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Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) hefur borist til umsagnar tillaga til þingsályktunar um 
aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir. Í umsögn þessari verða teknir til athugunar þeir liðir 
þingsályktunartillögunnar sem snerta starfssvið fyrirtækisins og hafa myndu áhrif á starfsemi þess 
ef þeir kæmu til framkvæmda.

ÁTVR hefur einkaleyfi til að selja tóbak innan lands í heildsölu, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 
86/2011 um verslun með áfengi og tóbak. Um smásölu tóbaks fer eftir ákvæðum laga um 
tóbaksvarnir nr. 6/2002, en til þess þarf sérstakt leyfi heilbrigðisnefndar á viðkomandi 
eftirlitssvæði. Innflutningur og framleiðsla tóbaks eru að lögum frjáls þeim sem uppfylla almenn 
skilyrði laga um slíka starfsemi.

Almennar athugasemdir
ÁTVR tekur undir meginmarkmið aðgerðaáætlunarinnar um tóbaksvarnir um að koma eigi í veg 
fyrir að ungmenni ánetjist tóbaki og minnka þannig nýliðun reykingamanna. Markmiðið 
samræmist vel markmiðum laganna um verslun með áfengi og tóbak, er fram koma í 2. gr. 
laganna og eru svohljóðandi:

a. að skilgreina umgjörð um smásölu áfengis og heildsölu tóbaks sem byggist á bættri lýðheilsu og 
samfélagslegri ábyrgð,

b. að takmarka og stýra aðgengi að áfengi og tóbaki og draga þannig úr skaðlegum áhrifum áfengis- 
og tóbaksneyslu,

c. að vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og tóbaks og takmarka framboð á óæskilegum vörum.

Þá er augljós samhljómur með meginmarkmiðum þingsályktunartillögunnar og markmiðum 
tóbaksvarnarlaga, sem skilgreind eru í 1. gr. þeirra laga og hljóða þannig:

Markmið laga þessara er að draga úr heilsutjóni og dauðsföllum af völdum tóbaks með því að minnka 
tóbaksneyslu og vernda fólk fyrir áhrifum tóbaksreyks.
Virða skal rétt hvers manns til að þurfa ekki að anda að sér lofti sem er mengað tóbaksreyk af völdum 
annarra.
Þeir sem bera ábyrgð á barni skulu stuðla að því að það njóti réttar skv. 2. mgr., einnig þar sem reykingar 
eru ekki bannaðar skv. III. kafla þessara laga.

Aðgerðir þingsályktunartillögunnar í átt að markmiðum hennar eru þó umfangsmeiri en rúmast 
innan núverandi lagaumhverfis og kalla, gangi þær eftir, á talsverðar breytingar laga og 
stjórnvaldsfyrirmæla.



Tillaga um takmörkun smásölu tóbaks við ÁTVR
Í greinargerð með þingsályktunartillögunni um aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir er lagt til að 
skoðaður verði möguleikinn á að takmarka sölu (þá væntanlega smásölu) tóbaks við ÁTVR og 
skoðað yrði í því sambandi að „lyjjafmðingar sjái um afhendingu tóbaksins vegna sérþekkingar á skaðsemi 
og eituráhrifum tóbaks og til að veita ráðgjöf“.

ÁTVR hefur í sjálfu sér ekki skoðun á því hvort innleiða skuli slíkt fyrirkomulag. Það myndi á 
hinn bóginn augljóslega kalla á lagabreytingar af hálfu Alþingis yrði smásala tóbaks bundin við 
vínbúðir. Yrði niðurstaða þingsins sú að ráðist yrði í þessar breytingar myndi ÁTVR hins vegar 
axla þá ábyrgð sem því fylgdi og fyrirtækinu yrði falin. Þetta myndi vafalaust hafa í för með sér 
aukið álag á rekstur fyrirtækisins og útheimta fjölgun starfsmanna, bæði á skrifstofum ÁTVR og 
útsölustöðum. Ljóst er að yrði gerð krafa um að lyfjafræðingar sæju um afgreiðslu tóbaks 
þarfnaðist verslunarrekstur ÁTVR víða gagngerrar endurskoðunar, einkum á minni 
áfengisútsölustöðum. Þá er óljóst hvert starfssvið lyfjafræðingsins yrði þegar afgreiðslu tóbaks 
sleppti, en ljóst er að um umtalsverðan kostnaðarauka yrði að ræða þar sem reikna má með að 
slíkur sérmenntaður starfsmaður gengi ekki í önnur störf.

Tillaga um að framleiðsla og sala neftóbaks verði óheimil
ÁTVR tekur ekki afstöðu til þess hvort rétt væri að framleiðsla og sala íslensks neftóbaks yrði 
bönnuð, eins og gert er ráð fyrir í þingsályktunartillögunni um aðgerðaráætlun um tóbaksvarnir, 
enda ekki hlutverk fyrirtækisins að hafa skoðun á því. Slíkt bann myndi hins vegar hafa nokkur 
áhrif á rekstur og starfssemi ÁTVR, en eins og kunnugt er framleiðir fyrirtækið og selur neftóbak 
samkvæmt gamalli hefð. Á árinu 2010 seldi ÁTVR 25.525 kg af neftóbaki og ljóst að Ríkissjóður 
hefur talsverðar tekjur af framleiðslu og sölu tóbaksins sem falla myndu niður yrði sú 
aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir sem birtist í greinargerð með þingsályktunartillögunni að 
veruleika. Jafnframt myndu tapast störf við framleiðslu neftóbaksins.

Tillaga um að kveðið verði á um það í lögum að innflutningur, framleiðsla og öll umsýsla 
tóbaks verði einungis á hendi ÁTVR
Þingsályktunartillagan um aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir mælir fyrir um að „skýrt verði kveðið á 
umþað í  'lögum að innflutningur, framleiðsla og öll umsýsla verða einungis á hendiÁTVR“.

ÁTVR vill benda á að frá árinu 1932 og fram að setningu laga nr. 24/2004, sem breyttu 
þágildandi lögum nr. 63/1969 um verslun með áfengi og tóbak, hafði Áfengis- og tóbaksverslun 
ríkisins ein heimild til þess að flytja til landsins og framleiða tóbak hér á landi. Einkaréttur ÁTVR 
á framleiðslu og innflutningi tóbaks var afnuminn með framangreindum lögum, sem tóku gildi 1. 
júlí 2004. Eins og fram kom í greinargerð með frumvarpi til breytingarlaganna voru þau sett þar 
sem einsýnt þótti að fyrirkomulag ríkiseinkasölu á innflutningi og framleiðslu tóbaks á Íslandi 
bryti í bága við ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Þær athugasemdir sem að 
þessu lúta og fylgdu frumvarpinu hljóðuðu þannig:

„Með breytingu á bókun 3 við EES-samninginn, sem tók gildi 1. janúar 2002, var vörusviði samningsins breytt þannig að 
nú fellu r tóbak undir almennar reglur EES-samningsins um frjálst flœ ð i vara. Í  16. gr. EES-samningsins er sú skylda lögð 
á samningsaðila að tryggja breytingar á ríkiseinkasölum í  viðskiptum þannig að enginn greinarmunur sé gerður milli 
ríkisborgara aðildarríkja ESB og EFTA-ríkja hvað snertir skilyrði til aðdrátta og markaðssetningar vara. 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur, í  kjölfar þess að tóbak var fe llt  undir vörusvið EES-samningsins frá  og með 1. 
janúar 2002, gert athugasemdir við einkarétt ríkisins á innflutningi og framleiðslu á tóbaki. Telja verður einsýnt, með 
hliðsjón a f  dómafordæmum Evrópudómstólsins, að núverandi einkaréttur ríkisins á innflutningi og framleiðslu á tóbaki sé 
andstœður á 'kvœðum EES-samningsins um frjálsa vöruflutninga.

Í  frumvarpi þessu er þ v í  lagt til að felldur verði niður einkaréttur ríkisins á innflutningi og framleiðslu á tóbaki en að 
Afengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) h a f áfram einkarétt á heildsölu á tóbaki. “



Yrði niðurstaða löggjafans á grunni aðgerðaáætlunar um tóbaksvarnir, sem mælt er fyrir um í 
þingsályktunartillögu þeirri sem hér er til umfjöllunar, hins vegar sú að fela ÁTVR einkaleyfi til 
innflutnings og framleiðslu tóbaks að nýju myndi fyrirtækið axla þá ábyrgð með sama hætti og 
það hefur áður gert. Óljóst er á þessu stigi hvaða áhrif það myndi hafa á umfang starfsemi 
stofnunarinnar.

Að svo stöddu gerir ÁTVR ekki frekari athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um 
aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir, sem lögð er fram á 140. löggjafarþing á þingskjali 20 -  20. mál.

Virðingafyllst, f.h. ÁTVR,

Ívar J. Arndal 
forstjóri


