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Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov
om elektroniske cigaretter m.v. (implementering af
markedsovervågningsforordningen)
Lungeforeningen takker for muligheden for at kommentere på forslaget, der implementerer
markedsovervågningsforordningen i Lov om tobaksvarer mv.
Hvert år dør 13.000 mennesker for tidligt i Danmark, grundet tobak. Rygning er årsag til en række
lungesygdomme, som er forbundet med forringet livskvalitet og død, heriblandt er KOL en sygdom som
flere hundrede tusinde danskere lider af. De unges nysgerrighed bliver dermed potentielt pirret af de nye
afhængighedsskabende tobaks- og nikotinprodukter, der løbende bliver produceret og markedsført. Det er
vi meget bekymrede over.
Derfor ønsker Lungeforeningen at give sin fulde opbakning til, at Sikkerhedsstyrelsen får muligheden for at
kontrollere produkter, samt eksekvere på baggrund heraf. Dette er med til at sikre den nødvendige kontrol
og overvågning af marked og forhindre salg af ulovlige produkter.
Lungeforeningen opfordrer til, at alle tobakssurrogater er omfattet af markedsovervågningen. Således at
Sikkerhedsstyresen får adgang til at lave stikprøver, ved hjælp fra skjult identitet, på alle tobaks- og
nikotinprodukter som ikke er godkendte lægemidler.
Hvis markedsovervågningen for alvor skal lykkes, foreslår vi yderligere, at der tilføres tilstrækkeligt med
ressourcer og midler til Sikkerhedsstyrelsen, så de kan fuldføre denne nye omfangsrige funktion så effektivt
som muligt.
Markedsføringen foregår bl.a. også gennem det store udvalg af accessoriske produkter. Man betjener sig af
anvendelsen af flotte farver, eksotiske smage mm. som vi mener gør det lettere og mere tillokkende for de
unge at benytte produkterne. Derfor mener vi at Sikkerhedsstyrelsen også skal have adgang til at
markedsovervåge de accessoriske produkter, for at kunne spotte og stoppe salget af eventuelle ulovlige
produkter.
Handel med tobak, tobakssurrogater mm. foregår i høj grad også på udenlandske hjemmesider. Derfor
understreger vi igen vigtigheden i at tilføre tilstrækkelige ressourcer til Sikkerhedsstyrelsen, hvis indsatsen
skal have den optimale effekt, da markedsovervågningsopgaven har et stort omfang.
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