
Ed. 949. Nefndarálit [429. mál]
um frv. till. um verslun ríkisins með áfengi.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Frumvarpið gerir ráð fyrir, að einkaréttur ríkisins til sölu á eldspýtum og tóbaki verði
afnuminn. Efri deild Alþingis hefur þegar samþykkt frumvarp til laga um að afnema
einokun ríkisins á eldspýtnasölu. Nefndin hefur fjallað ítarlega um frumvarpið og efni þess á
allmörgum fundum, en ekki orðið sammála um afstöðu til málsins.

Á síðasta þingi voru samþykkt lög um tóbaksvarnir. Megintilgangur þeirra er að draga
úr tóbaksnotkun og kynna almenningi skaðsemi reykinga. í þeim lögum er svo ráð fyrir gert
að ákveðnum hluta af hagnaði ríkisins af sölu tóbaks skuli varið til tóbaksvarna. Að mati
okkar gengur frumvarp það sem hér um ræðir þvert á stefnu og anda laganna um
tóbaksvarnir. Fjölmargar umsagnir um lagafrumvarp þetta hafa borist nefndarmönnum.
Þær eru allar neikvæðar og mæla gegn samþykkt frumvarpsins. Meðal þeirra, sem sent hafa
umsagnir og athugasemdir eru: Tóbaksvarnanefnd, fundur starfsmanna heilbrigðis- og
tryggingaráðuneytisins og landlæknisembættisins með héraðslæknum og læknaráð Land-
spítalans.

Við undirrituð, sem skipum minni hluta nefndarinnar, tökum undir þær röksemdir, sem
fram koma í þeim umsögnum, sem prentaðar eru sem fylgiskjöl með þessu nefndaráliti,og
leggjum til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Eiður Guðnason,
fundaskr.

Alþingi, 17. maí 1985.

Ragnar Arnalds,
frsm.

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir .
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Fylgiskjal I.

ATHUGASEMDIR TÓBAKSVARNANEFNDAR VIÐ FRUMVÖRP UM
AFNÁM EINKASÖLU Á TÓBAKI.

(29. apríl 1985.)

1.0 INNFLUTNINGUR.
1.1. Tóbakstegundum fjölgar. Nú eru um 150 tegundir á markaði hér, en unnið hefur

verið að samkomulagi um fækkun þeirra í áföngum.
1.2. Eftirlit með innflutningi verður erfitt (t. d. merkingareglugerð), enda verður

heimilt að tollafgreiða tóbak um land allt.
1.3. Ekki verður auðvelt að kveða á um hámark skaðlegra efna í tóbaki. Til þess þyrfti

lagabreytingu.
1.4. Engar hömlur verða á innflutningi nýrra tóbaksvara (lyktblandað neftóbak,

grisjutóbak o. fl.).
1.5. Óljóst er hvaða reglur eiga að gilda um tóbaksinnflutning ferðamanna og

farmanna.

2.0. FRAMLEIÐSLA.
2.1. Afnuminn verður einkaréttur ríkisins á framleiðslu tóbaks. Þannig skapast

möguleikar á auknum tóbaksiðnaði innanlands (atvinnusjónarmiðin vinna gegn tóbaks-
vörnum).

3.0. VERÐ.
3.1. Lögleidd verður varhugaverð verðlagningarstefna sem einungis hefur gilt í rúmt ár

og er einstök á Norðurlöndum. Þessi stefna getur skert tekjur ríkissjóðs um hundruð
milljóna króna á ári.

3.2. Frjáls álagning í heildsölu og smásölu leiðir til samkeppni og lægra verðs. Ekkert
bannar afslátt og tilboðsverð.

3.3. Lágt verð leiðir til aukinnar sölu, ekki síst til unglinga, og freistar þeirra sem eru
ekki byrjaðir að reykja.

3.4. Lögbundinn verður minní munur á verði sígaretta og annars tóbaks en tíðkast
hefur.

3.5. Afnumin er verðjöfnun á tóbaki eftir landshlutum.
3.6. Varhugavert er að binda hámark væntanlegs vörugjalds við 60%.

4.0. SALA.
4.1. Búast má við að auðveldara verði en áður að sniðganga bann við tóbaksauglýs-

ingum.
4.2. Felldar eru úr gildi reglur frá 1965 um bann við stykkjasölu á sígarettum.

5.0. TÓBAKSVARNIR.
S.l. Stefnt er í hættu þeim mikla árangri sem náðst hefur í tóbaksvörnum á

undanförnum mánuðum, árum og áratugum. Nú reykja 40% fullorðinna Íslendinga í stað
þess að 1968 reyktu 63% karla og 45% kvenna. Einnig hefur mikið dregið úr reykingum
barna og unglinga.

5.2. Frumvörpin ganga þvert á þá stefnu sem mörkuð var með tóbaksvarnalögunum,
en markmið þeirra er "að draga úr tóbaksneyslu og þar með því heilsutjóni sem hún veldur
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og vernda fólk fyrir áhrifum tóbaksreyks" . Þau lög voru samþykkt án mótatkvæða á Alþingi
í maí 1984.

5.3. Markaður tekjustofn til tóbaksvarna verður afnuminn.

6.0. ÝMIS ATRIÐI.
6.1. Ríkið heldur áfram að hafa tekjur af tóbakssölu þó að heildsöludreifingin flytjist á

hendur annarra og ber þannig eftir sem áður siðferðilega ábyrgð á afleiðingum tó-
baksneyslunnar.

6.2. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lítur á reykingar sem farsótt og telur að um
dreifingu, sölu og verðlagningu á tóbaki eigi ekki að gilda venjulegar viðskiptareglur.

7.0. NIÐURSTAÐA.
7.1. Svo margt mælir gegn þessum tveim frumvörpum um afnám einkasölu á tóbaki að

fráleitt er að samþykkja þau óbreytt. Frumvörpin varða eitt stærsta heilbrigðisvandamál
þjóðarinnar og allar breytingar á fyrirkomulagi tóbakssölu þarf því að ígrunda rækilega. Það
verður ekki gert á fáum vikum.

Finnland
Ísland
Svíþjóð
Danmörk
Noregur

VERÐ Á SÍGAREITUM Á NORÐURLÖNDUM Í APRÍL 1985
60/63 kr.

53-78 kr., meðalverð 66 kr.
68 kr.

88/90 kr.
101 kr.

Í hverju landi fyrir sig, nema á Íslandi, eru allar innfluttar sígarettur á sama verði.

"TEKJUR" ÍSLENSKA RÍKISINS AF TÓBAKI
(tollur, einkasölugjald, álagning, söluskattur)

1984 800 millj. kr.
1985 1130 millj. kr., samkvæmt áætlun fjárlaga.
1985 90(}-1000 millj. kr., miðað við aukna hlutdeild ódýrra tegunda.

13(}-230 millj. kr. tap ríkissjóðs.

HLUTUR RÍKISINS Í VERÐI EINS SÍGAREITUPAKKA
Bandarískar: 50,20 kr. af 76,10 kr. smásöluverði.
Franskar: 39,60 kr. af 53,30 kr. smásöluverði.

BREYTINGAR Á SÍGAREITUVERÐI Á ÍSLANDI
Lægst-hæst Munur Meðalverð

3.10. 1983 36,45-41,25 13% 38,75
13.12. 1983 27,10-45,20 67% 43,72
12.12. 1984 45,80-71,40 56% 66,78*
6. 2. 1985 53,30-78,40 47% 65,95**
"Franskar sígarettur voru 12% af sölunni í desember 1984.

**Franskar sígarettur voru 45% af sölunni í mars 1985.
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TÓBAKSSALA ÁTVR FYRSTA ÁRSFJÓRÐUNG 1985 SAMANBORIÐ VIÐ
FYRSTA ÁRSFJÓRÐUNG 1984

Sígarettur
Vindlar
Reyktóbak
Neftóbak
Heildarsala

- 4,0%
- 5,3%
- 23,5%
- 10,3%
- 5,7%

Fylgiskjal II.

ÁLYKTUN
fundar starfsmanna heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis og landlæknisembættis með

héraðslæknum. haldinn á Hvolsvellidagana 19. og 20. apríl 1985.

Undirritaðir starfsmenn heilbrigðisyfirvalda lýsa yfir andstöðu við framkomin frumvörp
um gjöld af tóbaksvörum og verslun ríkisins með áfengi sem gera ráð fyrir afnámi
einkaréttar ríkisins á sölu tóbaks. Með samþykkt þeirra yrði brotið gegn markmiði og
stefnumörkun tóbaksvarnalaga, nr. 74/1984, því að afnám einkasölu mundi torvelda
framkvæmd þeirra mjög og draga úr áhrifum ríkisvaldsins á tóbaksneyslu í landinu, einkum
hvað varðar verðstýringu, innflutning og eftirlit með auglýsingum.

Jafnframt bendum við á að ekkert samráð hefur verið haft við tóbaksvarnanefnd um
málið svo sem skylt er skv. 5. gr. tóbaksvarnalaganna.

Við teljum að fyrirhugaðar lagabreytingar geti stuðlað að samkeppni milli innflytjenda
og leitt til lækkunar tóbaksverðs sem mun auka á tóbaksneyslu og stefna í hættu þeim
árangri sem náðst hefur í tóbaksvörnum eftir gildistöku laga um tóbaksvarnir um s. 1.
áramót.

Við vörum sérstaklega við að felld verði úr gildi 15. gr. tóbaksvarnalaganna um að 20/00
af brúttósölu tóbaks skuli renna til tóbaksvarna. Með gildistöku þeirrar greinar hefur loks
fengist það fé til tóbaksvarnastarfsemi sem fyrirheit voru gefin um árið 1977, en voru að
engu orðin fyrir gildistöku nýju tóbaksvarnalaganna. Þannig var fjárframlag Alþingis ás. 1.
ári aðeins sjöttungur þess sem það er nú.
Skúli G. Johnsen (sign.), borgarlæknir, Reykjavík.
Heimir Bjarnason (sign.), aðstoðarborgarlæknir, Reykjavík.
Kristófer Þorleifsson (sign.), héraðslæknir Vesturlandshéraðs.
Pétur Pétursson (sign.), héraðslæknir Vestfjarðahéraðs.
Friðrik Friðriksson (sign.), héraðslæknir Norðurlandshéraðs vestra.
Ólafur H. Oddsson (sign.), héraðslæknir Norðurlandshéraðs eystra.
Stefán Þórarinsson (sign.), héraðslæknir Austurlandshéraðs.
Ísleifur Halldórsson (sign.), héraðslæknir Suðurlandshéraðs.
Jóhann Ág. Sigurðsson (sign.), héraðslæknir Reykjaneshéraðs.
Guðjón Magnúson (sign.), settur landlæknir.
Guðmundur Sigurðsson (sign.), settur aðstoðarlandlæknir.
Páll Sigurðsson (sign.), ráðuneytisstjóri heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis.
Jón Ingimarsson (sign.), skrifstofustjóri heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis.
Ingibjörg R. Magnúsdóttir (sign.), deildarstjóri í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.
Hrafn V. Friðriksson (sign.), yfirlæknir, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.
Ingimar Sigurðsson (sign.), deildarlögfræðingur í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.
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Fylgiskjal III.

SAMÞYKKT STJÓRNAR LÆKNARÁÐS LANDSPÍTALANS
(6. maí 1985.)

Stjórn læknaráðs Landspítalans varar eindregið við þeim tillögum sem fram hafa komið
á Alþingi í
1. frumvarpi tillaga um gjöld af tóbaksvörum, 428. mál 107. löggjafarþings.
2. frumvarpi tillaga um verslun ríkisins með áfengi, 429. mál 107. löggjafarþings,

og fela í sér afnám tóbakseinkasölu á Íslandi. Þessar tillögur eru söluhvetjandi og beinlínis
andstæðar tilgangi tóbaksvarnalaganna, að draga úr tóbaksneyslu og heilsutjóni af völdum
tóbaks.

Stjórn læknaráðs skorar á þingmenn að beita sér gegn þessum hugmyndum.

Magnús Karl Pétursson,
formaður.

Árni Björnsson
varaformaður.

Auðólfur Gunnarsson
meðstjórnandi.
Jón Sigurðsson
meðstjórnandi.

Jóhann Heiðar Jóhannsson
ritari.

Guðmundur Jónmundsson
meðstjórnandi.
Tómas Zoega
meðstjórnandi.

Fylgiskjal IV.

ÁLYKTUN AÐALFUNDAR HEILBRIGÐISFULLTRÚAFÉLAGS ÍSLANDS
(20. aprí11985.)

Stjórn Heilbrigðisfulltrúafélags íslands var falið að koma á framfæri við háttvirta
alþingismenn eftirfarandi ályktun.

"Aðalfundur Heilbrigðisfulltrúafélags Íslands, haldinn 20. apríl 1985, fagnar þeim
verulega árangri sem náðst hefur í tóbaksvörnum að undanförnu.

Fundurinn varar eindregið við hugmyndum um frjálsan innflutning, sölu og verðlagn-
ingu á tóbaki því að sömu lögmál um samkeppni og vöruverð gilda að sjálfsögðu ekki um
tóbak eins og aðrar neysluvörur.

Full ástæða er til að minna á að tóbak er hættulegt ávanaefni og þarf að berjast gegn því
sem slíku.

Fundurinn lýsir yfir þeirri skoðun sinni að yrði framlagt stjórnarfrumvarp um afnám
einkasölu á tóbaki samþykkt sé í reynd gerður að engu tilgangur nýsamþykktra laga um
tóbaksvarnir. "

F. h. stjórnar H.F.F.Í.
Kolbrún Haraldsdóttir ritari.
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