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SAMANTEKT
4  Meginmarkmið aðgerðaáætlunarinnar, að koma í veg fyrir að ungmenni ánetjist tóbaki, er 

göfugt og metnaðarfullt Rolf Johansen & Company (RJC) styður heilshugar allar 
tóbaksvarnaraðgerðir sem eru í samræmi við regiur OECD og Evrópusambandsins um 
innleiðingu reglugerða.1 Sumar leiðirnar að markmiðinu, sem lagðar eru til í 
aðgerðaráætluninní, eru vægast sagt umhugsunarverðar og gerir RJC ýmsar athugasemdir við 
þær leiðir.

4  Sumar leiðirnar eru óþarfar, of róttækar og/eða ganga án réttlætingar gegn 
stjórnarskrárvörðum réttindum, s.s. einstaklingsfrelsi, tjáningarfrelsi, eignarétti, 
viðskiptafrelsi, atvinnufrelsi ög verndun á vörumerki, ásamt öðrum réttindum, s.s. 
sjálfsákvörðunarrétti. Vemdun á almannaheill getur heimilað ákveðnar takmarkanir á slíkum 
réttindum. RJC telur að sú röksemdarfærsla sem tillagan byggir á, og notuð er til að réttlæta 
skerðingar á stjórnárskrárvörðum réttindum sem sumir liðir aðgerðaáætlunar tillögunnar 
bera með sér, sé byggð á afar veikum grunni til þar sem engar sannanir eru lagðar fram um 
hvort sumar leiðirnar virki tíl að ná settu markmiði. Þær réttlæti því alls ekki þær verulegu 
skerðingar sem hér um ræðir.

4  RJC telur að sumar þær aðgerðir sem lagðar eru til í aðgerðaáætlun tillögunnar virði ekki 
reglur um meðalhóf eða jafnræði. Þetta á sérstaklega við um tillögur um takmörkun 
tóbakssölu við apótek og/eða verslanir ÁTVR, tillögur um að tóbaksumbúðir verði einsleitar 
og ekki aðlaðandi í útliti og tillögur um að stækka viðvörunarmerkingar enn frekar.

4  Einnig vantar að sýnt sé fram á að búið sé að fullreyna aðrar, vægari leiðir til að ná sama 
markmiði. Samkvæmt aðgerðaáætluninni á að innleiða nokkrar aðgerðir samtímis án þess að 
búið sé að meta nauðsyn þeirra aðgerða eða sýna fram á að hver aðgerð, einstök eða í 
samhengi við aðrar aðgerðir, muni ná settum markmiðum aðgerðaáætlunarinnar. T.a.m. er 
lagt til að breytingar verði gerðar á viðvörunarmerkingum án nokkurs tíllits til nýlegra 
breytlnga á reglugerð um viðvörunarmerkingará tóbaksvörum, sem ekki er búið að innleiða.

1 OECD Guiding Príncipies for Regulatory Quallty and Performance
http://www.oecd.ore/dataoecd/24/6/34976533.pdf 
http://www.oecd .ore/dataoecd/24/6/34976533.pBT 
European Commission: Better Regulation -  Simply Explaíned
http://ec.europa.eu/governarice/better regulation/documents/brochure/br brochure en.pdf
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FjÍP
4- Hjá RJC starfa 15 manns og félagið greiðir einnig háar fjárhæðir árlega vegna úthýsingar á 

vöruhúsastarfssemi. Félagið býr yfir næstum 50 ára reynslu af tóbaksmarkaðnum á fslandi/ 
hefur ávalit fylgt öllum íslenskum lögum og reglugerðum í sínum aðgerðum, lagt sitt af 
mörkum til góðgerðarmála og skatttekna ríkisins. Sumar aðgerðirnar sem iagðar eru til 
myndu hafa afar skaðleg áhrif á rekstur RJC, þ.á.m. verulega samkeppnishamlandi áhrif. 
Eínnig myndu sumar aðgerðirnar stórlega auka áhættu á svörtum tóbaksmarkaði með öllum 
þeim neikvæðu afleiðingum sem slíkt hefur í för með sér, bæði fyrir RJC, íslenska ríkið og 
samfélagið í heiid.

4- Að lokum gerir RJC nokkrar alvariegar athugasemdir við orðalag á nokkrum stöðum í 
tillögunni og leggur fram spurníngar til flutningsmanna tillögunnar um ákveðnar 
staðhæfingar sem koma þar fram. Tölulegar upplýsingar, sem vitnað er tii í tillögunni eru 
t.a.m. á sumum stöðum i tillögunni lagðar fram sem staðreyndir þrátt fyrir að verulegir 
annmarkar séu á þeim útreikningum sem þar liggja að baki.
RJC leggur til að tillagan verði felld á þeim forsendum að verulegir annmarkar séu á tillögunni, 
m.a. vegna óvissu um lögmæti sumra þeirra aðgerða sem aðgerðaáætlunin inniheldur. Enn 
fremur hvetur RJC til að frekar verði haldið áfram á sömu braut og hefur skilað þeim mikla 
árangri í forvarnarstarfi undanfarinna ára sem vitnað er til í tillögunni. Til að ná 
meginmarkmiðum tillögunnar ætti að leitast við að meðaihófs sé gætt og að notast eigi fyrst 
og fremst við viðurkenndar leiðirtíl að koma í veg fyrir að ungmenni ánetjist tóbaki og til að 
sporna við nýliðun í hópi reykingarfóiks.

4- RJC er tilbúið að aðstoða yfirvöld og koma fram með tillögur um viðeigandi aðgerðir til að ná 
meginmarkmiði aðgerðaáætlunarinnar, m.a, með því að deíla upplýsingum um árangursríkar 
aðferðirfrá öðrum mörkuðum, t.d. innan Evrópusambandsins.

EFNISRÖK
Greinargerðin

4- RJC telur að í greinargerðina skorti útskýringar flutningsmanna tiilögunnar á hvernig sumar 
aðgerðir innan aðgerðaáætlunarinnar tengjast meginmarkmiði hennar. Einnig vantar 
rökstuðning til að sýna fram á að þær aðgerðir sem lagðar eru tii í áætluninni muni ná 
meginmarkmiðinu.

4̂  RJC gerir athugasemd við þá þversögn flutningsmanna tillögunnar að taka annars vegar 
sérstaklega fram að aðgerðaráætlunin eigi að leggja áherslu á að þeir sem hafa byrjað að 
reykja hætti því og hins vegar, í næstu setningu, að þær aðgerðir sem lagðar eru fram beinist 
ekki gegn reykingafólki. Sumar aðgerðirnar (sérstaklega takmörkun á smásölu tóbaks) munu 
hafa veruleg áhrif á reykingafólk, t.a.m. með því að neyða suma þeirra til að aka langar leiðir 
til að verða sér úti um tóbak, þrátt fyrir að ekki sé sýnt fram á að slikar aðgerðtr myndu leiða 
til minnkunar nýliðunar í hópi reykingafólks.

4̂  í gre'margerðinni er haldið fram að reykingar valdi samfélaginu fjárhagslegu tjóni sem árlega 
nemur tugum milijarða króna af skattfé borgaranna. Flutningsmenn lýsa því yfir í 
greinargerðinni að þeir vilji að þeir fjármunir nýtist í staðinn til góðra samfélagslegra 
verkefna. RJC telur að hér sé afar frjálslega farið með tölur og orðalag.
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ATHUGASEMDIR VIÐ AÐGERÐAÁÆTLUNINA

1. Sölustöðum tóbaks fækkað, aðgengi minnkað og stigu stemmt við nýjum neysluformum
4- Að takmarka tóbakssölu við ákveðnar tegundir útsölustaða, og að lokum einskorða slíka sölu 

við apótek, eða til vara verslanir ÁTVR, er ekki einungis mjög erfitt í útfærslu heldur er ekki 
sýnt fram á að slík takmörkun muni ná meginmarkmiði aðgerðaáætlunarinnar. RJC færir 
sterk rök fyrir því að aðgengi ungmenna að tóbaki muni aukast ef þessi leið yrði farin, 
sérstaklega vegna hættunnar á ólögmætri tóbakssölu eða svokölluðum svarta markaði. 
Misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum, sem hefur verið mjög áberandi í þjóðfélagsumræðunni 
undanfarið ár, hefur nú þegar sýnt fram á vörur sem eingöngu fást í apótekum eru aðgengileg 
ungmennum. Sú staðreynd, etn og sér, er nægt tilefni til að staldra við tillögu af þessu tagi. 
Tilgangurinn helgar ekki alltaf meðalið.

4- Útfærslu þessarar leiðar er afar erfítt að sjá fyrir sér. Fjöldi apóteka, eða verslana ÁTVR, eru 
engan veginn nægur til að sinna þörfum markaðarins. Á sumum stöðum úti á landi er talsvert 
langt í næsta apótek eða næstu vínbúð ÁTVR. Ef aðferðin nær ekki meginmarkmiðum 
tillögunnar þá er afar langsótt að réttlæta skerðingu á atvinnufrelsi, einstaklingsfrelsi og 
sjálfsákvörðunarrétt Ekki dugar að segja að reykingamenn geti alveg eins keyrt langar leiðir 
eftir sinu tóbaki. Jafnræðisreglan yrði ekki virt. Þeir sem þyrftu að keyra langar leiðir eru 
líklegri til að kaupa meira magn í einu og af þeim sökum mætti færa rök fyrir því að þeir 
myndu jafnvel reykja meira en áður.

4- Þar að auki liggja engar sannanir fyrir þess efnis að eigendur einkarekinna apóteka séu betur 
til þess fallnir að afgreiða tóbak en eigendur einkarekinna bensínstöðva eða annars konar 
útsölustaða tóbaks. Án slíkra sannana er hér því um brot á jafnræðisreglu að ræða, í versta 
falli telur RJC að sýna þyrfti fram á að þessi aðferð myndi örugglega virka til að ná 
meginmarkmiði tillögunnar áður en stjórnvöld færa víðskipti frá ákveðnum einkareknum 
aðilum yfir til annarra.

4- Um 600 lögaðilar greiða fyrir smásöluleyfi tóbaks árlega. Stór hluti af þeim eru smáir 
rekstraraðilar þar sem tóbakssala skapar stóran hluta af tekjum rekstursins. Slíkir aðilar gætu 
þurft að horfa fram á gjaldþrot ef þeim yrði meinað að selja tóbak.

4- Samkvæmt tillögunni þyrftu apótek að uppfylla ýmis skilyrði til að fá leyfi til að selja tóbak. Ef 
eina apótekið í litlum kaupstað úti á landi myndi ekki uppfylla þau skilyrði væri enginn 
söluaðili tóbaks í viðkomandi kaupstað. Við sííkar aðstæður væri verulega vegið að rétti 
einstaklinga, úr hópi upplýstra, fullorðinna reykingarmanna, að eiga eðlilegt aðgengi að 
löglegri vöru sem seld er undir ströngum reglum og eftirliti nú þegar.

4- Árið 2001 voru innleidd lög sem skilyrtu smásöluaðila tóbaks að verða sér úti um 
tóbakssmásöluleyfi. Tilgangurinn, samkvæmt lagafrumvarpinu, var að gefa ríkisvaldinu 
möguleika til að refsa þeim smásöluaðilum sem seldu tóbak til ungmenna undir lögaldri. 
Núverandi söluaðilar tóbaks hafa kostað miklu til að verða sér úti um slík leyfi. RJC telur að 
ekki sé fullreynt að nýta sér þessa aðferð til að sporna við nýliðun í hópi reykingafólks. Okkar 
starfsmönnum er ekki kunnugt um að nokkur smásöluaðili hafi misst leyfið í refsingarskyni. 
Það þýðir að annað hvort eru ungmenni undir lögaldri ekki að kaupa tóbak hjá löglegum 
tóbakssmásöluaðila, sem myndi þýða að frekari aðgerðirtil að minnka aðgengi ungmenna að 
tóbaki væru óþarfar, eða ekki sé verið að framfylgja nægilega núgildandi lögum. Því er vert
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að spyrja hvers vegna lögð er fram tillaga um að ný lög verði innleidd ef ekki liggur fyrir 
hvernig núverandi lögum eigi að vera framfylgt og þegar engin eftirfylgni er til staðar frá 
hendi yfirvalda um að tryggja að slík lög nái settum markmiðum.

4- RiC leggur til að farið verði frekar að fordæmi Bandaríkjanna, þar sem mjög strangt eftirlit er 
með tóbakssölu. Þar fá söluaðilar tóbaks engar viðvaranir ef þeir eru staðnir að því að selja 
tóbak til ungmenna undir lögaldri. Þeir þurfa að greiða háar fjársektir og missa 
tóbakssöluleyfið tímabundið ef um fyrsta brot er að ræða. Ef um endurtekið brot er að ræða 
missir viðkomandi leyfið fyrir fullt og allt Tóbakssmásalar í Bandaríkjunum eru vel upplýstir 
um þessar afleiðingar og flestir taka þátt í öflugum verkefnum þar að lútandi. Þetta eru ýmis 
konar verkefni sem tóbaksframleiðendur þar í landi hafa sett á laggirnar undanfarin 20 ár og 
hafa náð mjög góðum árangri að fá tóbakssmásala til að taka þátt í að sporna við sölu tóbaks 
til ungmenna undir lögaldri.

4  RJC gerir athugasemdir við að hætta eigi að selja tóbak í Fríhöfn. Afar líklegt hlýtur að teljast 
að neytendur versli fremur við erlendar Fríhafnir fremur en að kaupa tóbakið á 
innanlandsmarkaði. Alls kyns hliðarkaup gætu þ.a.t. einnigfarið úr landi. Engin leið er að sjá 
að aðgerð af þessu tagi beinist gegn aðgengi ungmenna að tóbaki þar sem Fríhöfn er í eigu 
ríkisins og því auðveldara en etla að tryggja að ungmenni undir lögaldri hafi ekki aðgengi að 
tóbaksvörum.

4  Samkvæmt aðgerðaáætlun tillögunnar á að takmarka tóbakssölu enn frekar, að u.þ.b. 10 
árum liðnum þannig að hún yrði háð þvf að „tóbakslyfseðli" yrði framvísað. Hér er, að mati 
RJC, um afar torsótta aðferð að ræða sem hefur eingöngu það að markmiði að þvinga 
reykingarfólk til að láta af reykingum. Á meðan tóbak er lögleg vara er þessi aðferð gróf 
atlaga að einstaklingsfrelsi, að mati RJC. Einnig gefa flutningsmenn tillögunnar sér það að 
allflestir reykingamenn hafi löngun til að hætta að reykja. Að baki þeirri forsendu liggja engar 
staðreyndir og því er þessi hugmynd byggð á mjög veikburða grunni. Að mati RJC er þessi 
grunnur engan veginn nægilegur til að réttlæta slíkar takmarkanir á einstaklingsfrelsi. Hafa 
ber i huga að lögráða reykingafólk er orðið vel upplýst um heílsufarsleg áhrif af völdum 
reykinga. ViðvÖrunarmerkingar eru, og hafa verið í áratugi, á tóbaksumbúðum og nýlega var 
gefin út ný reglugerð sem leiðir til þess að allar tóbaksvörur verða með áberandi 
myndmerkingum frá og með 1. janúar 2013.

4  Erfitt er að sjá hvernig útfæra eigi þessa leið. Augljósast er að benda á þrennt, þ.e. að erfitt 
er fyrir lækni að réttlæta útgáfu lyfseðils sem heimilar sjúklingi að kaupa efni sem skilgreint 
verður sem eiturefni. Það gengi mögulega gegn þeim eið sem læknar sverja. Einnig myndi 
þessi útfærsla auka verulega álagið á heilbrigðisstofnanir, sem varla mega við því, um allt 
land. Þriðja atriðið er líklega það erfiðasta að sjá fyrir sér en það er hvernig erlendir 
ferðamenn, sem reykja, eigi að nálgast tóbak. Áhrifin á íslenska ferðaiðnaðinn gæti orðið 
verulega skaðleg sem yrði sérstaklega slæmt í núverandi árferði.
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RjP
4- RJC telur að heimila eigi sölu á reyklausum tóbaksvörum sem uppfylla öll lagaleg og tæknileg 

skilyrði fyrir slíkri sölu.
4* í tillögunni er lagt til að innflutningur, framleiðsla og sala íslensks neftóbaks verði óheimil. 

Þetta er lagt fram með það að markmiði að koma í veg fyrir neyslu neftóbaks sem 
munntóbaks, sem skilgreint er sem nýtt neysluform. Það er staðreynd að allt frá því að 
neftóbaksnotkun hófst á íslandi hafa menn átt það til að nota það sem munntóbak. Hins 
vegar hættu menn því um langt árabil. RJC telur að sú aðferð að banna neftóbakið, virki ekki 
til að koma í veg fyrtr þetta neysluform. í dag er það augljóst að talsvert af ungum 
karlmönnum notar munntóbak sem er bannað hér á landi. Menn hafa fundið leiðir til að 
stunda svartamarkaðssölu á slíkum vörum, sem bannaðar voru á tíunda áratug síðustu aldar. 
Lagabreyting kemur ekki í veg fyrir að þessi þróun haldi áfram. RJC leggur til að meiri áhersla 
verði lögð á forvarnarstarf til að stemma stigu við þessari þróun. Annars væri hægt að gæla 
við að banna ýmsar aðrar vörur sem margir nota „á rangan hátt." Nægtr þar að nefna vörur á 
borð við vaniHudropa.

2. Enn frekari takmörk við því hvar neyta má tóbaks
A  RJC hvetur til að meðalhófs sé ávallt gætt við slíkar takmarkanir. Rannsóknir á óbeinum 

reykingum hafa ávallt verið framkvæmdar út frá reykingum innanhúss en ekki utanhúss. 
Áhrif slíkra óbeinna reykinga hljóta því að minnka talsvert ef reykingarnar eru stundaðar 
utanhúss. Engar rannsóknir eru til yfir skaðleg áhrif óbeinna reykinga utanhúss og því liggja 
engin vísindaleg rök að baki því að nota verndun á almannaheill sem réttlætingu á skerðingu 
einstaklingsfrelsis.

3. Auglýsingar fjarlægðar og sýnileikí tóbaks minnkaður
4r RJC gerir athugasemdir við þá skilgreiningu sem kemur fram í tillögunni að allt sem viðkemur 

útliti tóbaksvara sé eitt form af markaðssetningu tóbaksfyrirtækjanna. Að þvinga 
framleiðendur til að setja allar tóbaksvörur í einsleitar pakkningar er gróf aðför að einum 
verðmætustu eígnum fyrirtækis á neytendamarkaði, þ.e. vörutegundum og skrásettum 
vörumerkjum. Slík aðgerð brýtur t bága við stjórnarskrárvarin réttindi og aíþjóðlega 
samntnga á borð við TRIPS viðskiptasáttmálann2 og gæti þ.a.l. valdið íslenska ríkinu 
skaðabótaskyldu.

•4 Þar fyrir utan er ekkert sem gefur til kynna að svo öfgakennd letð muni ná fram 
megtnmarkmiðum aðgerðaáætlunarinnar. Þvert á móti hafa margar rannsóknir verið gerðar 
á því hvers vegna ungt fólk byrjar að reykja og hvers vegna reykingarfólk heldur áfram að 
reykja. Áhrif útlits tóbaksvara á slíka ákvörðunartöku er mjög misskilin. Engin áreiðanleg eða 
vtsindaleg rök um hegðun reykingarmanna liggja að baki staðhæfingum um að einsleitar 
umbúðir nái tilsettum markmiðum.

4- Umbúðir eru einn grundvallarþátturinn í samkeppni vörutegunda. Það er með þeim hætti 
sem reykingarfólk greinir á milli tegunda á markaði, aflar sér upplýsinga um vöruna og tekur 
ákvörðun um hvaða vöru það kaupir á eðlilegan og einfaldan máta. Þeir einstaklingar sem 
ákveða að reykja eiga rétt á sanngjarnri meðferð og eiga að geta vaiið þá vöru sem þeir kjósa.

2 http://www.wto.org/enalish/tratop e/trips e/t agmO e.htm
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4- Mikilvægustu markaðsafíeiðingar af einsleitum tóbaksumbúðum eru þau að mun auðveldara 

yrði að falsa vörur en áður. Viðskipti með falsaðar tóbaksvörur erlendis eru Ört vaxandi 
vandamál. Erfiðara yrði fyrir söluaðila og neytendur að greina á milli tóbaksvara sem 
framleiddar eru undir ströngustu skilyrðu, annars vegar, og faisaðra vara sem enginn veit 
hvað innihalda.

4- Ástralía er fyrsta landið sem hefur samþykkt að innleiða einsleitar pakkningar en ekki er 
útséð með hvort þeir hafi skapað sér skaðabótaskyldu af ofangreindum ástæðum. Nu þegar 
er búið að höfða skaðabótamál á hendur ástralska nkinu vegna þessarar lagasetningar, bæði í 
Ástralíu og á alþjóðavettvangi. Evrópusambandið hefur verið t nánum samskiptum við 
yfirvöld í Ástralíu og sendi sambandið umsögn um viðkomandi frumvarp.3 Það voru lagðar 
fram ýmsar spurningar varðandi lögmæti slíkra aðgerða. RJC leggur til að ísland fylgi 
Evrópusambandinu í þessu máli og taki enga áhættu í þessu sambandi.

4- í öðrum löndum þar sem hugmyndir um einsleitar umbúðir hafa verið lagðar fram, t.d. í 
Svíþjóð og í Litháen, hefur slíkum hugmyndum verið hafnað. Helstu rökin fyrir slíkri 
ákvörðunartöku er að þær myndu brjóta r bága við innlend lög og alþjóðlega samninga, 
sérstakiega varðandi eignarétt, vörumerkjarétt og samninga um frjálst vöruflæði.

4- Að stækka hlutfall heilsuviðvarana á tóbaksumbúðum er, að mati RJC, brot á meðalhófsreglu 
þar sem ekkert liggur að baki því að slík stækkun myndi auka líkur á því að reykingamenn 
hætti að reykja né heldur að nýliðun muni minnka. Þar fyrir utan er afar ólíklegt að 
markmiðum aðgerðaáætlunarínnar verði náð með þessari aðgerð. Hún myndi hins vegar 
skerða stjórnskrárvarin réttindi sem verndar vörumerki.

4- RJC leggur til að ráðist verði frekar í hóflegri aðgerðir sem myndu vera líklegar til að ná sama 
eða betri árangri, s.s. auglýsingaherferðir í gegnum prentmiðia, sjónvarp, útvarp, 
samskiptavefi, o.s.frv., við að minna reykingafólk á skaðleg áhrif reykinga.

4. Efnahagslegar aðgerðir
4- Aðgerðaáætlunin miðar að því að hækka verðlag á tóbaki um 10% á hverju ári þar til það 

verður tekið úr almennri sölu. Því miður hafa margir ályktað sem svo að þegar sala tóbaks 
hjá ÁTVR hefur minnkað í kjölfar verðhækkana þá sé það vegna minnkandi neyslu. Þótt 
vissulega sé eitthvað um að neysla minnki þá hafa slíkar verðhækkanir því miður í för með sér 
tilfærslu á viðskiptunum. Reykingamenn, og þá sérstaklega ungt fólk, finnur leiðir til að 
kaupa tóbak ódýrara en í búðum. RJC hefur lengi unnið í tóbaksgeiranum á íslandi og sjaldan 
hafa starfsmenn okkar heyrt eins mtkið og nú um að verið sé að selja ódýrt tóbak „niður á 
höfn." Sagt er að ein helsta tekjulind Hells Angels í Danmörku sé ólögleg tóbakssala. Að 
mati RJC þýðir ekki að horfa framhjá þeirri staðreynd að svartur markaður hefur margvtslegar 
slæmar afleiðingar fyrir samfélagið, m.a. aukið aðgengi ungmenna undir lögaldri að tóbaki.

4- Að taka tóbak úr vísitölugrunni, til að auðvelda hækkanir, gefur ranga mynd af vísitölunni. 
Tóbak og áfengi eru vissulega óæskilegar vörur að ýmsu leyti hvað heilsu varðar. Hins vegar 
neytir stór hluti fólks þessara vara og því ber að hafa báða vöruflokkana inni í 
vísitölugrunninum svo hann gefi sem réttasta mynd af raunveruleikanum.

3 Commentsfrom the European Union relating to notification 6/T8T/N/AUS/67 Tobacco Plain Packaging bill 2011 (ref. Ares{2011)600810 -  
01/06/2011)
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4  RJC vill benda á að ekki sé ýkja flókið að finna út hvaða lögaðilar, aðrir en ríkið, hagnist á sölu 
og dreifingu tóbaks. Að ætla sér að kanna hvort viðkomandi aðilar beri efnahagslega ábyrgð 
á kostnaði samfélagsins af afleiðingum tóbaks er fráleit leið sem hefur einungis í för með sér 
óþarfa kostnað. Allt frá byrjun tóbakssölu á íslandi og fram til 2004 var það í höndum 
íslenska ríkisins að flytja inn og dreifa tóbaki til smásaía. Ekki er nokkur grundvöllur fyrir því 
að draga smásala til ábyrgðar og því þyrfti ríkið að krefja sjálft sig um endurgreiðslur þess 
samfélagskostnaðarsem hlýst af tóbaksneyslu.

5. Skilgreiningar og flokkun tóbaks og nikótíns að lögum
4- Varðandi þá tilíögu að skilgreina nikótín og tóbak sem ávana- og fíkniefni í lögum þá vill RJC 

benda á að nikótín er það efni sem skilgreint hefur verið sem ávanabindandi en ekki tóbak.
4- Sú tillaga að skilgreina tóbakið og tóbaksreyk sem eiturefni og hættulegt efni út frá 

umhverfissjónarmiðum stenst engan vegínn skoðun, að mati RJC. Ekki fæst heldurséð hvaða 
tilgangi slík flokkun ætti að þjóna. Samanburðurinn við díoxínmengun frá sorpbrennslum hér 
á landi er, að mati RJC, fráleitur og afar villandi máifiutningur.

6. Eftirlit, skipulag og vaidheimildir yfirvalda í tóbaksvörnum
4̂  Varðandi þá tíllögu að kveðið verði á um það í lögum að innflutningur, framleiðsla og öll 

umsýsla tóbaks verði einungis á hendi ÁTVR þá vill RJC benda á að árið 2004 hætti ÁTVR að 
flytja inn tóbaksvörur og hóf þess í stað að versla slíkar vörur af innflytjendum hérlendis. 
Ástæðan fyrir því að þessu fyrirkomulagi var breytt er sú að Eftirlitsstofnun EFTA {EFTA 
Surveillance Authority) benti á að Ísíand hefði skuldbundið sig, í gegnum EES samninginn, að 
stunda ekki ríkiseinokunarstarfssemi með ákveðna vöruíiði, þ.á.m. tóbaksvörur. Eina leiðin til 
að breyta þessu til baka væri því væntanlega að rifta EES samningnum eða a.m.k. að breyta 
þessu ákvæði.

4- Aðgerðaáætlunin leggur ti( að tryggja þurfi að rekstrarleyfi tóbakssöluhafa verði skilyrðislaust 
innkölluð við brot og að minnka þurfi sönnunarbyrði þannig að hægt sé að svipta aðiia 
rekstrarleyfi fyrir tóbakssölu ef hann verður uppvís að því að brjóta reglur, t.d. að selja 
ungmennum undir lögaldri tóbak. RJC tekur undir þetta markmið og hvetur Alþingi til að láta 
á þessa leið reyna til að stemma stigu við nýliðun í hópi ungs reykingafólks fremur en að færa 
tóbakssöiu í apótek eða verslanir ÁTVR.

7. Aukin fræðsla, þekking og stuðningur við tóbaksvarnir
4- RJC hvetur Alþingi til að einblína enn frekar á það öfluga forvarnarstarf sem unnið hefur verið 

undanfarin ár hér á landi. Árangurinn hefur verið áberandi góður og hann hefur náðst með 
markvissum forvarnaraðgerðum, að mati RJC, en ekki með öfgakenndum leiðum sem ganga 
alltof langt í bæði forsjárhyggju og draumkenndum óskum um að hægt sé að þvinga 
óæskiíega hegðun burt með ofurvaldi og lagasetningu.
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Ifp
RÖKSTUÐNINGUR FYRIR AÐGERÐAÁÆTLUNINNI

4- RJC gerir alvarlegar athugasemdir við aðferðarfræði flutningsmanna tillögunnar þegar kemur 
að því að rökstyðja þá róttæku aðgerðaáætlun sem lögð er fram í tillögunni. RJC bendir á 
eftirfarandi dæmi:

4- Flutningsmenn tillögunnar ættu að vita að til að skerða stjórnarskrárvarin réttindi er 
nauðsynlegt að sína fram á að slíkar skerðingar séu sannanlega nauðsynlegar til verndunar á 
almannaheill. í því felst að sýnt sé fram á að þær aðgerðir sem lagt er til að ráðist verði í 
muni ná tilsettum markmiðum til verndunar heilsu almennings. Einnig þarf að sýna fram á að 
búið sé að fullreyna vægari aðgerðir við að ná sömu markmiðum.

4- í rökstuðningi fyrir aðgerðaáætluninni er engar slíkar sannanir að finna og engin tilraun gerð 
til að sýna fram á hvers vegna þær aðgerðir sem lagðar eru til séu líklegri til að ná 
meginmarkmiðum aðgerðaáætlunarinnar en þær aðgerðir sem hafa nú þegar náð talverðum 
árangri í baráttunni gegn tóbaksneyslu ungmenna undir lögaldri og við að sporna við nýliðun í 
hópi reykingarfólks. í þessu samhengi bendir RJC á að samkvæmt rannsókn sem unnin var af 
Capacent fyrir Lýðheilsustöð árið 2010 þá hafði hlutfall daglegra reykingamanna lækkað úr 
13,6% árið 2009 niður í 7,2% árið 2010.4 Þetta er í samræmi við fleiri rannsóknir á þessu sviði 
sem staðfesta þann glæsilega árangur sem náðst hefur og sýnir að þær aðgerðir sem farið 
hefur verið í undanfarin ár hafa virkað mjög vel til að ná meginmarkmiðum 
aðgerðaáætlunarinnar.

4- Flutningsmenn tillögunnar taka ekki tillit til nýlegra samþykktra reglugerða varðandi 
viðvörunarmerkingar á tóbaki, sem eiga að innleiðast hér á landi þann l.janúar 2013. Ekki er 
t.d. lagt til að árangur þeirra merkinga verði metinn áður en ákveðið er að gera enn frekari 
breytingar á viðvörunarmerkingum eða á útlititóbaksumbúða.

4- Flutningsmenn tillögunnar nota afar villandi orðalag við rökstuðning sinn fyrir 
samfélagslegum kostnaði vegna tóbaksfaraldursins. T.a.m. segir orðrétt í greinargerðinni: 
„Reykingar valda samfélaginu fjárhagsiegu tjóni sem árlega nemur tugum miiljarða kr. af 
skattfé borgaranna. Flutningsmenn telja brýnt að þeir fjármunir nýtist í staðinn til góðra 
samfélagslegra verkefna." Samkvæmt þeim útreikningi sem vitnað ertil í tillögunni er um 
73% af þessum kostnaði, þ.e. 29 milljörðum, óáþreifanlegur eða óbeinn. Það liggur því 
klárlega fyrir að ekki er hægt að endurráðstafa slíkum kostnaði í önnur verkefni.

4- í rökstuðningnum kemur enn fremur fram að tekjur ríkisins af tóbakssölu séu 3 milljarðar kr. 
á ári en samkvæmt sama útreikningi og vitnað er í hér að ofan þá eru tekjurnar 5,6 milljarðar.

4- Að lokum þykir RJC vert að benda á að flutningsmenn styðjast við uppreikning til núvirðis á 
tölum sem unnar voru árið 2003 og miðaðar voru við árið 2000. Upprunaleg skýrsla var að 
stórum hluta unnin út frá þeirri forsendu að heimfæra tölur úr sambærilegum skýrslum 
erlendis frá. Þessar reikningsaðferðir þykja alls ekki nógu áreiðanlegar til að réttlæta að 
niðurstöðutölum úr skýrslunni sé haldið fram sem staðreyndum.

4 http://www2.lvdheil5ustod.is/media/tobaksvarnir/rannsoknir/4020549 Ivdheilsustod arsskvrsla 2010 100111.pdf
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NIÐURSTAÐA
4- RJC leggur til að tillagan verði felld á þeim forsendum að verulegir annmarkar séu á tillögunni, 

m.a. vegna óvissu um lögmæti sumra þeirra aðgerða sem aðgerðaáætlunin inniheldur. Enn 
fremur hvetur RJC til að frekar verði haldið áfram á sömu braut og hefur skilað þeim mikla 
árangri í forvarnarstarfi undanfarinna ára sem vitnað er til í tillögunni. Til að ná 
meginmarkmiðum tillögunnar ætti að leitast við að meðalhófs sé gætt og að notast eigi fyrst 
og fremst við viðurkenndar leiðir til að koma í veg fyrir að ungmenni ánetjist tóbaki og til að 
sporna við nýliðun í hópi reykingarfólks.

4- RJC er tilbúið að aðstoða yfirvöld og koma fram með tillögur um viðeigandi aðgerðir til að ná 
meginmarkmiði aðgerðaáætlunarinnar, m.a. með því að deila uppiýsingum um árangursríkar 
aðferðirfrá öðrum mörkuðum, t.d. innan Evrópusambandsins.

Virðingarfyllst,

Ásgeir Johansen, framkvæmdastjóri 
Rolf Johansen & Company ehf.
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