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Tandlægeforeningens høringssvar vedr.: Høring over forslag til lov om elek
troniske cigaretter

Tandlægeforeningen har den 22. december 2015 modtaget høring vedrørende
forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

Tandlægeforeningen finder det positivt, at markedsføring, fremstilling, mærk
ning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere reguleres og
har følgende bemærkninger til lovforslaget.

Det er Tandlægeforeningens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt, at ikke-ni
kotinholdige elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere i flere tilfælde
undtages fra lovgivningen. Da der er fundet potentielt sundhedsskadelige stof
fer i bke nikotin- og ikke-nikotinholdige elektroniske cigaretter, bør disse
være underlagt samme kontrol.

Tandlægeforeningen finder det positivt, at elektroniske cigaretter og genopfyld
ningsbeholdere ikke m~ sælges til personer under 18 ~r, da børn og unge der
med beskyttes. Det er imidlertid bekymrende, at e-cigaretter og genopfyld
ningsbeholdere uden nikotin, men med smag af fx chokolade, vingummi eller
cola, vil være tilgængelige i dagligvarebutikker og kiosker, da de nævnte til
sætningsstoffer m~ formodes at appellere til netop børn og unge. Det er samti
digt ikke præciseret, hvordan aldersgrænsen vil blive h~ndhævet.

Tandlægeforeningen støtter forbuddet om anvendelsen af e-cigaretter p~ dag
institutioner, skoler og institutioner med udbud af tre~rige gymnasiale ung
domsuddannelser, men konstaterer dog samtidigt, at forbuddet tilsyneladende
ikke gælder alle ungdomsuddannelser, hvilket burde være tilfældet.

Tandlægeforeningen støtter forbuddet mod reklame for elektroniske cigaretter.
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Tandlægeforeningen støtter ligeledes forbuddet mod anvendelse af elektroniske
cigaretter i kollektive transportmidler. Det er imidlertid Tandlægeforeningens
opfattelse, at anvendelse af elektroniske cigaretter konsekvent bør sidestilles
med rygning (undtaget eventuelle særlige reguleringer til beskyttelse af unge
under 18 ~r) og dermed underlægges samme reguleringer som konventionelle
cigaretter. Denne sidestilling savnes i udkastet.

Freddie Sloth -Lisbjer oakim Lilholt
Formand irektør
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