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Þann 4. október 2011 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga um aðgerðaráætlun um 
tóbaksvamir. Jónatansson & Co. lögfræðistofa telur rétt að vekja athygli á neðangreindum 
atriðum þar sem tillögumar feli í sér óhæfilegar takmarkanir á tjáningarfrelsi og atvinnufrelsi.

I. Einsleitar pakkningar á tóbaksvörum og stærri varúðarmerkingar

• Þingsályktunartillagan leggur til að settar verði reglur um að tóbaksumbúðir verði 
einsleitar og ekki aðlaðandi í útliti, þ.e. einlitur brúnn pappír með heilsuviðvörunum 
sem þeki a.m.k. 80% af framhlið og bakhlið þeirra.

Við framangreint er rétt að gera verulegar athugasemdir. Fyrst ber að telja að framleiðsla, sala 
og markaðssetning tóbaks er lögleg viðskiptastarfsemi. í ljósi auglýsingabanns á 
tóbaksvörum skipta umbúðir miklu máli þar sem það er raun eini staðurinn fyrir fullorðna 
reykingarmenn til að afla sér upplýsinga um vöruna og það sem aðskilur vöruna frá vörum 
samkeppnisaðila. A tóbaksumbúðum getur framleiðandi sýnt vörumerki sitt og veitt 
neytendum upplýsingar um vöruna. Þegar neytendur kaupa tóbak þá er vörumerki 
tóbaksframleiðanda í raun það eina sem aðskilur hans vöru frá vörum samkeppnisaðila. 
Vörumerki á pakkningum á tóbaksvörum getur haft áhrif á val neytenda á hvaða tóbaksvara 
er keypt, en hefur ekki áhrif á hvort að tóbak sé keypt eða ekki. E f framleiðandi tóbaks er 
sviptur réttinum til að sýna vörumerki sitt, þá felst í því óhæfileg takmörkun á viðskiptalegu 
tjáningarfrelsi og skerðir eignarétti framleiðanda sem hvoru tveggja er varið a f stjómarskrá 
og alþjóðlegum sáttmálum eins og greinir hér á eftir.

Vörumerkjaréttur

• Á íslandi er tóbak lögleg vara sem er seld undir skráðum vörumerkjum samkvæmt 
lögum nr. 45/1997 um vörumerkjarétt. Samkvæmt framangreindum lögum geta 
einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. 
Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

• Skrásett vörumerki tryggja leyfíshafa einkarétt til að nýta vörumerkið, i því felst 
einkaréttur til að nýta það í viðskiptalegum og fjárhagslegum tilgangi sbr. 4. gr. laga 
nr. 45/1997. Á grundvelli þessa einkaréttar til að nýta skrásett vörumerki er leyfíshafa 
heimilt að markaðssetja sitt vörumerki í Qárhagslegum tilgangi og á sama tíma nýtur 
leyfishafi réttarvemdar gegn lögbrotum eða öðrum brotum þriðja aðila.

• ísland er aðili að mörgum alþjóðlegum sáttmálum sem veita vemd eignarréttar m.a. 
Parísar-sáttmálann, sem veitir víðtæka alþjóðlega vemd á „velþekktum 
vörumerkjum“, eins og tóbaksvörumerkjum. Einnig, samningurinn um hugverkarétt i 
viðskiptum (Trade Related Aspects o f Intellectual Property- TRIPs), með 
samningnum var komið á fót lágmarksvemd sem aðildarríki eiga að veita
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JÓNATANSSON&CO
hugverkaréttindum annarra ríkja, þ.á.m. vörumerkjum, sem aðildarríki WTO verða að 
lögleiða í viðeigandi löggjöf. Hvatinn að samningum var m.a. sá að hugverkaréttindi 
voru sífellt að verða mikilvægari í viðskiptum og reglur um vemd og framfylgni 
þessara réttinda voru breytilegar meðal ríkjanna. Meginhlutverk TRIPs samningsins er 
í stuttu máli að stuðla að virkum vörumerkjarétt, tryggja ákveðið samræmi í löggjöf 
aðildarríkja varðandi þessi réttindi og til að draga úr viðskiptalegum hindrunum. 
ísland er stofnaðili að Alþjóðaviðskiptastoínuninni (World Trade Organization -  
WTO) sem myndar lagalegan og stofnanalegan ramma utan um hið fjölþjóðlega 
viðskiptakerfi. ísland er aðili að Sameinuðu þjóðunum, alþjóðahugverkastofnunin 
(World Intellectual Property Organization- WIPO) er ein af sérstofnunum Sameinuðu 
þjóðanna. Hlutverk stofnunarinnar er að efla vernd hugverka og alþjóðlegt samstarf á 
því sviði. íslandi er skylt að fara eftir ákvörðunum WIPO varðandi framkvæmd og 
skráð vörumerki.

® A grundvelli reglna um gagnkvæma réttarvemd, þá er Island skuldbundið til að 
viðurkenna erlendan vörumerkjarétt, sérstaklega rétt leyfíshafa vörumerkja til að nota 
skrásett vörumerki í viðskiptalegum tilgangi á íslandi á sama hátt og í öðrum ríkjum í 
alþjóðalega samfélaginu er skylt að gera. Þetta þýðir að leyfishafi að tóbaks- 
vörumerki nýtur ákveðins lagalegs réttar og að ísland verður að tryggja þessi réttindi 
samkvæmt alþjóðlegum sáttmálum og stjómarskrá lýðveldisins Islands eins og farið 
verður yfir hér að neðan,

Tjáningarfrelsi

• Aðeins má skerða viðskiptalegt tjáningarfrelsi e f  það er nauðsynlegt m.a. vegna heilsu 
annarra, sbr. 73. gr. stjómarskrárinnar. I því felst m.a. að sýna verður fram á að 
takmörkunin styðjist við fullnægjandi rök. í þingsályktuninni er hins vegar engin 
grein gerð fyrir því af hveiju brúnn og einsleitur umbúðapappír sé til þess fallinn að 
ná fram þeim markmiðum sem að er stefnt, þ.e. að koma í veg fyrir að ungmenni 
ánetjist tóbaki og draga úr nýliðun.

o í gildi er auglýsingabann á tóbaki og sýningarbann á tóbaki á útsölustöðum 
þess nema í sérstökum tóbaksverslunum sem eru aðgengilegar fyrir fullorðna 
reykingamenn. Vömmerki tóbaks er ekki söluhvetjandi.

o Engin áreiðanleg gögn eru til sem sanna að stærri heilsuviðvaranir á 
tóbaksumbúðum muni koma í veg fyrir að ungmenni ánetjist tóbaki og draga 
úr nýliðun.

o Það eru engin rök fyrir því af hverju heilsuviðvaranir þurfa að vera stærri en 
þær em nú þegar. Viðeigandi skilaboðum um hættu samfara tóbaksnotkun er 
nú þegar komið rækilega til skila til þeirra sem læsir eru og stærra letur bætir 
ekki úr neinu um það.
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• Þann 19. ágúst sl. tók gildi reglugerð nr. 790/2011 um mynd- og textaviðvaranir á 
tóbaki og mælingar á hámarki skaðlegra tóbaksefna. Samkvæmt reglugerðinni þá skal 
almenna viðvörunin þekja að minnsta kosti 30% af yfirborði þess flatar 
einingarpakkans sem hún er prentuð á og mynd- og textaviðvörunin skal þekja að 
minnsta kosti 40% af yfirborði þess flatar einingarpakkans sem hún er prentuð á.

Sígarettur sem merktar eru í samræmi við reglugerð um viðvömnarmerkingar á tóbaki 
og mælingar á hámarki skaðlegra tóbaksefna, nr. 236/2003, má flytja til landsins til og 
með 31. desember 2012 og hafa í sölu til og með 31. júlí 2013. Aðrar tóbaksvömr sem 
merktar eru í samræmi við sömu reglugerð má hafa í sölu til og með 31. desember 
2013. Efni framangreindrar reglugerðar er samkvæmt rammasamningi Alþjóða- 
heilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvamir, sem Island undirritaði árið 2004, ekki 
er krafist að heilsuviðvaranir þeki meira 30% af umbúðunum.

Stjórnarskrárbundin mannréttindi

® Ein af mikilvægustu réttindum sem em  veitt í stjómarskránni er vemd eignarréttar 
sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og réttur til fijálsrar verslunar og atvinnu sbr. 75. gr. 
stjómarskrárinnar. Ólöglegt er að takmarka þessi réttindi með öllu, einhliða og án 
greiðslu nokkurra skaðabóta til réttahafa þeirra. Jafnvel þó það sé viðurkennt að 
notkun vörumerkja megi vera takmörkuð, t.d. með því að þrengja heimildina um 
birtingu vömmerkisins (þ.e. takmarkanir á því hvað má birta í f j ö l m i ð l u m ) ,  þá er 
tillaga um einsleitar pakkningar óhófleg tilraun til að skerða eignaréttindi 
vörumerkjaeigenda. Það yrði ótvíræð skerðing sem teldist óhófleg, óréttlætanleg og 
óþörf. Gæta verður meðalhófs og velja minnst íþyngjandi úrræðið um allar 
takmarkanir á réttindum. Þetta þýðir að takmörkunin má ekki vera íþyngjandi umfram 
það sem nauðsynlegt er til að ná lögmætu markmiði. Lögmætt markmið í þessu 
samhengi, er heilsa almennings. Þegar lagafrumvarp mun skerða réttindi sem varin 
eru í stjómarskrá lýðveldisins íslands, þá verður að gæta meðalhófs m.t.t. viðeigandi 
réttinda þ.e. stjómarskrávarin réttindi leyfíshafa vörumerkis annars vegar og réttindi 
almennings að njóta heilbrigðs lifnaðar, hins vegar. Þingsályktunartillagan felur í sér 
skerðingu á eignaréttindum og er o f íþyngjandi og takmarkar frelsi einstaklinga um of.

• í 72. gr. stjómarskrárinnar em lögfest þau grundvallarréttindi að mega hagnýta sér 
eignir sínar með löglegum hætti og bann sett við ólögmætri skerðingu eignarréttinda. 
Túlka ber 72. gr. stjómarskrárinnar í samræmi við 1. gr. samningsviðauka 1 við 
mannréttindasáttmála Evrópu þar sem segi: „Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur 
til að njóta eigna sinna i friði. Skal engan svipta eign sinni, nema hagur almennings 
bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra meginreglna þjóðaréttar.” Ákvæðið er 
augljós fyrirmynd 72. gr. stjómarskrárinnar með tilliti til ummæla í greinargerð með 
fmmvarpi að stjómskipunarlögum rur. 97/1995, að við breytingu á
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mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar hafi sérstaklega verið tekið mið af 
alþjóðlegum skuldbindingum sem ísland hafi gengist undir með því að gerast aðili að 
alþjóðlegum sáttmálum til vemdar mannréttindum, þ.m.t. mannréttindasáttmála 
Evrópu.

® Mannréttindadómstóllinn hefur staðfest að vörumerki og einkaleyfi séu eign í 
skilningi 1. gr. samningsviðauka 1 við mannréttindasáttmála Evrópu. Á grundvelli 
sömu sjónarmiða teljist fjárhagslegur ábati sem leiði a f lögmætri viðskiptalegri 
starfsemi einnig til eignar í skilningi 72. gr. stjómarskrárinnar og 1. gr. í 
samningsviðauka 1 við mannréttindasáttmálann og njóti því vemdar. Þessar 
skerðingar á hagnýtingu eignarréttinda á hinum skrásettu vörumerkjum, þ.e. að sýna 
og nota þessi auðkenni í frjálsum viðskiptum, teljast ótvírætt til skerðinga á 
stjómarskrárvemduðum eignarréttindum leyfishafa vörumerkis. A f framangreindu 
leiðir að séu lagaskilyrði ekki uppfyllt til að skerða vörumerkjaréttindi leyfishafa, þ.e. 
að almannaþörf krefji, að það sé gert með lögum og að fullt verð komi fyrir og 
jafnframt að séu skilyrðin uppfyllt en skerðingin ekki að fullu bætt, sé skerðingin 
ólögmæt.

• Tillaga um einsleitar pakkningar á tóbaksvörum skerðir stjómarskrárbundið 
tjáningarfrelsi framleiðanda samkvæmt 73. gr. stjómarskrárinnar. Tillagan skerðir 
frelsi framleiðanda til að koma upplýsingum til neytenda. Með þessu úrræði eru 
framleiðendur sviptir síðasta möguleikanum til að geta stundað löglega samkeppni við 
aðra tóbaksframleiðendur sem selja vörur sínar á íslandi.Einslitar pakkningar skaða 
samkeppni á markaðnum, hindranir fyrir aðgengi nýrra vara á markaðinn yrðu meiri 
auk þess að möguleiki til að skipta yfir í aðrar tegundir minnkar.

Alþjóólegar skuldbindingar

• Á grundvelli þingsályktunar frá árinu 1994 samþykkti Island samninginn um stofnun 
Alþjóðaviðskiptastofhunarinnar, World Trade Organization (WTO). Viðauki 1C er 
samningur um hugverkarétt í viðskiptum, Trade Related Aspects o f Intellectual 
Property Rights (TRIPS). I samningnum er m.a. Qallað um lágmarksvemd 
hugverkaréttinda og hvemig sú vemd skuli tryggð. Sérstaklega, í 20. gr. TRIPS þar 
sem eftirfarandi kemur fram:

"Notkun vörumerkis í viðskiptum skal ekki vera takmörkuð með sérstökum og 
íþyngjandi kröfum, t.d. notkun þess með öðru vörumerki, notkun þess í sérstöku 

formi eða notkun þess á þann hátt sem getur verið skaðlegt fyrir eiginleika 
vörumerkisins til að aðgreina vöru og þjónustu eins aðila frá  öðrum aðila ”

• Einsleitar pakkningar yrði sérstakur áskilnaður sem myndi skerða rétt 
vörumerkjaleyfishafa til að aðgreina vöru sína frá vörum annarra með vörumerki. Þá 
myndi notkun á myndmerkjum vera í raun bönnuð, jafnframt sem þess yrði krafist að 
vörumerkið innhéldi orðmerki í tilteknu formi. Aðildarríki WTO geta, í sumum
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tilfellum, nýtt sér sveigjanleika TRIPS samningsins til að Qalla um mál sem varða 
heilsu almennings. í 8. gr. TRIPS er kveðið á um að aðildarríki að WTO megi i sinni 
löggjöf kveða á um aðferðir til að vemda heilsu almennings (public health and 
nutrition) enda séu þær aðferðir í samræmi við ákvæði samningsins að öðru leyti. 
Hinsvegar, þá er þessi grein ekki undantekningarregla, heldur yfirlýsing um 
meginreglu. Þar að auki, leggur lokamálsgreinin áherslu á að slíkar takmarkanir verði 
að samræmast öðrum ákvæðum TRIPS samningsins. Þar a f leiðandi séu ákveðnar 
takmarkanir á því að styðjast megi við 8. gr. TRIPS til að ógilda brot á 20. gr. TRIPS.

• Island hefur ekki sýnt fram á að einsleitar pakkningar séu réttlætanlegar (20. gr.) eða 
nauðsynlegar (8. gr.) til að ná lögmætu markmiði um almanna heill. Með hliðsjón af, 
skorti á haldbær gögnum sem sanna eða sýna fram á að lögmætu markmiði um 
almanna heill yrði náð með því að innleiða reglur um einsleitar pakkningar, í íyrsta 
lagi og tilvist minna iþyngjandi úrræða sem myndu ná sama lögmæta markmiði, í 
öðru lagi, þá færu einsleitar pakkningar í bága við ákvæði TRIPS samningsins.

1.1

• I 7. gr. Parísarsáttmálans og 15.4. gr. TRIPS, er í raun fjallað um sömu reglu, sem 
skiptir máli í þessu samhengi. I 7. gr. kemur eftirfarandi fram:

“Tegund vöru sem vörumerki er bundið við skal aldrei mynda hindrun fyrir 
því að vörumerkið sé skráð. ”

• Einsleitar pakkningar skerða rétt framleiðanda til að nota myndmerki á tóbaksvörur. 
Þær myndu og takmarka skráningu á vörumerkjum einungis með tilvísun í tegund 
vörunnar, og þar a f leiðandi er þetta brot á framangreindum ákvæðum.

• Með tilliti til þess sem getið er að ofan er Ijóst að innleiðing á reglum um einsleitar 
pakkningar á tóbaksvörum á íslandi mun fela í sér brot á mörgum af 
grundvallarréttindum samkvæmt alþjólegum sáttmálum og stjómarskrá lýðveldisins 
íslands. Auk þess er ekkert sem bendir til þess að þær skili tilætluðum árangri um að 
koma í veg fyrir að ungmenni ánetjist tóbaki og draga úr nýliðun

II. Tóbak verði einungis selt i apótekum eða ÁTVR

« Þingsályktunin leggur til að ísland stefni að því að verða meðal fyrstu landa til að 
takmarka verulega aðgengi að tóbaki með því að taka það úr almennri sölu. Sölu í 
matvöruverslunum, sölutumum, á bensínstöðvum, í flugvélum og fríhöfnum verði 
hætt. Tóbak verði þá einungis selt i apótekum með sérstakt tóbakssöluleyfi. E f 
fyrrgreind tillaga þykir o f róttæk að mati Alþingis þá telja flutningsmenn rétt að skoða 
þann möguleika að takmarka sölu tóbaks við Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
(ÁTVR) i lok tímabilsins i stað apóteka.

• E f framangreind tillaga nær fram að ganga er ljóst að það hefði mikil áhrif á heildsölu 
og smásölu með tóbak. Margir smásöluaðilar þyrftu að öllum líkindum að hætta

5



JÓNATANSSON&CO
rekstri með tilheyrandi þjónustuskerðingu við almenning. Breytingin hefði i för með 
sér verulegar tekjufærslur sölu á tóbaki, ffá venjulegum smásölum til lyfsala.

• Þrátt fyrir þá hættu, sem stafar a f tóbaksreykingum, er sala á vörunni lögleg starfsemi, 
líkt og á við um fleiri vörutegundir, sem leyft er að selja þótt þær geti verið skaðlegar 
heilsu manna. Atvinnustarfsemi þeirra sem selja tóbaksvörur nýtur þannig vemdar 
samkvæmt 75. gr. stjómarskrárinnar, sem ekki verður komist hjá að virða, jafnframt 
því sem heimilt er að setja ýmsar skorður við starfsemi þeirra í þágu lýðheilsu. 
Heimild 75 gr. stjómarskrárinnar til þess að skerða frelsi fyrirtækja til að stunda 
löglega atvinnustarfsemi er háð því að almenningshagsmunir krefjist þess. Það er 
skilyrði að meðalhófs sé gætt við skerðinguna og að ekki sé unnt að ná umræddu 
markmiði í þágu hagsmuna almennings nema með því að banna sölu á tóbaksvörum á 
öðmm stöðum en í apótekum.

• Með því að takmarka sölu tóbaks við apótek verður að telja að löglegur atvinnurekstur 
heildsala og smásala sé vemlega skertur. Framangreindar aðgerðir brjóta gegn rétti 
fyrirtækja samkvæmt 75. gr. stjómarskrárinnar, 11. gr. og 36. gr. samnings um 
Evrópska efnahagssvæðið og meðalhófsreglu, sem leidd er a f öllum þessum 
réttarheimildum. Þá felst mismunun í slíku fyrirkomulagi. Vara sem ekki telst vera lyf 
á ekkert erindi inn í apótek. Telja verður að framangreindar takmarkanir standist ekki 
kröfur um að vera nauðsynlegar og hóflegar að virtum öllum atvikum. Þegar unnt er 
að velja milli úrræða ber að beita þvi vægasta, sem komi að gagni.

III. Samantekt

• Ofangreindar tillögur eru óhóflegar og leiða til hindrana á eðlilegri samkeppni milli 
tóbaksframleiðanda um sölu tóbaks á íslandi með þeim hætti að það fer í bága við 
atvinnufrelsis-, tjáningarfrelsis- og eignarréttarákvæði stjómarskrárinnar, samninginn 
um Evrópska efnahagssvæðið og aðra alþjóðlega samninga sem ísland er aðili að.

® Ljóst er að í þingsályktunartillöguninni gætir ekki meðalhófs, flutningsmenn vilja
koma á víðtækum skerðingum á stjómarskrárbundnum réttindum borgaranna án þess 
að sýnt sé fram á að skerðingamar séu óhjákvæmileg nauðsyn til að framkvæma 
lögmæt markmið, sem er að koma í veg fyrir að ungmenni reyki. Ekkert bendir til 
þess að framangreindar aðgerðir muni skila tilætluðum árangri. Augljóst er að 
flutningsmenn þingsályktunarinnar vilja draga úr ábyrgð hins opinbera við 
tóbaksforvamir með því að seilast til ómarkvissra aðgerða sem em ekki úthugsaðar né 
studdar neinum gildum rökum. Augljóst er að tóbaksvamarstefna hins opinbera felur í 
sér röklega mótsögn; á sama tíma og sýnileikabann á sölustöðum er í gildi þar sem 
neytendur geta ekki séð varúðarmerkingar á tóbaksumbúðum áður en varan er keypt, 
er ætlunin að auka stærð viðvörunarmerkinga og afnema vömmerki til þess að auka 
forvamaráhrifin. Ekki verður séð hvemig þetta fer saman, svo dæmi sé tekið. 
Viðvörunarmerking hefur forvamaráhrif ef hún fælir fólk frá að kaupa tóbak. Ef fólk á
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þess ekki kost að sjá viðvörunarmerkingar á vörunni áður en keypt er, hefur 
varúðarmerking augljóslega minna gildi. Þá er augljóst að stækkun á varúðartexta 
eykur ekki við forvöm enda ráðast áhrifin ekki af stærð leturs heldur innihaldi 
forvarnartextans sem er nægilega aðgengilegur í gildandi reglugerð, a.m.k öllum þeim 
sem em læsir. Þá verður ekki séð að sala á tóbaki í apótekum muni ná fremur 
markmiðinu um fækkun í nýliðun en sala í almennri smásölu undir eftirliti þar sem 
fúllorðnir geta keypt sem það mega.

® Meginreglan um að gæta meðalhófs og velja minnst íþyngjandi úrræðið gildir um 
allar takmarkanir á réttindum. Ekki hefur verið sýnt fram á, að það sé hóflegt og 
nauðsynlegt úrræði í lýðræðisþjóðfélagi í þágu almannaheilla að takmarka sölu á 
tóbaki við apótek og innleiða reglur um einsleitar pakkningar á tóbaksvömm. Hafa 
verður í huga að óhófleg takmörkun á verslun með tóbak ýtir undir smygl á tóbaki 
sem enn sem komið er virðist ekki vera vandamál á íslandi. Afnám vörumerkja á 
tóbaksumbúðir auðveldar smyglurum að koma með tóbak á markað sem ekki 
uppfyllir kröfur laga um innihaldefni og eftirlit. Með því er ríkið í raun að grafa undan 
markvissu eftirliti með tóbaki og sölu þess sem mun hvorki bæta lýðheilsu né íjárhag 
ríkissjóðs.

® Hið opinbera hefúr í dag vitneskju um hvemig megi draga úr tóbaksnotkun. Forvamir 
meðal unglinga skipta þar mestu máli. Með hliðsjón af þeirri gríðarlegu skattheimtu 
ríkisins á tóbaki verður að ætla að hið opinbera hafi getu til þess að eyða verulegu 
fjármunum í forvamir og að aðstoða fólk við að hætta að reykja og geti þannig náð 
með raunhæfari hætti markmiðum sínum um að minnka tóbaksreykingar meðal 
almennings, í stað þess að skerða rétt borgaranna eins og lagt er til.

Virðingarfyllst,
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