er oppe at køre fra starten, betyder det, at der vil kunne markedsføres e-
cigaretter med nikotin i Danmark fra den 20. november 2016. I den forbindelse vil vi gerne spørge, om der kan 
orienteres om en tidsplan for de kommende bekendtgørelser i forhold til hvad der skal medgå af dokumentation 
ved anmeldelse, dels om tidspunktet for, hvornår anmeldelsesportalen (forudsat det bliver navnet) er i luften.  
 
Afslutningsvis er det afgørende for Philip Morris som virksomhed, at forbrugerne kun har adgang til registrerede 
e-cigaretter i Danmark med reference til loven. Philip Morris anbefaler derfor, som tidligere kommunikeret, 
som et nyt forslag til loven, at der kan indføres en mærkningsordning hvor certificerede e-cigaretter er mærket 
med eksempelvis teksten ”registreret til salg i Danmark” eller ” registeret hos Sikkerhedsstyrelsen”.  
Såfremt ovenstående måtte give anledning til yderligere spørgsmål eller behov for uddybning, står jeg 
naturligvis til rådighed. 
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1 Præamblen til EU’s tobaksvaredirektiv (TPD) fastsætter rationalet for 20 mg/ml-grænseværdien. Grænseværdien 
baseres på en sammenligning med den påståede nikotinkoncentration, der opnås ved en standardcigaret.  


