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Velferðarnefnd Alþingis 

b.t nefndarsviðs Alþingis

Erindi: Vegna frumvarps um breytingar á tóbaksvarnarlögum nr. 431.

Ágætu nefndarmenn.

Frumvarp það sem liggur fyrir þingi um breytingar á tóbaksvarnarlögum er tímabært viðbragð yfirvalda 
við markaðssetningu á nýjum vörum; rafdrifnum áhöldum til innöndunar á til þess gerðum vökva sem 
gengur saman undir nafninu rafsígarettur. Vökvinn sem notaður er inniheldur oft nikótín og hvati margra 
til að nota vöruna sprettur af fíkn í nikótín ýmist í stað reykinga eða samhliða þeim.

Frumvarpið er drifið af þörf fyrir bætta neytendavernd og að taka á umgjörð á sölu og neyslu með 
hliðsjón af því að áhöld þessi eru stundum notuð til að neyta vökva með nikótíni. Þörfin hefur komið vel 
fram í umfjöllun fjölmiðla um sölu hér á landi á vökva í rafsígarettur með nikótíni sem þó er brot á 
gildandi lögum.

Varðandi fyrirkomulag innflutnings og sölu á áhöldum til gufureykinga, vökva og annan búnað þá er 
mikilvægt að horfa til þess hvaða umgjörð er um innflutning og sölu vöru almennt hér á landi.

Almennir neytendur á Íslandi geta búist við góðri neytendavernd, eftirliti með innflutningi og sölu 
neysluvöru, vöktun þegar við á og innköllun ef vara reynist ekki örugg eða uppfyllir ekki öryggiskröfur. 
Mikilvægt er að öryggiskröfur og áhættumat sé unnið á faglegum forsendum þar sem þekking er á 
viðfangsefninu. Það hlutverk deilist á nokkrar stofnanir ríkisins og má rekja sig í gegnum þau út frá 
svokölluðum Efnalögum nr. 61/2013. Séu tekin dæmi er skýrt að efnalögin ná til t.d. varalitar, lög um 
matvæli nær til tyggigúmmís nema um sé að ræða nikótíntyggigúmmí, þá er það Lyfjastofnun og lyfjalög 
sem um ræðir. Til samanburðar er í frumvarpinu hér gerð tillaga um að vökvi fyrir rafsígarettur til 
innöndunar sé undir eftirliti hjá Neytendastofu en þar er fyrir eftirlit með t.d. leikföngum en ekki 
neysluvörum.

Eftirlit Neytendastofu með sölu felur í sér uppbyggingu á eftirliti aðskilið frá núverandi eftirliti 
heilbrigðisnefnda með sölu tóbaks sem þó er sett undir sömu kvaðir, þ.e. bann við sölu til yngri en 18 ára 
og að vara sé ekki sýnileg í verslunum. Það er mitt mat að eftirlit með rafsígarettum og vökvum eigi mun 
betur heima þar sem sambærilegt eftirlit er þegar til staðar og kröfur um öryggismat hafa verið 
skilgreindar. Með því að fella eftirlit með innihaldsefnum undir efnalög og framkvæmd eftirlits með sölu 
og markaðssetningu undir heilbrigðisnefndir þá næst aukin skilvirkni og ekki er verið að dreifa kröftum 
eftirlitsaðila um of. Á fyrri stigum undirbúnings að nýrri Evrópureglugerð um tóbaksvarnir þá var 
alvarlega til umræðu að fella eftirlit með innihaldi rafsígarettuvökva undir matvælaeftirlit en það varð 
niðurstaðan að láta hverju landi eftir að móta umgjörð sinnar löggjafar.



Í 13. grein frumvarpsins um rafsígarettur er eftirfarandi texti:

Óheimilt er að flytja inn, selja eða framleiða rafsígarettur og áfyllingarílát sem uppfylla ekki 
ákvæði laga þessara eða reglugerða sem settar eru með stoð íþeim . Við val á vöru skulu 
innflytjendur leitast við að flytja inn vörur sem teljast öruggar og í  háum gæðaflokki.

Hér skortir á að skilgreina hvað eru öruggar vörur og í háum gæðaflokki. Líta má til þess að t.d. í 
efnalögum er hægt að vísa í hlutlægan texta, t.d. um að gert sé öryggismat, útlistað hvernig skuli staðið 
að því og hver sé til þess hæfur. Eins og sakir standa er stutt síðan rafsígarettur komu á markað og þróun 
verið töluverð. Framleiðsla á vökvum og áhöldum hefur verið af misjöfnum gæðum og lagaumgjörð til að 
festa í sessi neysluvöru hlýtur að þurfa að beinast að því að tryggja öryggi neytenda.

Almennt vil ég taka undir mikilvægi þess að fella sölu á rafsígarettum, áhöldum og vökva, undir 
tóbaksvarnarlög hvað varðar takmörkun á sölu til ungmenna, samræmda afmörkun á svæðum þar sem 
ekki er heimilt að reykja tóbak eða gufu og fleira. Ennfremur er brýnt að setja sértækri markaðssetningu 
þessarar vöru til ungmenna skorður.

Hér á landi fetum við ótroðnar slóðir í tóbaksvörnum um þessar mundir með góðum árangri í 
tóbaksvörnum yfir lengri tíma og tíðnitölum yfir reykingar ungmenna sem vekur undrun erlendis. Því 
þurfum við að vera framsýn og stíga fram af yfirvegun. Í þessari umsögn hef ég tíundað nokkur atriði sem 
mætti hyggja að í því samhengi.

Undirrituð þakkar áheyrn umsagnar og er reiðubúin að útskýra málið nánar á fundi ef þess er óskað. Ég 
hef unnið lengi að tóbaksvörnum á vettvangi lækna og átti sæti í starfshópi Velferðarráðuneytisins um 
stefnumörkun í tóbaksvörnum árin 2013 -  2015 sem einn af fulltrúum Embættis landlæknis.
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