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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tóbaksvarnir (rafsígarettur), 431. mál.

ÍSAM sendi umsögn um drög að frumvarpi um breytingu til laga um tóbaksvarnir þann 24. 
febrúar 2017. Að einhverju leiti hefur verið tekið til athugasemda ÍSAM og bætt meðal annars 
úr vöntun á greinargerð með frumvarpinu. Enn er þó ýmislegt sem ÍSAM telur ábótavant og 
verður nánar greint frá því í umsögn þessari.

Frumvarpið er liður í innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/EB um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, 
kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum líkt og kemur fram í greinargerð með 
frumvarpinu. Nánar tiltekið er 20. gr. tilskipunarinnar innleidd með frumvarpinu en ákvæðið 
fjallar um rafsígarettur.

ÍSAM telur jákvætt að sett séu lög um rafsígarettur enda nauðsynlegt fyrir markaðinn og 
neytendur að skýrar reglur séu á því sviði, m.t.t. öryggis, gæða og upplýsinga fyrir neytandann.

I. Almennt

Með frumvarpinu er lagttil að sömu reglur gildi um sölu og markaðssetningu á rafsígarettum 
og áfyllingarílátum og gilda um tóbak samkvæmt gildandi lögum. Þannig verða sömu reglur 
um aldurstakmark, auglýsingabann, sýnileikabann og takmarkanir á heimildum til neyslu. Af 
því leiðir að rafsígarettur eru að fullu lagðar að jöfnu við sígarettur.

Slíkt, er að mati ÍSAM, rakalaust enda eru mjög skiptar skoðanir um skaðsemi eða skaðleysi 
rafsígaretta.

Samkvæmt frumvarpinu er markmið laganna að draga úr heilsutjóni og dauðsföllum af völdum 
tóbaks, m.a. með því að stuðla að samdrætti í neyslu tóbaks, og vernda fólk fyrir áhrifum 
tóbaksreyks. Sérstaklega skal unnið gegn tóbaksnotkun og neyslu nikótíns í rafsígarettum 
meðal ungs fólks.

Að mati ÍSAM stangast þessi markmið á. Rétt er að draga úr neyslu tóbaks enda óumdeild 
heilsufarsáhrif af völdum þeirra. Það er hins vegar mat okkar að rafsígarettur séu 
staðgönguvara fyrir venjulegt tóbak og því ætti fremur að stuðla að því að nýta rafsígarettur 
fremur en venjulegt tóbak.

Fjöldi rannsókna styðja þetta sjónarmið og viðamiklar rannsóknir hafa sýnt að hverfandi líkur 
séu á neikvæðum langtímaáhrifum af völdum rafsígarettna. Að auki hafa virtir rannsakendur



á borð við Breska Krabbameinsfélagið birt viðamikla rannsókn sem sýna að rafsígarettur hafa 
mjög lítil skaðleg áhrif.1

Það er mat ÍSAM að með því að taka aðeins upp tóbakstilskipun Evrópusambandsins hafi 
löggjafinn misst af tækifæri til að skapa heildstætt og skynsamlegt umhverfi utan um 
rafsígarettur. ÍSAM telur nauðsynlegt komið verði á heildstæðu og vönduðu 
reglugerðarumhverfi, en hvetur til ítarlegri skoðunar og skynsamlegri nálgun sem hentar 
íslensku umhverfi.

II. Takmörkun á notkun og sýnileikabann

Öll lýðheilsusjónarmið styðja að stuðlað sé gegn tóbaksnotkun. Reykingamenn geta ekki gert 
neitt betra fyrir sig sjálfa, og þá sem í kringum þá eru, en að hætta að reykja strax og fyrir fullt 
og allt. Það getur ekki verið hlutverk ríkisins að gera reykingamönnum það erfiðara fyrir. Með 
því að takmarka aðgengi að rafsígarettum og nikótínvökva verður sú raunin.

Markaðssetningu og sýnileika rafsígarettna og nikótínvökva eru verulegar skorður settar í 
þessu frumvarpi og litið svo á að öll sömu sjónarmið eigi við um rafsígarettur og hefðbundnar 
sígarettur. Þessu er þó þveröfugt farið -  ef markmiðið er raunverulega að minnka notkun 
tóbaks á að gera fólki sem allra auðveldast að hætta að reykja og nýta frekar staðgönguvörur 
sem sannað er að hafi minni skaðleg áhrif. Þetta á við um rafsígarettur og er nauðsynlegt að 
reykingafólki séu kynntir aðrir valkostir. Það má nefna að leyfilegt er að auglýsa aðrar 
staðgönguvörur svo sem nikótíntyggjó. Hér er hvorki gætt meðalhófs né jafnræðis.

ÍSAM leggur áherslu á að engin rök styðja bann við notkun rafsígarettna á opinberum stöðum 
enda hafa engar rannsóknir sýnt að gufan hafi nokkur óbein áhrif.

III. Löggjöf taki mið af eðli vara

Löggjafinn skyldi hafa í huga að mikil nýsköpun er í tóbaksvöruiðnaði enda vilja reykingamenn 
leita skaðaminnkandi leiða til notkunar tóbaks, eða skaðminni leiða til að hætta að reykja. 
Rafsígarettur eru ekki eina leiðin til að hætta notkun hefðbundins tóbaks heldur hefur nú víða 
um Evrópu og Asíu rutt sér til rúms svokallaðar reyklausar sígarettur „smoke-free" en þær 
kallast einnig „Heat-Not-Burn.2 " Ólíkt venjulegum sígarettum er tóbakið í þeim ekki brennt 
heldur hitað og losnar því verulega mikið minna magn af skaðlegum efnum en þegar það er 
brennt. Slíkar tóbaksvörur falla undir 19. grein tilskipunarinnar um „novel tobacco products."

Það er mat ÍSAM að mikilvægt sé að löggjöfin setji ekki komu slíkra tóbaksvara á markaðinn 
skorður enda sé það allra hagur að sem flestir hætti að reykja. Fordæmi þess að slíkar vörur

1 http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2017-02-06-e-cigarettes- 
safer-than-smoking-savs-long-term-studv
2 https://www.pmi.com/science-and-innovation/heated-tobacco-products
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hafi verið settar á markaði í Evrópu, t.d. í Danmörku, gerir það æskilegt að löggjöf íslands taki 
mið af því að slík vara verði markaðssett hér.

Það er mat ÍSAM að löggjöf landsins ætti fremur að taka mið af eðli eiginleika varanna, fremur 
en að setja allt í sama flokk. Ef farið væri eftir eiginleikum vörunnar væri skiptingin 
skynsamlegust í þremur flokkum: brennt tóbak (sígarettur), óreykt tóbak (munntóbak, 
neftóbak, hitað tóbak) og rafsígarettur. Vísast þar m.a. til þess að í tilskipuninni eru vörurnar 
flokkaðar í mismunandi ákvæði eftir eðli auk þess sem ákvæði um rafsígarettur er að finna í 
sérlögum í sumum löndum, t.d. Danmörku sem við berum okkur gjarna við.

III. Gildistími

Samkvæmt 16. gr. frumvarpsins skulu lögin öðlast gildi 1. mars 2018. Verði frumvarpið að 
lögum mun það hafa verulegar breytingar í för með sér fyrir innflytjendur rafsígaretta og 
söluaðila þeirra. Verður því að gera kröfu um að gefinn sé lengri aðlögunartími svo fyrirtæki á 
markaði geti gert áætlanir í samræmi við hið nýja regluverk.
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