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København den 18. januar 2016 

Vedr. Høringssvar lov om elektroniske cigaretter m.v.  

Tobaksproducenterne takker for muligheden for at kommentere  lov om 
elektroniske cigaretter m.v.  Tobaksproducenterne repræsenterer BAT, JTI 
og Imperial Tobacco, som tilsammen udgør ca. 85 pct. af det danske 
cigaretmarked. 

Tobaksproducenterne finder det positivt, at det regulatoriske tomrum nu 
lukkes, og Tobaksproducenterne deler ministeriets ønske om at regulere 
elektroniske cigaretter som et forbrugerprodukt med passende krav til 
kvalitet, sikkerhed, forbrugerinformation mv.  

Tobaksproducenterne er af den opfattelse, at nikotin ikke under nogen 
omstændigheder bør nydes af personer under 18 år. Vi tilslutter os derfor 
forbuddet mod salg af nikotinholdige produkter til personer under 18 år. Vi 
støtter dermed også op om regulering af lov om røgfrie miljøer, så dampning 
forbydes steder, hvor under 18-årige færdes.  

Tobaksproducenterne har følgende konkrete bemærkninger til lovforslaget: 

Overimplementering  

Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. har til hensigt at gennemføre 
artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 
2014 (tobaksvaredirektivet) i dansk ret samt etablere hjemmel for en 
administrativ implementering af de retsakter, som forventes udstedt af 
Kommissionen i medfør af tobaksvaredirektivets artikel 20. 

Dele af lovforslagets indhold er derfor kendt for Tobaksproducenterne, mens 
nogle er nye, og nogle i deres nuværende form går videre end 
tobaksvaredirektivets bestemmelser. Det drejer sig om: 

Kapitel 4 

§11 – Pligt til at træffe sikkerhedsforanstaltninger 
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Tobaksproducenterne er som udgangspunkt enige i, at det kan være 
nødvendigt i visse tilfælde at tilbagekalde produkter fra markedet. Da pligten 
til at tilbagekalde produkter er en særdeles indgribende foranstaltning spiller 
den proportionalitetsafvejning, som ligger i anvendelsen af ordet 
”nødvendig” en central rolle. Vi ønsker derfor nærmere præciseret, hvornår 
tilbagetrækning anses for nødvendig.  

Tobaksproducenterne henstiller til, at kravet om tilbagetrækning af 
produkter fra markedet begrænses til tilfælde hvor lovpligtige sikkerheds- og 
kvalitetskrav til produktet ikke overholdes. 

Kapitel 7 

Reklame m.v. 

Lovforslaget indeholder et forbud for al reklame for e-cigaretter. 
Tobaksproducenterne mener at det er en overimplementering af direktivet, 
hvilket også fremgår i bemærkningerne til lovforslaget s.70  ”(…)foreslås det 
imidlertid, at lovens reklamebegreb gøres bredere end reklamebegrebet i 
tobaksvaredirektivet”. Desuden forhindrer reklameforbuddet, at relevant 
forbrugerinformation om et mindre sundhedsskadeligt produkt (end 
cigaretter) ikke kan formidles til forbrugerne. 

Tobaksproducenterne kan ikke bakke op om dette forslag, da det går videre 
end EU’s tobaksdirektiv artikel 20 stk. 5., som tillader en begrænset og 
veldefineret række markedsføringstiltag fra producenternes side.  

Regeringen begrunder i bemærkninger til lovforslaget s.37 reklameforbuddet 
med, at nikotin er et farligt stof og at ”elektroniske cigaretter med nikotin og 
traditionelle tobaksvarer er indbyrdes substituerbare”. Der er ikke noget, der 
tyder på, at dette er tilfældet. Sundhedsstyrelsens årlige 
rygevaneundersøgelse for 2015 viser, at to ud af tre ”dampere” enten er holdt 
op med at ryge tobak eller ryger mindre tobak end tidligere, efter de er 
begyndt at dampe. Modsat er der ingen undersøgelser, der understøtter 
påstanden om, at e-cigaretter får flere til at ryge traditionelle 
tobaksprodukter. 

Med reklameforbuddet forhindres forbrugerinformation om et mindre 
sundhedsskadeligt produkt i form af e-cigaretter at nå frem til den relevante 
målgruppe. Denne tilgang står blandt andet i modsætning til eksempelvis 
Storbritannien, hvor den britiske regering tillader ansvarlig formidling af 
faktuel information om e-cigaretter til forbrugeren. I Storbritannien er 
markedsføring af e-cigaretter reguleret i de såkaldte CAP/BCAP Codes, som 
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p.t. er ved at blive opdateret, så de stemmer overens med 
Tobaksvaredirektivet. 

Tobaksproducenterne henstiller til, at regeringen ikke forbyder reklame for 
e-cigaretter men i stedet erstatter §§16 og 17 med bestemmelser, der svarer til 
Storbritanniens CAP/BCAP Codes, således at relevant forbrugerinformation 
om et mindre sundhedsskadeligt produkt ikke forbydes. De gældende 
CAP/BCAP Codes er vedlagt som bilag. 

Kapitel 8 

Kontrol og forbud mod markedsføring 

Sikkerhedsstyrelsens kontrolvirksomhed 

Af § 21 fremgår det, at” "For at tilvejebringe oplysninger til brug for 
gennemførelse af kontrollen efter §19, stk. 1, har Sikkerhedsstyrelsens 
repræsentanter til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse 
adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter hos fabrikanter, 
importører, distributører og detailforhandlere af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere med nikotin” 

Tobaksproducenterne er kritiske overfor denne brede og generelle adgang for 
Sikkerhedsstyrelsen til at foretage uanmeldte kontrolundersøgelser uden 
retskendelse. At tillade myndigheder en sådan generel adgang uden 
forudgående domstolskontrol strider imod grundlæggende 
retssikkerhedsprincipper. 

Tobaksproducenterne opfordrer til, at §21 fjernes fra lovforslaget subsidiært 
revideres. 

 

Kapitel 11 

Gebyrer 

Af § 32 fremgår det, at Sikkerhedsstyrelsen får bemyndigelse til at opkræve et 
gebyr for anmeldelse efter § 5, stk.1 og for årlig opretholdelse af anmeldelsen.  

Af bemærkningerne til lovforslaget s.45 fremgår det, at ” Det forventes, at 
gebyret for anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere 
og for årlig opretholdelse af anmeldelsen vil udgøre henholdsvis 36.900 kr. 
og 14.700 kr.” 
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Gebyrerne skal finansiere Sikkerhedsstyrelsens udgifter, men det er 
Tobaksproducenternes vurdering, at udgifterne ikke står forholdsmæssigt 
mål med gebyrernes størrelse. Denne vurdering beror på, at de foreslåede 
gebyrer er mere end ti gange størrelsen af de tilsvarende gebyrer i 
eksempelvis Storbritannien. Vi noterer os dog, at gebyrsatserne allerede kan 
justeres om et par år jf. bemærkningerne.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Louise Feilberg 
Direktør Tobaksproducenterne  


