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Efni: Umsögn um tillögu til bingsályktunar um Aðgerðaráætlun um tóbaksvarnir. 20. mál.

Rekstrarfélagið Tíu ellefu ehf. (hér eftir 10-11) óskar eftir því að fá að koma á framfæri 
skoðunum sínum á þingsályktunartillögunni um „Aðgerðaáætlun um tóbaksvamir", sem 
velferðarnefnd hefur til meðferðar þar sem við teljum þær tillögur sem þar koma fram geti 
haft skaðleg áhrif á rekstur okkar.

10-11 rekur 22 verslanir undir vörumerkinu 10-11 og eina verslun undir vörumerkinu 
Inspired by lceland. Verslanirnar eru staðsettar í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, 
Reykjanesbæ og á Akureyri. Sala á tóbaki er mikilvæg tekjulind fyrir okkur og því myndi 
skerðing á þessari tekjulind hafa skaðleg áhrif á reksturinn.

Rétt er að taka fram að 10-11 finnst markmið þingsályktunartillögunnar vera göfugt en það 
er okkar mat að þetta sé ekki rétta leiðin að því markmiði. Öflugar forvarni og sterkur 
lagarammi fyrir þá sem selja tóbak er rökréttari leið. Auk þess má benda á að með því að 
leyfa sölu á 4 mg. nikótínplástrum í verslunum en ekki bara í apótekum þá væri það 
örugglega fljótiegri og áhrifaríkari leið til þess að draga úr reykingum heldur en þær leiðir 
sem þingsályktunin leggur til. Þannig yrði auðveldað aðgengi að vöru sem reynst hefur vel í 
baráttunni gegn reykingum.

í dag gilda strangar reglur um sölu á tóbaki í verslunum. Aldursmörk eru á bæði þeim sem 
selja/afgreiða tóbakið sem og þeim sem það mega kaupa. Þá er allt tóbak gert ósýnilegt í 
verslunum með því að staðsetja það í lokuðum skápum. Óheimilt er að framstilla, sýna 
og/eða auglýsa tóbak. Reglulega gera fagaðilar úttekt á því að þessum reglum sé framfylgt. 
Brjóti smásali þessar reglur á hann á hættu að fá á sig verulega refsingu og hugsanlega missa 
leyfið fyrir því að selja tóbak.

Það að færa söluna á tóbaki, vöru sem löglegt er að selja og neyta ef 18 ára aldri er náð, í 
hendur apótekanna er stórt skref afturábak. Það er verulegt inngrip í starfsemi fjölda 
fyrirtækja og myndi innleiða mismunun í smásölu. Staðreyndin er að tóbakssala getur verið 
stór hluti sölunnar, sérstaklega hjá smærri verslunum. Verði neytendum gert að kaupa tóbak 
í apótekum þá mun það einnig hafa áhrif á sölu á óskyldum vörum. Þannig verður 
apótekunum sköpuð aðstaða til að auka sölu sína á vörum sem þau bjóða í samkeppni við 
aðra smásala. Inngrip ríkisins hefðu þannig veruleg áhrif á smásölu í landinu, ekki bara í 
tóbaki. Slíkt væri stórt skref afturábak í frjálsum viðskiptum.
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Þá er hætt við að neytendum yrði mismunað í gegnum aðgengi þeirra að vörunni. Þannig 
eru t.d. ekki apótek á mörgum af smærri byggðum á landsbyggðinni, þar kaupa menn sér sitt 
tóbak á bensínstöðvum eða í sjoppum.

Niðurstaða:
Þingsályktunar tillagan þýðir verulegar inngrip í rekstur fjölda smásala og raskar 
samkeppnisstöðunni.

í dag eru mjög strangar reglur um sölu og framstillingar á tóbaki sem fagaðilar fylgja eftir.

Betri og fljótvirkari leiðir eru til að því markmiði að draga úr reykingum íslendinga.

Mjög mikilvægt að alþingi taki ekki ákvarðanir sem skekki samkeppnisstöðu þeirra sem eru 
að stunda verslun á þeim viðsjálverðu tímum sem nú eru.
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