Høringsbrev
Vår ref.: 15/3774
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i
tobakksskadeloven for å implementere det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/EF.
Direktiv ble vedtatt i EU 3. april 2014, og erstatter direktiv 2001/37/EF. Det medfører
både revisjon av eksisterende regelverk samt regulering av nye områder.
Departementet foreslår i dette høringsnotatet en ny regulering av elektroniske sigaretter
(e-sigaretter). Import og salg av e-sigaretter med nikotin er i dag forbudt i Norge.
Forslaget som sendes på høring vil innebære en ny regulering av elektroniske sigaretter
som vil bety at disse lovlig kan omsettes på det norske markedet.
Direktivet medfører i tillegg behov for endringer i bestemmelsene om helseadvarsler på
pakningen da EU har vedtatt nye og større bildeadvarsler. Tekstadvarsel for røykfri tobakk
er delvis endret og skal nå stå på begge sider av pakningen. I tillegg inneholder direktivet
et nytt forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Det er også et forbud mot
tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt
merking av villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer
og e-sigaretter. Direktivet setter også nye krav til ingrediens- og utslippsrapportering. For
urtebaserte røykeprodukter setter direktivet nå krav til helseadvarsler og
ingrediensrapportering. For nye tobakksprodukter som i dag er forbudt å omsette i Norge
foreslås det innført en godkjenningsordning på bakgrunn av direktivets krav.
Høringen inneholder også forslag til regulering av grensekryssende fjernsalg av
tobakksvarer og elektroniske sigaretter til forbrukere basert på direktivets krav til dette.
EU har utarbeidet et felles regelverk for å begrense at slikt salg medfører brudd på
tobakkslovgivningens krav, at mindreårige får tilgang til tobakk og ulovlig handel med
tobakk.
Forslag om at tobakksimitasjoner i form av godteri mv. unntas fra oppstillingsforbudet og
aldersgrensen er også del av høringen.
Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis
digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og
laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir
publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.
Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende
organer og ev. andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.
Høringsfrist er 18. januar 2016.
Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Katrine S.
Edvardsen Espantaleón, e-post: ksee@hod.dep.no eller tlf. 22 24 84 51.
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