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REGELVERKSAVKLARING  -  ELEKTRONISKE

SIGÅRETTER  OG  GJENOPPFYLLINGSBEHOLDERE

Det  vises  til  vårt  brev  av 12. mars  2020  på vegne  av E-sigarett  bedriftenes

bransjeorganisasjon  (ESBB)  og departementets  brev  av 2. juni  2020.

I departementets  brev  er det  vist  til  at svarene  som  der  ble  gitt  er foreløpige,  da

forskriftsbesternmelsen  ikke  er vedtatt  ennå.

AV  «Verbaler  og merknader  i enighet  om  statsbudsjett  2021  mellom  H,  Frp,  V  og

Krf»  fremgår  følgende  ipkt.  34: «Stortinget  ber  regjeringen  snarest,  itråd  med

Stortingets  vedtak  om godkjenningsordnirig  basert  på  EUs  tobakksdirektiv,  tillate  salg

av e-sigaretter med nikotin og tobakksfri nikotinsnus.

På nettsiden  til  Helsedirektoratet,  fremgår  det  at ny  regulering  av e-sigaretter  trolig

skjer  i2021.

Med  henvisning  til  bransjemedlernmenes  behov  for  innrettelse,  bes det  opplyst

nærmere  dato  for  når  endringene  vil  tre  i kraft.  Hvis  ikke  det  er mulig  å gi  en eksakt

dato,  bes det  opplyst  måned  eller  kvartal  for  når  endringen  skjer.

Rundskriv/retningslinjer  for  praktiseringen  av endret  regelverk  bes oversendt  så snart

dette  er utarbeidet.

Som  tidligere  opplyst,  er det  særlig  registreringsplikt-  og gebyrfastsettingen  av varer

som  opptar  bransjemedlemmene,  herunder  hvilke  varer  som  skal  registreres  og hvilke

registreringer  som  vil  utløse  gebyrplikt,  og ikke  minst  gebyrstørrelsen.
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I foreløpig  svarbrev  er det opplyst  at enkelte  deler  kan  bli  registreringspliktige,  men

ikke  underlegges  gebyrplikt.  Vurderingen  synes å være  knyttet  opp mot  hvor

betydningsfull  delen  er for  funksjonen,  derunder  om delen  virker  inn  på bruken.  For

eksempel  anser  legemiddelverket  at munnstykker  vil  være  en slik  del som  ikke  blir

gebyrpliktig.

En e-sigarett  består  som  kjent  ihovedsak  av tre komponenter:  batterienhet,

fordampingsenhet,  og påfyllingstank/væsketank  (både  med  og uten  nikotin).  En

påfyllingstank  vil  (hvert  fall  slik  denne  side ser det) isolert  sett ikke  ha noen

innvirla'iing  på bruken.  For  å danne  seg en oppfatning  om hvordan  dette  vil  slå ut i

praksis,  er svært  ønskelig  at det opplyses  hvilke  av de her  nevnte  produkttyper  man  vil

anta at blir  gebytpliktige:

ø Gjenoppfyllingsbeholdere/tanker

ø Batterier  (1865-batteri,  21700-batteri,  20700-batteri),

@ Basevæsker  (ublandet);  vegetabi1sk-glyserin,  monopropy1ene-glyserin,

smaktilsetting/aroma  (også  tilgjengelig  på apotek  og helsekost).

@ Coil  (fordampningsenhet)

*  Bæreveske  eller  annen  beskyttelsesanordning

ø Bomull (ordinær, også tilgiengelig  på dagligvare, apotek mv.)

ø Ståltråd  (ordinær,  også tilgjengelig  på jernvareforetninger  mv.)

ø Div.  småverktøy  (sknijem  og lignende  som også er tilgjengelig  på

jernvareforretninger  mv.)

Etter  det opplyste  vil  vesentlige  endringer  av produktet  utløse  krav  om  nytt  gebyr.  En

vesentlig  endring  vil  være en endring  ved  produktet  som  kan  påvirke  brukeren.  Slike

endringer  vil  kunne  være  endringer  ved  den kvalitative  eller  kvantitative

sammensetningen  av væsken,  endringer  i volum  for  gjenoppfyllingsbeholder,  tank

eller  patron,  eller  endringer  i sammensetningen,  design  eller  styrke  som  kan  påvirke

utslipp  fra  produktet.  Det  bes om at dette  blir  eksemplifisert.  Vil  for  eksempel  en

endring  av farge  på et produkt  utløse  nytt  krav  om  gebyr?

Departementet  har  etter  det opplyste  estimert  kostnadene  ved  drift  av

registreringsordningen  basert  på erfaringer  fra  Danmark.  Bransjemedlemmene

fremholder  at gebyrstørrelsen  vil  påvirke  vareutvalget  i stor  grad.
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Våre  opplysninger  tilsier  at det  for  om  lag I år siden  var  309  gebyrpliktige

registreringer  i Danmark  av totalt  6.000  registreringer.  Gebyret  i Danmark  er det

høyeste  i hele  EU  og ligger  på cirka  38.000  DKR  pr.  produkt.  Produktutvalget  i

Danmark  er svært  lite  sammenlignet  med  for  eksempel  UK  hvor  registreringsgebyret

er ca. 1.700  NOK  og totalt  antall  registeringer  er 45.000.

Bransjemedlernmene  mener  at det  norske  markedet  vil  være  for  begrenset  til  at det  er

mulig å bli eneforhandler av produkter og frykter at deres geby@liktige  registreringer
vil  bli  misbrukt  med  såkalt  parallellimport.  I Danmark  operer  man  med  et bøtenivå  på

80.000  DKR  for  misbruk.  Hvordan  tenker  man  å løse dette  iNorge?  Skal  for  eksempel

ID-nummer  påføres  produktet  med  klistermerke?

Som  tidligere  opplyst,  besitter  bransjeaktørene  antatt  betydningsfull  informasjon  om

kundesegmentet,  hvilke  produkter  som  er i salg,  og hvor  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  gjeru'iomføres  på en god  og forutsigbar  måte.

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

Med  veru'ilig  hilsen

advokat

Kopi:  Esigarettbedriftenes  bransjeorganisasjon
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