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Sammanfattning





Kemikalieinspektionen anser att bestämmelserna om tillsynsansvar bör
förtydligas när det gäller e-cigaretter och att behovet av reglering av ecigaretter bör utredas. Eftersom det inte är tydligt om denna fråga omfattas
av Tobaksdirektivutredningens direktiv föreslår Kemikalieinspektionen att
regeringen överväger att utreda detta.
Kemikalieinspektionen anser inte att vi bör ha något ansvar rörande tillsynen
för e-cigaretter, utöver de bestämmelser som Kemikalieinspektionen redan
har tillsynsansvar för enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13),
eftersom tillsynen för e-cigaretter sannolikt ligger närmare andra
myndigheters verksamhetsområden.

Tillsyn av produktsäkerhet rörande e-cigaretter

Med de förslag som finns i utredningen bedömer Kemikalieinspektionen att
produktsäkerheten av en stor andel av de e-cigaretter som finns på marknaden endast
kommer att regleras i produktsäkerhetslagen.

Mall-id: MEP-0011, 2014-10-22

Det finns ett stort antal vätskor för e-cigaretter med varierande sammansättningar
samt flera olika utrustningar för förångning av vätskan. Så länge det saknas
standarder för vad som är en säker e-cigarett, eller hur man prövar säkerheten, så
kommer det vara svårt att effektivt utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen.
Det är inte klart vilken myndighet som ska utöva tillsyn av produktsäkerhetslagen när
det gäller e-cigaretter. Utredningen pekar ut Konsumentverket som tillsynsmyndighet
(avsnitt 4.2.4). Av Produktsäkerhetsförordningen (2004:469, 3 §) framgår dock att
Konsumentverket endast är tillsynsansvarig om ingen annan statlig myndighet enligt
någon annan författning har tillsyn över efterlevnaden av särskilda bestämmelser om
produktsäkerhet i fråga om vissa varor, tjänster eller risker. Det kan tolkas som att
Kemikalieinspektionen skulle vara tillsynsmyndighet av produktsäkerhetslagen när
det gäller riskerna med att inhalera kemiska ämnen från e-cigaretter. Detta grundat på
Kemikalieinspektionens instruktion (2009:947, 1 §) där inspektionen utpekas som
förvaltningsmyndighet för ärenden med hälso- och miljörisker avseende kemiska
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produkter, i den mån ingen annan myndighet har uppgiften. Folkhälsomyndigheten
kan även vara aktuell beroende på hur deras uppdrag är formulerat.
Kemikalieinspektionen anser därför att bestämmelserna om tillsynsansvar bör
förtydligas när det gäller e-cigaretter och att behovet av reglering av e-cigaretter bör
utredas. Eftersom det inte är tydligt om denna fråga omfattas av
Tobaksdirektivutredningens direktiv föreslår Kemikalieinspektionen att regeringen
överväger att utreda detta. Kemikalieinspektionen anser inte att vi bör ha något
ansvar rörande tillsynen för e-cigaretter, utöver de bestämmelser som
Kemikalieinspektionen redan har tillsynsansvar för enligt miljötillsynsförordningen
(SFS 2011:13), eftersom tillsynen för e-cigaretter sannolikt ligger närmare andra
myndigheters verksamhetsområden.
Detaljsynpunkt
Kapitel 9, Märkning och förpackning

Kemikalieinspektionen noterar att utredningen inte behandlar frågan om huruvida
Sverige bör utnyttja möjligheten som ges enligt tobaksproduktdirektivet artikel 24.2,
att kräva så kallad plain packaging, det vill säga standardiserade tobaksförpackningar,
för att minska tobaksprodukters attraktivitet. Några EU-länder till exempel
Storbritannien, Irland och Frankrike diskuterar detta. Globalt har Australien gått före
med lagstiftning.

I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Helena Bergström har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Mats
Forkman och jurist Fredrik Olsson deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar
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