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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir 
(rafsígarettur), 146. löggjafarþing 2016-2017,431. máL

Embætti landlæknis þakkar veitt tækifæri til umsagnar um frumvarpið.

Með frumvarpinu er lagt til að gerðar verði tilteknar breytingar á tóbaksvamalögum sem 
nauðsynlegar eru taldar til að mæta skuldbindingum íslands samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB (Tobacco Product Directive) sem kom í stað eldri 
tilskipunar 2001/37/EB.

Tilskipun 2014/40/ESB tekur á fleiri þáttum en lagt er til að innleiða með frumvarpinu. Með því 
er eingöngu innleiddur sá hluti sem snýr að rafsígarettum og tengdum vörum.

Embætti landlæknis telur nauðsynlegt að sett verði lög sem taka á innflutningi, sölu og 
markaðssetningu á rafsígarettum og tryggja eftirlit með slíkum vörum. í frumvarpi þessu eru 
ákvæði sem kveða á um að ekki sé heimilt að selja áfyllingarílát með níkótínvökva sem 
inniheldur meira nikótín en sem nemur 20mg/ml. Einnig er gert ráð fyrir því að óheimilt verði 
að selja áfyllingarílát sem rúma meira en 10 ml af vökva auk þess sem óheimilt verður að selja 
einnota hylki til áfyllingar í rafsígarettur sem rúma meira en 2 ml af vökva. Öll þessi ákvæði eru 
í samræmi við tilskipun 2014/40/ESB.

í frumvarpinu eru einnig ákvæði sem gera framleiðendum og innflytjendum rafsígarettna og 
áfyllingaríláta sem hyggjast setja slíka vöru á markað hér á landi skylt að tilkynna yfirvöldum 
um það sex mánuðum áður en markaðssetning er fyrirhuguð. Sú skylda er lögð á ffamleiðendur, 
innflytjendur og dreifingaraðila að grípa tafarlaust til ráðstafana ef ástæða er til að ætla að 
rafsígarettur og áfyllingarílát, sem eru í þeirra vörslu, séu ekki örugg eða uppfylli ekki 
gæðakröfur. Tilskipun 2014/40/ESB gerir kröfu um að tryggt sé að leiðbeiningar verði á 
umbúðum áfyllingaríláta um notkun og geymslu vörunnar. Þá ber einnig að prenta á umbúðimar 
ráðleggingar um að ekki sé mælt með vörunni fyrir ungmenni og þá sem ekki reykja.

Neytendastofú er falið markaðseftirlit með rafsígarettum og áfyllingarílátum og veitt heimild til 
gjaldtöku fyrir móttöku tilkynninga fyrir þessar vörur á markað hér á landi.

Allir þættir frumvarpsins sem hér hafa verið raktir em í samræmi við tilskipun 2014/40/ESB. 
Tilgangur ákvæðanna er fyrst og ffemst að vemda neytendur, tryggja að á markaði séu 
viðurkenndar og ömggar vörur og að þeim fylgi viðeigandi leiðbeiningar og v ið v a ra n ir . 
Eftirlitsþátturirm er mikilvægur til að neytendur hafi aðgang að vörum sem hafa fengið skoðun 
og viðurkenningu á öryggi tækja og innihaldi efna.
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