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ÍSAM er í samstarfi við marga framleiðendur þekktustu vörumerkja heims. Innflutningur á tóbaki frá 
helstu tóbaksframleiðendum er hluti af fjölþættri starfsemi okkar. Við vonumst til þess að það 
nefndarfyrirkomulag Alþingis sem við líði er tryggi okkur þá áheyrn sem við nauðsynlega þurfum. Með þá 
von að leiðarljósi gefum við umsögn okkar og álit á þingsályktunartillögu um Aðgerðaráætlun um 
tóbaksvarnir.

Sala tóbaks bönnuð í verslunum með færslu þess í apótek og aukning skatta

Í þingsályktunartillögunni eru tilgreinir sjö meginþættir aðgerðaáætlunarinnar sem velferðarráðherra er 
falið að framkvæma. Fyrsti og sjötti liður tillögunnar kveður í raun á um bann við sölu á tóbaki í 
verslunum. Með því að færa sölu á tóbaki úr verslunum yfir til apóteka eru send út mjög 
mótsagnarkennd skilaboð þar sem apótek selja vanalega heilsuvörur. Sé gengið út frá 
heilsuverndarsjónarmiðum gagnvart reykingum teljum við það ekki við hæfi að tóbaksafurðir séu seldar í 
apótekum. Þessu sjónarmiði deila samtök í öðrum löndum sem vinna að því að banna sölu tóbaks í 
apótekum en ekki öfugt eins og þessi tillaga gerir ráð fyrir. Sem dæmi má nefna að kanadísku 
tóbaksvarnarsamtökin „The Alliance for the Control of Tobacco" hafa lagt til bann við allri tóbakssölu í 
apótekum. 1

Flutningur á sölu tóbaks úr verslunum yfir til apóteka mun ennfremur hafa mjög neikvæð áhrif á íslenska 
verslun og leiða til fækkunar starfa í greininni. Fyrir verslanir á Íslandi er sala á tóbaki mikilvæg tekjulind 
og ef hún tapast mun það hafa alvarlegar afleiðingar fyrir smásölu í landinu. Þar sem tóbak er lögleg vara 
á Íslandi á hún að vera aðgengileg þeim sem mega neyta vörunnar. Við skiljum mikilvægi þess að sporna 
gegn því að tóbak sé selt til ungmenna og styðjum aðgerðir sem ætlað er að ná fram slíkum markmiðum. 
Það er hins vegar okkar skoðun að farin sé röng leið með því að færa sölu tóbaks yfir til apóteka þar sem 
við höfum áhyggjur af því að slíkt gæti einnig haft á áhrif á ólögleg viðskipti með tóbak á Íslandi sem þá 
yrði selt án alls eftirlits en óhjákvæmileg hliðarverkun af því er betra aðgengi að tóbaki fyrir ungmenni.
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1 http://www.cbc.ca/news/story/2001/08/02/nf smoke020801.html
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Þessu til stuðnings má nefna að ekki er langt síðan fréttir birtust í fjölmiðlum af ólöglegum viðskiptum 
með tóbak á Íslandi. Í Fréttablaðinu var sagt frá því að Tollstjórinn hafi lagt hald á 150 þúsund sígarettur 
á síðasta ári -  fréttin segir að það sé aðeins 10 prósent af því magni sem smyglað sé inn til landsins.2

Það þýðir að um 1.500.000 sígarettur eru fluttar ólöglega til landsins á hverju ári. Eðli málsins samkvæmt 
eru ólöglegar sígarettur aðgengilegri ungmennum og eru þessar vörur seldar á lægra verði og án alls 
eftirlits eins og áður segir. Það að draga úr löglegu aðgengi að tóbaksvörum er stór áhættuþáttur sem 
leiðir til þess að eftirspurn eftir ólöglegum vörum mun aukast og þannig mun þingsályktunartillagan -  
þar sem markmiðið er að vernda ungmenni -  í raun hafa öfug áhrif og skaða ungmenni.

Við teljum því eðlilega að hvetja heldur alþingi og stjórnvöld til að herða viðurlög við því að selja tóbak til 
ungmenna, efla eftirlit með sölu og koma í veg fyrir aukinn innflutning á ólöglegum vörum til Íslands.

Einnig viljum við benda á að taka þarf tillit til þess að óhófleg skattlagning á tóbak mun einnig leiða til 
aukinna ólöglegra viðskipta með tóbak.

Innleiðing einsleitra pakkninga fyrir tóbaksvörur

Í þriðja lið tillögunnar er kveðið á um að settar verði reglur um að tóbaksumbúðir verði einsleitar. Að 
banna framleiðendum að auðkenna vörur sínar er alvarlegt brot á vörumerkjarétti sem er bæði 
verndaður af íslensku stjórnarskránni og TRIPS viðskiptasáttmálanum sem Ísland á aðild að. Við veltum 
því fyrir okkur á hvaða lagalega grunni þingsályktunartillagan er byggð og hvort eitthvert mat hafi verið 
lagt á lagalegar afleiðingar tillögunnar áður en hún var lögð fram.

Ísland er einnig meðlimur að EFTA og þarf þess vegna að hlíta EES-samningnum um hið Evrópska 
efnahagssvæði. Það er mat okkar að samkvæmt EES-samningnum sé ekki hægt að banna auðkenni á 
vörum og mun því þingsályktunartillagan brjóta gegn samningnum.

Þá er einnig nauðsynlegt að benda á að um þessar mundir er tóbakslöggjöf Evrópusambandsins og EFTA 
landa stýrt af Evrópsku tóbaksvörutilskipuninni „European Tobacco Product Directive" 3. Tilskipun sem 
Ísland hefur innleitt samkvæmt EES-samningnum. Í núverandi tóbaksvörutilskipun er ekki mögulegt að 
banna framleiðendum að auðkenna tóbaksvörur sínar. Þess skal getið að tilskipunin er nú til 
endurskoðunar hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, m.a. tillögur um einsleitar pakkningar (að 
banna vörumerki á umbúðum)4. Sérfræðingar bæði frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og frá 
öllum löndum Evrópusambandsins hafa tekið þátt í endurskoðunarferlinu til að meta á hvaða lagalegum 
grunni er hægt að byggja og hvort slíkt myndi hafa einhver jákvæð áhrif á heilsu almennings. Þessu ferli 
mun ljúka í náinni framtíð og er það okkar skoðun að Ísland ætti að bíða eftir niðurstöðum þessara 
sérfræðinga áður en ákveðin er einhliða innleiðing einsleitra pakkninga.

Við viljum einnig benda á að nokkur lönd hafa verið mjög gagnrýnin á þessar tillögur, bæði vegna skorts 
á sönnunum fyrir því að þær hafi jákvæð áhrif á heilsu almennings en einnig vegna neikvæðra áhrifa á

2 http://www.visir.is/logdu-hald-a-2600-litra-af-afengi-/article/2011111029871
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:NQT
4 http://ec.europa.eu/governance/impact/planned ia/docs/46 sanco tobacco products directive en.pdf
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vörumerkjaréttinn. Í umsögn sem send var til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá ríkisstjórn 
Svíþjóðar árið 20105 segir sænski félagsmálaráðherrann eftirfarandi um einsleitar pakkningar:

„Spurningin um það sem varðar viðvörunartexta; rauntexta; stærð myndarinnar og viðvörunartextans 
o.s.frv.; tengist sænsku stjórnarskránni, sérstaklega tjáningarfrelsinu. Svíþjóð mun með glöðu geði 
útvega framkvæmdastjórninni orðalag og texta til að forðast árekstra við stjórnarskrá okkar. Með 
þessum hætti leggjum við okkar a f mörkum til tillögunnar á uppbyggilegan hátt.

Svíþjóð er mjög hikandi að kynna reglugerð um einsleitar pakkningar vegna neikvæðra afleiðinga sem 
hún mun hafa á núverandi vörumerkjarétt. Fara þarf varlega í  að grafa undan hugverkaréttindum með 
þessum hætti sem einnig getur haft áhrif á alþjóðasamninga á þessu sviði. Svíþjóð telur því að hingað til 
hafi skort rannsóknarniðurstöður sem sýna hvaða jákvæðu áhrif einsleitar tóbakspakkningar hafa á 
heilsu almennings."

Einnig má nefna að breska heilbrigðisstofnunin ályktaði árið 20086 að einsleitar pakkningar væru ekki 
hagstæðasta ráðstöfunin og það gerði kanadíska ríkisstjórnin einnig árið 19957.

Heilbrigðisráðherra Bretlands, Gillian Merron, sagði eftirfarandi í umræðum á breska þinginu árið 2009:

„Engar rannsóknir hafa farið fram sem sýna að einsleitar tóbakspakkningar minnki nýliðun meðal 
ungmenna eða hjálpi þeim sem vilja hætta að reykja að hætta. Miðað við þau áhrif sem einsleitar 
pakkningar hafa á hugverkaréttindi, myndum við án efa þurfa sterk og sannfærandi sönnunargögn um 
heilsufarslegan ávinning, auk þess að hann sér gerlegur, áður en hægt er að kynna þetta og samþykkja á 
alþjóðlegum vettvangi - sérstaklega þar sem ekkert land íheim inum  hefur lagt til einsleitar umbúðir."8

Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á þessu sviði og teljum við, þar sem þingsályktunartillagan er 
róttæk, að Ísland ætti að hafa viðeigandi rannsóknir og staðreyndir til staðar og bíða eftir næstu skrefum 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Við viljum einnig benda á rannsókn sem hefur sýnt að einsleitar pakkningar munu leiða til aukinna 
ólöglegra viðskipta með tóbak. Ef allar vörur eru eins verður mjög erfitt að skilja þær að og því 
auðveldara að koma ólöglegri vöru eða eftirlíkingum á framfæri.

Nefna má sem dæmi það sem Bandaríska viðskiptaráðið ritaði um málefnið9:

„Aðaláhyggjuefnið okkar er að þetta myndi teljast ótvírætt brot á alþjóðlegum viðskipta- og 
hugverkaréttarsamningum, og myndi íraun færa markaðinn í  átt að svörtum markaði á kostnað löglegra 
fyrirtækja og setja neytendur íhæ ttu á að nota ófullnægjandi/falsaðar vörur."

5 http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2011/02/konsultationssvar.pdf
6 http://www.plain-packaging.com/downloads/UK DQH consultation paper.pdf
7 http://www.plain-packaging.com/downloads/Canada Expert Panel Report - 

When Packages Can't Speak Mar 95 - excerpt.pdf
8 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmpublic/health/090625/pm/90625s09.htm
9 http://www.plain-packaging.com/downloads/US Chamber of Commerce NPHT submission.pdf
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Þá viljum við vekja athygli á rannsókn sem gerð var af Patrick Basham og John C Luik frá Democracy 
Institute. Þeir hafa í rannsókn sinni10 skoðað þessi mál mjög gaumgæfilega og komist að þeirri 
niðurstöðu að það að taka burt vörumerki á tóbaksvörum muni ekki leiða til minni reykinga en muni 
brjóta í bága við fjölda alþjóðasamninga á sviði hugverkaréttinda.

Að lokum, þar sem við erum að vinna með fjölda ólíkra vörutegunda, viljum við lýsa áhyggjum okkar yfir 
því fordæmi sem hlýst af því að banna vörumerki á löglegum vörum. Með því að innleiða slíkt fyrir eina 
vöru gæti það auðveldlega náð til annarra vara og yrðum við mjög áhyggjufull ef þetta er sú stefna sem 
íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að fara.

Við styðjum réttláta löggjöf, t.d. hvað varðar markaðssetningu gegn skaðlegum vörum, en sýnileiki 
vörumerkja er grundvallarregla fyrir allar löglegar vörur og þessa reglu mega stjórnmálamenn ekki brjóta 
þó þeim mislíki varan.

Virðingarfyllst, 
f.h. ÍSAM

10 http://www.democracyinstitute.org/announcements/why-the-plain-packaging-of-tobacco-and-other-consumer- 
products-is-bad-public-policy
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