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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 
með síðari breytingum, 431. mál.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) vísar til tölvubréfs velferðarnefndar Alþingis dags. 27. 
apríl sl. þar sem er óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002 
um tóbaksvarnir með síðari breytingum, 431. mál. HER hefur áður gefið umsögn um drög að 
frumvarpinu til Velferðarráðuneytis í bréfi dags. 23. febrúar sl. HER ítrekar athugasemdir 
sínar aðrar en þær sem gerðar voru við 14. gr. draga frumvarpsins.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) telur mikilvægt að eftirlitshlutverk sé afmarkað og 
heimildir til að framfylgja ákvæðum laganna séu skýrar. HER leggur til að í stað þess að í 17. 
gr. laganna um tóbaksvarnir sé vísað til þess að beita þvingunarúrræðum skv. 27. gr. laga nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir verði vísað til 26. gr. laga nr. 7/1998 sem á mun 
betur við ef beita þarf þvingunaraðgerðum til að framfylgja ákvæðum tóbaksvarnalaga. 
Eðlilegast væri þó að í tóbaksvarnalögum verði almenn heimild um að heilbrigðisnefnd sé 
heimilt að beita þvingunarúrræðum skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir til að 
knýja fram úrbætur. Það væri að mati HER mun skilvirkara til að ná árangri í eftirliti skv. 
tóbaksvarnarlögum. Einnig telur HER að endurskoða þurfi þau ákvæði í lögum um 
tóbaksvarnir sem erfitt er að framfylgja vegna þess hve erfið sönnunarbyrðin er og bendir t.d. 
á ákvæði 3. mgr. 17. gr. um sviptingu tóbakssöluleyfis í því sambandi.

HER er sammála því að breyta þurfi lögunum um tóbaksvarnir þannig að þau taki einnig til 
rafsígarettna og áfyllingaríláta. Ennfremur telur HER mikilvægt að í lögunum komi skýrt 
fram að áfyllingarílát skuli merkja þannig að greinilegt sé hvort þau innihalda nikótín eða 
ekki.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
2. gr. Í skilgreiningu á áfyllingaríláti er aðeins gert ráð fyrir að það innihaldi nikótín en 

hvergi er í frumvarpinu minnst á áfyllingarílát sem ekki inniheldur nikótín. HER telur 
mikilvægt að skýrt sé hvernig líta beri á áfyllingarílát sem ekki inniheldur nikótín. Í lögunum 
þarf að vera ljóst hvort um er að ræða vöru sem er lögleg á markaði og engar takmarkanir um 
sölu og dreifingu eða hvort þessi vara fellur undir 2.mgr. 7. gr. sem fjallar um eftirlíkingar. Í 
frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að skilgreiningu á tóbak sé breytt og því er ekki ljóst hvort 
áfyllingarílát sem innihalda nikótín falla undir skilgreiningu á tóbaki í 1.mgr. 2. gr. laganna. 
Þetta þarf að skýra.



5. gr. Sama athugasemd og hér að ofan, ekki er ljóst hvort áfyllingarílát sem ekki 
innihalda nikótín falla undir skilgreiningu á eftirlíkingu af tóbaki.

6. gr. Fjallar um breytingar á 8. gr. laganna. Með vísan til þess að ekki er sérstaklega 
tekið fram að áfyllingarílát og rafsígarettur falli undir skilgreiningu á tóbaki í 1. mgr. 2. gr. 
laganna er ekki ljóst hvort sala á rafsígarettum og áfyllingarílátum verður leyfisskyld eins og 
sala á tóbaki. Nauðsynlegt er að lögin séu afdráttarlaus um það hvort það þurfi 
tóbakssöluleyfi til að selja þessar vörur í smásölu eins og tóbak.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur óskar eftir að fá frumvarp að breytingum á tóbaksvarnarlögum 
aftur til umsagnar á síðari stigum.
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