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Efni: Frumvarp til iaga um breytingu á lögum um tóbaksvamir, nr. 6/2002, meö síðari 
breytingum (rafsígarettur), 431. mál, stjómarfrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 27. apríl sl. þar sem kallað er eftir umsögn Læknafélags 
íslands (L Í) um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari 
breytingum (rafsígarettur), 431. mál á 146. löggjafarþingi.
í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að ætlunin með því sé að setja skýrar reglur um 
heimildir til sölu, markaðssetningar og notkunar á rafsígarettum og áfyllingarílátum. Einnig er 
í frumvarpinu mælt fyrir um eftirlit með innflutningi, dreifingu og sölu á rafsígarettum og 
áfyllingarílátum til þess að tryggja viðhlítandi öryggi þessara vara á markaði. Frumvarpið er 
liður í innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins ográðsins2014/40/ESB um samræmingu ákvæða 
í lögum og stjómvaldsfyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á 
tóbaki og tengdum vörum.
j athugasemdum kemur einnig fram að notkun rafsígarettna hafi aukist hratt hér á landi. 
Rafsígarettur séu fremur ný vara á markaði og langtímarannsóknir séu ekki fyrir hendi sem 
varpa ljósi á möguleg áhrif notkunar þeirra. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggi áherslu á að 
ríki setji sömu reglur um rafsígarettunotkun og gilda um tóbaksreykingar þar til sýnt hefur verið 
fram á skaðleysi varanna. Frumvarpið tekur mið af þessari ábendingu Alþjóðaheilbrigðis- 
málastofnunarinnar.
LÍ tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í athugasemdum frumvarpsins um það að 
mögulega geti rafsígarettur rutt braut til níkotínfíknar og þannig til hefðbundinnar tóbaksneyslu 
þar sem með þeim sé líkt eftir reykingum og þær gerðar eðlilegar. Sömuleiðis er LÍ fylgjandi 
því viðhorfl frumvarpsins að tryggja aðgengi fullorðinna einstaklinga sem vilja nýta sér 
rafsígarettur sem skaðaminnkunarúrræði til að hætta eða minnka sína tóbaksneyslu en reyna að 
sporna við því að ungt fólk hefji neyslu nikótíns í rafsígarettum sem síðan geti leitt til annarrar 
tóbaksnotkunar.
Fulltrúar LÍ eru að sjálfsögðu reiðubúnir til að koma til fundar við velferðar nefnd Alþingis 
vegna frumvarps þessa, verði eftir því óskað.
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