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REGELVERKSAVKLARING  -  ELEKTRONISKE

SIGARETTER  OG  GJENOPPFYLLINGSBEHOLDERE,  BÅDE  MED  oc

UTEN  NIKOTIN.

Undertegnede  representerer  Esigarettbedriftenes  bransjeorganisasjon  (ESBB),  en

organisasjon  bestående  av flere  aktører  som selger  e-sigaretter  iNorge  i dag.

ESBB  har  kontaktet  vårt  kontor  i anledning  implementeringen  av EUs  tobakksdirektiv

(2014/40/EU).

Høringsnotat  av 1. juli  2016  med  høringsfrist  26. september  2016  har  så langt  ikke  ført

til noen endringer i gieldende regelverk.

Det  er ønskelig  å kornme  i dialog  med  Helse-  og omsorgsdepartementet  i forkant  av

innføringen  av nye regler,  både  for  å få avklart  at regelverket  er basert  på de reelle

faktiske  forhold  (bransjeerfaringer),  og at implementeringen  vil  ta hensyn  til  hvordan

regelverksendringene  vil  påvirke  bransjen.

I hovedsak har man interesse av å få avklart hvordan følgende  skal giennomføres:

1. Registrering  av salgsvarer

a. Hvilke  deler  skal  registreres

b. Praktisk  gjennomføring

i. (EU-skjema-  tilsvarende  dansk  løsning)

2. Gebyrer  knyttet  til  registrering

a. "vesentlige  endringer"
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1.  Registrering  av e-sigaretter  og  gjenoppfyllingsbe1ioldere.

Av  forslag  til  ny  tobakksskadelov  § 34 a (3)  er det  åpnet  for  at man  kan  fastsette

bestemmelser  om  gebyr  og  avgift  for  å dekke  utgifter  knyttet  til  registrering  og  tilsyn

med  e-sigaretter  og  gjenoppfyllingsbelioldere  (jf.  direktivets  artikkel  20 nr. 2 (4)).

I beregningen  av størrelsen  på  registreringsgebyr  og  årsavgift  har  depaitementet  tatt

utgangspunkt  i at det  vil  bli  søkt  om  registrering  av  omtrent  200  produkter

(høringsnotatet  side  19),  basert  på  anslag  gjort  iDanmark.

Det  er ønskelig  med  en avklaring  på  hva  departementet  legger  i "omtrent  200

produkter",  for  å få avklart  hvilke  produkter  (deler  av  e-sigaretter  og

gjenoppfyllingsbeholdere)  som  vil  bli  registreringspliktige.  Man  kan  ikke  se at

departementet  har  gjort  rede  for  dette.  Det  er vist  til  den  danske  ordningen,  og  at

kostnadene  iDai'imark  ar anslått  til  å utgjøre  10,2  millioner  danske  kroner.

Av  forslag  til  forskrift  om  elektroniske  sigaretter  (S) 5 fremgår  det  at

registreringsgebyret  skal  være  kr  47 600,-  pr.  registreringssøknad,  og  at årsgebyret

skall  være  kr  18 850,-  pr.  registrerte  produkt.

En  endringssøla"iad  (ved  "vesentlig  endring"  av  produktet)  er foreslått  å være  kr  23

800,-  pr.  søknad.

Når  det  gjelder  en elektroniske  sigaretter,  består  den  ihovedsak  av  tre  komponentet;

En  batterienliet

En  fordampingsenhet

Tank  for  væske  (både  med  og  uten  nikotin)

En 'standard'  forhandler/importør  av  e-sigaretter  i Norge  i dag,  har  anslagsvis  opptil

3000  varelinjer  dersom  en tar  med  alle  komponenter  og  reservedeler  til  e-sigaretter.  Da

snakker  vi  om  tankringer,  pakninger,  munnstykker,  batterier,  løse  tanker,  løse  e-

sigaretter  moduler  og  ejuice  etc.  Om  en fokuserer  på  e-sigarett  sett,  løse  tanker  og  løse

e-sigarett  moduler  samt  ejuice  er det  anslagsvis  1200  varelinjer.  En  høy  registrerings

avgift  vil  fornnodentlig  medføre  en innskrenkning  i produkhitvalget  en ønsker  å føre,

så dette  tallet  kan  fort  komme  ned  i600  varelinjer.  Derav  også  ønsket  om  en  klarhet  i

hva  som  kreves  registrert  i Norge.

E-juice  som  selges  iNorge,  selges  i alt  det  vesentlige  på  flaske  hvor  innholdet  helles

over  i eksisterende  tank.
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Det  er ønskelig  å få avklart  hvilke  "deler"  av en e-sigarett  som  etter  departementets

syn  vil  bli  registreringsp1iktige.

Følgende  løsninger  er valgt  i våre  naboland  (som  man  antar  det  kan  være  relevant  å

sammenlikne  seg med):

Danmark

I Danmark  er registreringsordningen  styrt  av Sikkerliedsstyrelssen.  Alle  bestanddeler

av e-sigaretten  ser ut  til  å være  registreringspliktige,  men  ikke  alle  kategorier  er

gebyipliktige.  Gebyrene  er som  nevnt  i det  norske  forslaget,  et registreringsgebyr  å

DKK  36 900.-,  og et årlig  gebyr  å DKK  14  700.-.  Registrering  foretas  elektronisk,  via

fastsatt  EU-skjema.

Sverige

I Sverige  skiller  man  mellom  selve  sigaretten  og påfy1lingsbeholdere.  Begge  deler  er

registreringspliktige,  og gebyrbelagt.  Gebyret  er pr. februar  2020,  SEK  3 000,-  (ca.

NOK  2 950,-)  for  hvert  merke  og type.  En "vesentlig  endring"  av produkt(et)  medfører

nytt  gebyr  å SEK  2 500,-  for  hvert  merke  og type.

Finland

I Finland utgiør  registreringskostnaden -  € 150,- pr registering (ca. NOK 1 550,-)
Som  i Sverige  registreres  både  e-sigarettene  (inkl.  komponenter)  og

gjenoppfyllingsbeho1dere  hver  for  seg.

Island

I Island  er både  e-sigaretten  og gjenoppfyllingsbeholderen  registreringspliktig  hver  for

seg. Det  er fastsatt  en egen  gebyrsats  El ISK  75 000,-  (ca. NOK  5 400,-).

Dersom  man  registrerer  en e-sigarett;  inkludert  alle  komponenter  som  tank,  coil,  osv.  -

betaler  man  kun  6n registreringsavgift.

Dersom  man  vil  registrere  en gjenoppfyllingsbeholder  som  kan  brukes  til  flere

sigaretter  -  må  beholderen  registreres  for  seg selv  -  og vil  medføre  6n

registreringsavgift.

Gebyrer  i Norge  ved  registrering  av  produkter.

Det  er i høringsnotatet  (side  19)  anslått  at de totale  kostnader  ved  registrering  av

produktene  skal  utgjøre  ca. kr  9,5 MNOK.

Dersom  man  legger  til  gninn  bransjens  antall  over  "deler",  og at samtlige  deler  vil  bli

registreringspliktiges,  vil  kostnadene  totalt  beløpe  seg til  ca. kr  142,8  MNOK.
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Skal  grossistene  (importørene)  pålegges  å betale  for  registreringen,  eller  skal  den

enkelte  forliandler  selv  registrere  de ulike  produktene  og betale  gebyr  -  og skal  de

rilike  forliandlere  registrere  de sarnme  produktene?

Registrering  / av-registrering?

Når  et produkt  er registrert,  påløper  det et årlig  gebyr.  Dersom  man  først  registrerer  et

produkt  i 20X1,  for  deretter  å "awegistrere"  produktet  i år 20X2,  vil  det  da medføre

nytt  gebyr  dersom  man  vil  registrere  produktet  i 20X4?

Videre  fremdrift

For  bransjen  fremstår  det  som  svært  uklart  hvordan  regelverlcet  er tenkt  implementert,

og hvordan  dette  vil  påvirke  de ulike  aktørene.

Når  er regelendringene  tenkt  implementert,  og hvor  lang  tid  vil  bransjen  få på å

innrette  seg etter  det  nye  regelverket?

Bransjeaktørene  besitter  allerede  i dag  antatt  betydningsfull  informasjon  om

kundesegmentet,  hvilke  produkter  som  er i salg,  og livor  mye  som  selges  av de ulike

produktene  i Norge.

Bransjen  er interessert  i å få muligheten  til  å bidra  til  at implementeringen  av nytt

regelverk  gjennomføres  på en forutsigbar  måte.

Man  stiller  seg fra  denne  siden  disponibel  til  å delta  i møte  om  ovennevnte.

Med  vennlig  hilsen

Andr6  Stokke

advokat

Kopi:  Esigarettbedriftenes  bransjeorganisasjon
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