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Efni: Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir, 20. mál.

Samtök atvinnulífsins og SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu skila sameiginlegri umsögn um 
tillöguna.

1. Sala á tóbaki í almennum verslunum verði bönnuð
Meginefni þingsályktunartillögunnar er að fela velferðarráðherra að vinna 10 ára 
aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir þar sem lagt er til að sala á tóbaki verði takmörkuð við 
apótek. Í greinargerðinni segir að aðgengi að tóbaki verði takmarkað í áföngum á tímabilinu, 
sölu verði hætt í þrepum, svo sem í matvöruverslunum, söluturnum og á bensínstöðvum. Að 
lokinni aðlögun yrði tóbak einungis selt í apótekum gegn framvísun tóbaksseðils frá 
heilbrigðisstarfsmanni.

Samtökin gera mjög alvarlega athugasemd við þessa tillögu. Verið er að leggja drög að því að 
takmarka mjög mikið aðgengi notenda tóbaks að vörunni sem er neysluvara á markaði. 
Vandséð er hvernig unnt er að stíga þetta skref án þess að verulegt tjón hlytist af, bæði fyrir 
notendur og seljendur. Ekki er með nokkru móti hægt að una því að með valdboði séu jafn 
ríkir viðskiptahagsmunir færðir til einnar tegundar verslana. Slíkt ber vott um forræðishyggju 
af verstu gerð.

Víða út um land eru tugir og jafnvel hundruðir kílómetra á milli apóteka en milli 60 og 65 
apótek eru starfandi. Sá fjöldi apóteka gæti aldrei annað smásölu með tóbak. Notendur tóbaks 
í dreifðum byggðum verða því fyrir stórauknum kostnaði við að verða sér úti um þessa vöru. 
Fyrir seljendur vöru, bæði á heildsölu- og smásölustigi ylli breyting sem þessi gífurlegu tjóni. 
Stærstur hluti af smásölu tóbaks fer fram í klukkubúðum, söluturnum og á bensínstöðvum. 
Afnám tóbakssölu í núverandi mynd hefði tvímælalaust veruleg áhrif á starfsemi þessara 
verslana og myndi að öllum líkindum kippa stoðunum undan rekstri klukkubúða og söluturna.

2. Slæmt fordæmi
Samþykkt þessarar þingsályktunartillögu hlýtur að skapa fordæmi gagnvart öðrum vörum sem 
taldar eru valda heilsufarslegum skaða. Eins og komið hefur fram er offita orðin eitt 
alvarlegasta heilsufarsvandamál hins vestræna heims. Matvæli, sem talin eru valda offitu, eru 
í almennri sölu og aðgengi neytenda er án takmarkana. Með sömu rökum má búast við að 
fljótlega muni flutningsmenn leggja til að aðgengi þeirra sem haldnir eru matarfíkn verði 
takmarkað og þeir verði að framvísa vottorði frá heilbrigðisstarfsmanni til að fá afhentar 
matvörur sem valdið geta offitu.
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3. Ólögleg starfsemi eykst
Reynslan sýnir að, þegar stjórnvöld setja með valdboði takmarkanir á borð við þær sem hér 
eru til umfjöllunar, eykst ólögleg starfsemi í viðskiptum með vöruna. Það á sérstaklega við 
um tóbak og svartur markaður mun blómstra sem aldrei fyrr. Oft er fjallað um áfengi og tóbak 
hlið við hlið. Reynslan sýnir að ólögleg starfsemi með áfengi, þ.e. brugg og smygl, eykst 
þegar álögur eru auknar. Hin sama yrði raunin með tóbaksviðskipti við innleiðingu þeirra 
takmarkana sem hér um ræðir. Mat tollyfirvalda er að einungis um 10% af því tóbaki sem 
gerð er tilraun til að smygla til landsins sé haldlagt. Víða í nágrannalöndum okkar eru 
vandamál þessu tengt landlæg og talið er að um 40% tóbaks, sem neytt er í Noregi, sé 
smyglað til landsins. Sambærileg tala í Svíþjóð er 13%. Ríkissjóðir þessara landa verða af 
verulegum skatttekjum vegna þessa.

Allt bendir til þess að ólögleg starfsemi með tóbak muni aukast verði þingsályktunartillagan 
samþykkt. Það er mjög sterk fylgni milli óhæfilega strangra reglna og ólöglegrar starfsemi. 
Afleiðingarnar verða þær að aðgengi barna og unglinga að vörunni verður meira og betra 
þegar viðskiptin fara fram án eftirlits. Þá er einnig bent á að ólögleg viðskipti með tóbak er 
gróðavænleg starfsemi og eru víða notuð til að fjármagna viðskipti með fíkniefni, vopn og 
mansal. Alþjóðleg glæpastarfsemi hefur þegar fest rætur á Íslandi og má reikna með að þeir 
sem slíka iðju stunda sjái sér hag í ólöglegum tóbaksviðskiptum.

4. Sala á tóbaki í apótekum
Ekki er að sjá í greinargerð með tillögunni að kannaður hafi verið áhugi forsvarsmanna 
apóteka að fá í sínar hendur alla tóbakssölu. Mjög líklegt er að það mæti mikilli andstöðu 
apótekanna þar sem tóbakssala getur ekki farið vel saman við meginstarfsemi lyfjabúða. Bent 
er á að Lyfjafræðingafélag Íslands lítur m.a. á það sem hlutverk sitt að stuðla að heilbrigði og 
réttri lyfjanotkun. Mikilvægt er því að fá fagleg viðhorf lyfjafræðinga til tillögunnar.

5. Sala á tóbaki í verslunum ÁTVR
Í greinargerð með tillögunni segir að ef Alþingi telji það of róttækt skref að færa smásölu á 
tóbaki inn í apótekin beri „að skoða næstbesta möguleikann“ og takmarka sölu á tóbaki við 
verslanir ÁTVR. Að mati samtakanna er þessi tillaga jafn slæm og að binda sölu á tóbaki við 
apótekin. Hér er verið að leggja til að færa umtalsverð viðskipti með þessa löglegu neysluvöru 
frá einkafyrirtækjum til ríkisfyrirtækis. Þá má ætla að það verði enn kostnaðarsamara fyrir 
notendur tóbaks að verða sér út um vöruna, þar sem áfengisverslanirnar í landinu eru einungis 
43.

6. Einsleitar umbúðir
Þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir að settar verði reglur um tóbaksumbúðir og að umbúðir 
um tóbak verði einsleitar og ekki aðlaðandi í útliti. Einlitur brúnn pappír með 
heilsuviðvörunum þeki a.m.k. 80% af framhlið og bakhlið þeirra.

Ekki liggja fyrir neinar kannanir um að útlit umbúða hafa áhrif á tóbaksnotkun almennt. Með 
því að gera breytingu sem þessa er verið að víkja frá þeirri meginreglu að neytendur geti 
greint milli vörumerkja og tekið ákvörðun byggða eigin mati.
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Þá verður að verkja athygli á því að um merkingar á tóbaki gilda sérstakar reglur sem teknar 
hafa verið upp í EES samninginn, þ.e.:

- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB frá 5. júní 2001 um
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi 
framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaksvörum.

- Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/641/EB frá 5. september 2003 um 
notkun litmynda eða annarra skýringarmynda sem viðvörunarmerkingar á 
tóbakspakka.

- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/33/EB frá 26. maí 2003 um
samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna varðandi auglýsingu 
tóbaksvara og kostun í tengslum við þær.

Í þessum tilskipunum er kveðið á um staðlaðar merkingar á tóbaksvörum sem fylgja verður á 
EES svæðinu. Þannig geta íslensk stjórnvöld að óbreyttu ekki gengið lengra en þar er kveðið 
á um. Því mun ekki duga að leita að fordæmi um breytingar á umbúðum á tóbaki frá Ástralíu 
sem ekki er aðili að EES - samningnum.

7. EES reglur
Með tillögunni er verið að leggja til höft á frelsi manna til að stunda viðskipti og veita
þjónustu. Aðildarríki geta almennt ekki bannað eða takmarkað frjálsa flutninga á vörum og
þjónustu ef slíkt á ekki samsvörun í EES - samningnum eða tilheyrandi tilskipun/reglugerð. Á 
móti kemur að í einstaka málaflokkum hefur aðildarríkjum verið veitt svigrúm til að setja 
strangar reglur, m.a. út frá lýðheilsusjónarmiðum og öryggi almennings og umhverfis. Dæmi 
um slíkt er takmörkun á aðgengi á „skaðlegum“ vörum og er sala áfengis í verslunum ÁTVR 
dæmi þar um. Þrátt fyrir þá einokunararsölu er heimilt að selja áfengi á stöðum sem hafa til 
þess leyfi, sbr. veitingastaði. Sama á við um sölu tóbaks, en til að mega selja tóbak þarf 
sérstakt leyfi sem er háð eftirliti opinbers aðila. Mun eðlilegra væri því að tryggja að það kerfi 
virki, sbr. ákvæði laga um tóbaksvarnir. Það fyrirkomulag sem gildir um sölu á áfengi og 
tóbaki fellur að EES -  samningnum en hins vegar er vafasamt að þær breytingar sem 
þingsályktunartillagan boðar falli að honum. Ætla verður að þær breytingar feli í sér röskun á 
starfsemi innri markaðarins þar sem aðilum hér á landi yrði mismunað gagnvart öðrum 
söluaðilum á hinum innri markaði EES samningsins.

8. Lög um tóbaksvarnir.
Sé það mat löggjafans að nauðsynlegt sé að herða enn á reglum um tóbaksvarnir er eðlilegast 
að lög nr. 6/2002 um tóbaksvarnir verði endurskoðuð. Lög þessi taka á þeim atriðum sem 
almennt er talið nauðsynlegt að taka á s.s. að takmarka aðgengi barna og unglinga að tóbaki. 
Ekki er hægt að segja annað en að mikill árangur hafi náðst enda hefur mjög dregið úr 
tóbaksnotkun hér á landi á undanförnum árum. Samkvæmt upplýsingum frá Lýðheilsustöð 
hefur tíðni tóbaksreikinga meðal fullorðinna Íslendinga lækkað úr 20% árið 2007 í rúmlega 
14% árið 2010. Samtökin telja þetta sýna að þær aðgerðir sem gripið hefur verið til á 
grundvelli núgildandi laga hafi skilað miklum árangri.



©SVÞ Sam tök 
verslunar o g  
þjónustu

Í ljósi þess sem hér hefur verið rakið leggjast Samtök atvinnulífsins og SVÞ -  Samtök 
verslunar og þjónustu alfarið gegn samþykkt þingsályktunartillögunnar.
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f.h. Samtaka atvinnulífsins f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu
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