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Málefni: Umsögn um frumvarp til laga um tóbaksvarnir (rafsígarettur), 431. mál
Vísað er til tölvupósts frá velferðarráðuneytinu dags. 27. apríl sl. þar sem Samtökum fyrirtækja 
í velferðarþjónustu (hér efitir nefnt ,,SFV“) er gefinn kostur á umsögn um fmmvarp til laga um 
breytingu á lögum nr. 6/2002 um tóbaksvamir.

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002. Með 
frumvarpinu er lagt til að sömu reglur gildi varðandi sölu og markaðssetningu á rafsígarettum 
og áfyllingarílátum og gilda um tóbak samkvæmt gildandi lögum. Þá er lagt til að sömu reglur 
gildi varðandi heimildir til notkunar rafsígarettna og gilda um annað tóbak, þ.e. óheimilt verði 
að nota rafsígarettur í þjónusturýmum stofnana, fyrirtækja og félagasamtaka, svo sem á 
veitinga- og skemmtistöðum og þar sem menningar- og félagsstarfsemi fer fram, þ.m.t. íþrótta- 
og tómstundastarf. Þá er gert ráð fyrir að sama bann gildi um notkun rafsígarettna og gildir um 
tóbak skv. 10. gr. laganna. Einnig eru settar reglur varðandi efitirlit með sölu og 
markaðssetningu rafsígarettna og áfyllingaríláta.

SFV styðja eindregið þær breytingar sem fram koma í drögum að frumvarpi til laga um 
breytingar á lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir.

Samtökin taka undir mikilvægi þess að sérstaklega sé unnið gegn tóbaksnotkun og neyslu 
nikótíns í rafsígarettum meðal ungs fólks. Rafsígarettur þurfi að falla undir tóbaksvamarlög til 
að vemda böm og þá sem hafa ekki áhuga á að anda að sér nikótíni og öðrum óæskilegum 
efnum í reyknum frá rafsígarettum. Einnig sé mikilvægt að tryggja að börn og unglingar hafi 
ekki aðgang að rafsígarettum.

SFV vilja að endingu ítreka mikilvægi þess að hlustað sé á sjónarmið fagaðila innan 
heilbrigðisstéttarinnar (eins og Krabbameinsfélagsins) við vinnslu og meðferð 
lagafrumvarpsins. Þeirra umsagnir hljóta og eiga að vega mjög þungt í ákvarðanatöku um 
lýðheilsumál eins og það sem hér er til meðferðar.

Virðingarfyllst, 
f.h. Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu
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