
éy Krabbameinsfélagið

Verferðarnefnd Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 12. maí, 2017

Meðfylgjandi er umsögn Krabbameinsfélags Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari breytingum (rafsígarettur).

Virðingarfyllst, 
f.h. Krabbameinsfélags Íslands

Kristján Sturluson 
framkvæmdastjóri

Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík -  Sími 540 1900 -  Heimasíða wwww.krabb.is -  Netfang krabb@ krabb.is- Kennitala 700169-2789

http://www.krabb.is
mailto:krabb@krabb.is


Krabbameinsfélagið
Krabbameinsfélag Íslands styður eindregið allar þær breytingar sem fram koma í frumvarpi til laga 
um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari breytingum (rafsígarettur).

Krabbameinsfélag Íslands telur mjög mikilvægt að lög um tóbaksvarnir taki einnig til rafsígaretta og 
að sömu ákvæði gildi um þær og tóbaksnotkun. Rafsígarettur eru, með fyrirvara um að langtímaáhrif 
liggja ekki fyrir, mjög líklega skárri kostur en sígarettur og geta í einhverjum tilvikum verið gagnlegar 
þeim sem eru að reyna að hætta að reykja tóbak. Hins vegar ætti fólk sem hefur ekki áður reykt eða 
neytt annars konar tóbaks alls ekki að byrja að reykja rafsígarettur.

Rafsígarettur þurfa að falla undir tóbaksvarnarlög til að vernda börn og þá sem hafa ekki áhuga á að 
anda að sér nikótíni og öðrum óæskilegum efnum í reyknum frá rafsígarettum. Sérstaklega er 
mikilvægt að tryggja að börn og unglingar hafi ekki aðgang að rafsígarettum. Yngsta kynslóðin er 
auðveld bráð nikótínfíknarinnar. Það veldur áhyggjum að rafsígarettur hafa skotið rótum í skólum 
þar sem tóbaksnotkun var orðin hverfandi. Til þess að vinna sérstaklega gegn neyslu nikótíns í 
rafsígarettum meðal ungs fólks er bann gegn auglýsingum og því að sýna rafsígarettur mjög 
mikilvægt því rannsóknir sýna að ef unglingar sjá slíkar auglýsingar eru þeir líklegri til að byrja að 
prófa. Benda má á að tóbaksfyrirtæki hafa fjárfest í rafsígarettuiðnaðinum og fjármagn sem varið er í 
rafsígarettuauglýsingar hefur hátt í tuttugufaldast á örfáum árum. Krabbameinsfélag Íslands hvetur 
til þess að frumvarpið taki einnig til rafsígaretta sem ekki innihalda nikótin (áfyllingarílát án nikótíns), 
sbr. 2. grein laganna. Með því yrði allt eftirlit einfaldara og það væri einnig liður í að verja börn og 
ungmenni betur. Það getur verið stutt á milli þess að nota rafsígarettur án nikótíns í að nota 
rafsígarettur með nikótíni og svo áfram í sígarettureykingar.

Krabbameinsvaldandi efni hafa fundist í rafsígarettum, ásamt öðrum skaðlegum efnum og 
nikótínmagnið í þeim getur verið meira en gefið er upp. Það er bagalegt að framleiðsla rafsígaretta 
og rafrettuvökva hefur verið mismunandi og óstöðluð. Mikilvægt að krafa sé gerð um gæðavottorð á 
innihaldi rafrettuvökva til að vernda neytendur svo hægt sé að vita hvaða efni séu í honum. Þannig 
þarf sala á rafrettuvökvum, með og án nikótíns, að vera undir ströngu eftirliti.

Ekki er enn hægt að fullyrða hversu skaðlegar rafsígarettur eru því aðeins er rétt rúmur áratugur 
síðan þær komu fram. Það mun taka nokkra áratugi áður en hægt verður að draga afdráttarlausar 
ályktanir um langtímaáhrif af notkun þeirra. Sem dæmi má nefna að enn er ekki vitað hversu 
skaðlegt það er að anda að sér óbeinum rafsígarettureyk en, þegar haft er í huga að skaðsemi 
óbeinna sígarettureykinga var ekki staðfest fyrr en mörgum áratugum eftir að skaðsemi beinna 
reykinga lá fyrir, þá er ljóst að heilsa fólks verður að njóta vafans.

Að lokum. Nauðsynlegt er að sett séu lög um rafsígarettur. Í dag er staðan sú að reglur vantar sem 
gerir það að verkum að (1) réttur til að anda ekki að sér gufu vegna notkunar á rafsígarettum er ekki 
virtur, (2) ekki er eftirlit með vörunni þannig að þeir sem velja að nota hana vita ekki hvaða efni eru í 
rafrettuvökvanum og (3) mögulegt er að halda fram vörunni og hvetja til notkunar á henni án þess 
t.d. að virða aldursmörk.
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