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Høringsuttalelse om forslag til standardiserte tobakkspakninger m.m. 
 

NHO Mat og Drikke er av den oppfatning at reduksjon av skadevirkninger ved tobakksbruk 

utgjør et legitimt formål for reguleringer.  

 

Det er imidlertid vår oppfatning at det ikke foreligger holdepunkter som tilsier at 

standardiserte forpakninger vil ha en tilstrekkelig effekt, i tillegg til effekten av de 

omfattende reguleringer som allerede foreligger, til at det vil forsvare forholdsmessigheten 

av et totalforbud mot å benytte eget varemerke.  

 

NHO Mat og Drikke mener at forslaget med stor sannsynlighet vil medføre økning av en 

allerede stor grensehandel og smugling, med store skadevirkninger for handel og industri. 

 

 

NHO Mat og Drikke er av den oppfatning at forslaget vil innebære 
 

 En ekspropriasjon av produsentens varemerkerett i strid med EMK, tilleggsprotokoll 1, 

art. 1 og Grunnlovens § 105.  

 Et inngrep i produsentens ytringsfrihet i strid med EMK art. 10 og Grunnlovens § 100. 

 En handelshindring i strid med EØS art. 11 jf. art 13.  

 Et inngrep i produsentens bruksrett til varemerket i strid med TRIPS-avtalens art. 20 

 

Vi mener at Tobakksindustriens Felleskontor i sin høringsuttalelse har beskrevet den rettslige 

situasjon på en fyllestgjørende måte, og viser til denne. 

 

 

NHO Mat og Drikke har registrert at SIRUS har fremholdt at Snus har virket som et effektivt 

middel for å redusere antallet røykere. Vi er derfor forbauset over at man vil underlegge snus 

det samme regime som man foreslår for røyketobakk.  

 

Vi ser at bestemmelsene om pakningene kan forstås dithen at de "doble" lokk som finnes på 

noen snusbokser, og som sikrer at snus ikke kastes på gaten, vil bli forbudt.  

Vi går ut fra at det ikke har vært hensikten, og ber om at det klarlegges. 

  

 

Vennlig hilsen  

NHO Mat og Drikke 

 

 

Dag Kjetil Øyna 
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