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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, 
nr. 6/2002, með síðari breytingum (rafsígarettur).

Krabbameinsfélag Reykjavíkur þakkar fyrir að fá ofangreint frumvarp til umsagnar.

Krabbameinsfélag Reykjavíkur hefur alla tíð barist fyrir takmörkunum á tóbaksneyslu til að 
koma í veg fyrir margvíslegt heilsutjón af völdum hennar. Tóbak (reyktóbak, reyklaust tóbak, 
og rafsígarettur) er mjög ávanabindandi og rannsóknir benda til þess að fikt með tóbak þróist 
oft út í daglega notkun þess, ekki síst meðal unga fólksins. Félagið fagnar fhimvarpinu en finnst 
mjög miður ef það tekur ekki á öllum rafsígarettureykingum, þ.e. líka rafsígarettum sem 
innihalda ekki nikótín (áfyllingarílát án nikótíns), sbr. 2. grein laganna. Þó nikótínið sé það sem 
er ávanabindandi getur verið stutt lína fi:á því að nota rafsígarettur án nikótíns yfir í það að nota 
rafsígarettur með nikótíni og svo þaðan í sígarettureykingar. Til að verja böm og ungmenni er 
þetta mjög mikilvægt. Sala á rafsígarettum án nikótíns á að falla undir sömu reglur um sölu, 
markaðssetningu og takmarkanir og gilda um tóbak og að sama skapi undir allt það efitirlit sem 
lagt er til í frumvarpinu. Einnig leggjum við til að bannað verði að flytja inn vökva (með eða 
án nikótíns) með hvers konar einkennandi bragði, ekki síst ávaxta- og sælgætisbragði (13. gr.). 
Mikilvægt er að allt sé gert sem unnt er til að koma í veg fyrir „tóbaksfrumraun“ með því að 
gera vörrma óaðlaðandi og erfitt að nálgast hana.

Krabbameinsfélag Reykjavíkur hvetur Alþingi til að ganga lengra en evrópsku tilskipanimar 
segja til um og fara þá leið sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur til, þ.e. að sömu reglur 
gildi sem víðast um rafsígarettur með eða án nikótíns.1 Ef virða á rétt hvers manns að þurfa ekki 
að anda að sér lofiti sem er mengað reyk eða gufu frá rafsígarettum (1. gr.) þá þarf það að gilda 
bæði um þær sem em með nikótíni og hinar sem em það ekki.2

í 5. gr. frumvarpsins em lagðar til breytingar á 7. gr. laganna um að óheimilt verði að sýna 
neyslu eða hvers konar meðferð ... Þama virðist vera opið á að sýna megi neyslu, auglýsa, 
myndskreyta og svo framvegis rafsígarettur með áfýllingarvökva án nikótíns. Þama gæti orðið 
glufa í regluverkinu sem byði upp á eitthvað svipað og „léttöls-auglýsingar“ í íslenskum 
fjölmiðlum og samfélagsmiðlum.

1 http://www.who.int/fctc/cop/sessions/COP6_report_FINAL_04122014.pdf?ua=l
2 https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/17072_nhmrc_-_electronic_cigarettes-web_final.pdf
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í nýrri samantekt Australian Govemment -  National Health and Medical Research Council, 
apríl 2017, um rafsígarettur segir: „... there is currently insufficient evidence to support claims 
that e-cigarettes are safe and further research is needed to enable the long-term safety, quality 
and efficacy of e-cigarettes to be assessed.“3

Krabbameinsfélag Reykjavíkur hvetur því eindregið til þess að breytingar verði gerðar á 
frumvarpinu þannig að það nái einnig til rafsígaretta og áfyllingaríláta án nikótíns. Jafhfiamt 
hvetur félagið alþingismenn til enn fiekari aðgerða í þágu tóbaksvama á íslandi þannig að við 
getum sem fyrst tekið næstu skref og orðið aftur í fremstu röð í heiminum á því sviði.
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