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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari breytingum 
(rafsígarettur) - 431 mál.

I. Almennt um frumvarpið
Vísað er til tölvubréfs, dags. 27. apríl 2017, þar sem Neytendastofii var sent til umsagnar 
frumvarp til breytinga á lögum, nr. 6/2002, um tóbaksvarnir með síðari breytingum 
(rafsígarettur), 431. mál. Neytendastofa þakkar tækifærið og vill koma með eftirfarandi 
athugasemdir vegna frumvarpsins.

Tilgangur frumvaipsins er að leyfa, í fyrsta sinn, sölu á almennum og frjálsum markaði 
rafsígarettur en hefðbundnar sígarettur hafa hingað til alfarið fallið undir einkasölu ríkisins. 
Frumvaipið felur því í sér verulega breytingu á sölu á staðgönguvöru fyrir sígarettur. Með 
samþykkt þess má ætla að markaðurinn muni vaxa verulega og á miklum hraða vegna 
eftirspumar frá neytendum. Þá er ljóst að hér á landi er mikill áhugi hjá innflytjendum til að 
flytja inn rafsígarettur og eftir atvikum framleiða áfyllingarílát og vinna að markaðssetningu 
vörunnar til almennings á íslandi.

I frumvarpi því sem nú liggur fyrir á Alþingi er Neytendastofu falið markaðseftirlit með 
rafsígarettum. Hlutverk Neytendastofu er m.a. að hafa markaðseftirlit með því að vörur á 
markaði, sem heyra undir eftirlit stofnunarinnar, séu ömggar. Með því tryggir stofnunin vemd 
neytenda á markaði og stuðlar að því að þær vörur sem neytandinn kaupir séu ömggar og 
uppfylli þær kröfur sem um vömna gilda í lögum, reglugerðum settum samkvæmt þeim og 
eftir atvikum stöðlum. I þeim tilvikum að vöm r uppfylla ekki kröfur þá hefur stofnunin 
víðtæk úrræði s.s. getur sett tímabundið eða varanlegt sölubann, krafist eyðingar á slíkum 
vömm og fyrirskipað innköllun vöm e f þess gerist þörf. Um vörur gilda m.a. ákvæði laga um 
skaðsemisábyrgð, laga um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu svo og annarra sérlaga og 
reglna eftir því sem við getur átt. Samkvæmt gildandi lögum má aðeins setja á markað hér á 
landi vöm r þar sem að hönnun þeirra, gerð og frágangur stofnar ekki öryggi manna, húsdýra 
eða eigna í hættu „þegar þær em rétt upp settar, þeim við haldið og þær notaðar með þeim 
hætti sem ætlast er til“ . Það er þó alltaf á ábyrgð framleiðenda, innflytjenda og annarra er 
selja vöm r að þær uppfylli öll skilyrði sem um markaðsetningu þeirra gilda. Neytendastofa 
annast markaðseftirlit með almennum vöm m  og ber ábyrgð á heildarskipulagningu 
markaðseftirlits, auk þess að stofnunin fer með eftirlit með margvíslegum vörum sem falla 
undir sérreglur, s.s. skoteldar, persónuhlífar, eðalmálma, leikföng, mælitæki o.m.fl. 
Neytendastofa hefur því víðtæka reynslu og sérþekkingu í markaðseftirliti með vöm m  á 
markaði, hún aflar á skipulegan hátt upplýsinga um þær og tekur við ábendingum frá
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neytendum og öðrum aðilum á markaði (jafnt innlendum sem erlendum), gerir 
áhættumatsgi'einingar og tekur stjómvaldsákvarðanir þegar þess gerist þörf. Stofnunin telur 
því að markaðseftirlit með rafsígarettu falli vel að framangreindri starfsemi stofnunarinnar 
enda séu henni tryggð nægileg aðföng og fjánnunir til þess að geta sinnt því eftirliti sem 
Alþingi ákveður með lögum.

II. Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins
Neytendastofa vill auk framangreindra almennra athugasemda gera eftifarandi athugasemdir 
við einstök ákvæði frumvarpsins.

Um b. Iið 13. gr. frumvarpsins
Akvæðið mælir fyrir um tilkynningarskyldu framleiðenda og innflytjenda rafsígarettna til 
Neytendastofu en ekki er vikið að hlutverki Neytendastofu sem tilkynningaryfirvalds. Það er 
því óljóst samkvæmt ákvæðinu hvert hlutverk Neytendastofu eigi að vera við móttöku og 
úrvinnslu þeirra tilkynninga sem að stofnuninni berast. Óljóst er hvort að Neytendastofa eigi 
aðeins að taka við tilkynningum eins og frumvarpið virðist gera ráð fyrir eða hvort að 
stofnunin eigi að framkvæma efnislegt mat á þeim tilkynningum sem stofnuninni berast. 
Nauðsynlegt er að kveðið sé á um það hvaða gögn eigi að fylgja tilkynningu sem sýna fram á 
að varan uppfylli kröfur, s.s. varðandi innihald áfyllingai'vökva o.s.frv. A f framangreindu 
leiðir að e f ekki eru uppfyllt skilyrði varðandi gögn og upplýsingar sem lagðar eru fram á 
grundvelli tilkynningarinnar verður að skýra nánar hvort að stofnunin eigi þá að synja um 
leyfi til innflutnings þar til að gögn hafa verið lögð fram. Og einnig e f öll gögn benda til þess 
að vara sé í lagi hvort að stofnunin veiti bréflega formlegt leyfi til innflutnings eða staðfesti á 
annan hátt að markaðssetning sé heimil, þó með þeim fyrirvara að stofnunin geti þó áfram 
sinnt efíirliti með vörunum á markaði ef þurfa þykir hverju sinni, enda sé ekki verið að veita 
fyrirfram gefið samþykki fyrir því að varan sé ávallt örugg þar sem að stofnunin þarf að geta 
tekið á málum sem að henni berast fái hún tilkynningar um vörur á markaði sem kunna að 
vera háðar annmörkum sem kunna að koma í ljós síðar.

I 1. mgr. 13. gr. segir að óheimilt sé að flytja inn eða selja vörur sem ekki hafa verið 
tilkynntar í samræmi við ákvæði greinarinnar og reglugerðum sem settar hafa verið með stoð 
í þeim. Neytendastofa telur mikilvægt að inn komi ákvæði sem segir nánar til um það hverju 
það varði e f að tilkynningarskylda er vanrækt, t.d. með sektum eða öðru slíku.

Að lokum varðandi b. lið 13. gr. frumvarpsins telur stofnunin rétt að hafa í huga að við 
gildistöku, verði frumvarpið samþykkt sem lög frá Alþingi, að tilkynning þarf að berast til 
Neytendastofu með sex mánaða fyrirvara. Nauðsynlegt er því og mikilvægt að reglugerð um 
nánari útfærslu á tilkynningum verði sett samhliða.

Um 3. mgr. b. liðar 13. gr. frumvarpsins
I 3. mgr. b. liðar 13. gr. frumvarpsins segir að Neytendastofú sé heimilt að taka gjald fyrir 
móttöku tilkynningar, sbr. 2. mgr. sömu greinar til að standa straum a f kostnaði. 
Neytendastofa telur að orðalag ákvæðisins sé o f  óljóst. Orðalag ákvæðisins þarf að vera 
skýrara og taka fram að það þurfi að greiða gjald fyrir hverja nýja tegund (þ.e. fyrir hvert og 
eitt leyfi). Þá telur stofnunin einnig nauðsynlegt að greitt verði árlegt gjald fyrir að viðhalda 
tilkynningu óbreyttri. Með tilliti til reglna um skatta og þjónustugjöld þá er rík krafa um 
lagastoð og allar gjaldtökuheimildir verða að eiga sér skýra stoð í lögum. Þá telur stofnunin 
nauðsynlegt að sett verði inn ákvæði þar sem kveðið er á um að gjaldið skuli endurskoðað
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árlega m.t.t. kostnaðar. Til upplýsinga er rétt að láta meðfýlgjandi ákvæði úr dönsku 
reglugerðinni fylgja með en það er svo hljóðandi:

§12.  Fabrikanter og importorer skal indbetale et gebyr pá  36.900 kr. pr. produkt 
for anmeldelse efter § 2, stk. 1, og et sebyr pá 14.700 kr. pr. produkt for árlis  
opretholdelse a f  anmeldelsen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Folgende er undtaget fra betaling a f  gebyr efter stk. 1:
1) Batterier.
2) Mundstykker.
3) Produkter, som der allerede er betalt anmeldelsesgebyr eller opretholdelsesgebyr 
for a f  en anden fabrikant eller importor. Undtagelsen gælder alene i de perioder, 
hvor den anden fabrikant eller importor betaler gebyret.
Stk. 3. En sa n s  arliet forste san g  den 1. oktober 2016 ivœrksœtter 
Sikkerhedsstyrelsen en evaluerins af, om sebyrsatserne skal justeres fo r  at sikre 
balance mellem gebyrindtœgter og omkostningerne ved Sikkerhedsstyrelsens 
kontrolordning.

Um d. og e. lið 13. gr. frumvarpsins
Varðandi d. lið frumvarpsins þá vill Neytendastofa benda á að auk þeirra upplýsinga sem 
vikið er að þá er afar mikilvægt að setja í upptalninguna að seljendum sé einnig skylt að senda 
upplýsingar sem varða heilsuskaðleg áhrif sem geta fylgt notkun vörunnar. í þessu sambandi 
þykir einnig rétt að benda á að í e. lið 13. gr. frumvarpsins segir ,,efni sem hafa 
krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða æxlunarskaðandi (CMR eiginleika) eiginleika í  
óbrunnu fo rm i) ''.

Að þessu sögðu vill Neytendastofa vekja athygli á því að mikil óvissa er um öryggi þeirra 
efna sem eru í áfyllingarvökvum fyrir rafsígarettur og hefur mikil umíjöllun verið um þessi 
mál á vettvangi vísindanefnda og stjómamefnda innan ESB. í þeim umræðum hefur m.a. 
verið bent á að í vissum tilvikum kunna efni að vera skaðlaus eða skaðlítil í óbmnnu fonni en 
við efnahvarf sem verður þegar vökvinn er hitaður eða brennur þá geti skaðlítil efni orðið 
skaðleg. Neytendastofa vill því hvetja til þess að framangreind ákvæði verði ekki o f þröngt 
miða við þá þekkingu sem er til staðar varðandi CMR eiginleika á áfyllingarvökva fyrir 
rafsígarettur.

III. Kostnaður við eftirlit og kostnaðarmat
Líkt og fram hefur komið er Neytendastofu með frumvarpinu falið markaðseftirlit með 
rafsígarettum. Með frumvarpinu er ekkert kostnaðannat og hvergi tekið fram að 
Neytendastofa fái aukið Ijármagn til þess að sinna eftirlitinu. Eins og alltaf þegar nýjir 
vömflokkar flytjast undir markaðseftirlit Neytendastofu fylgir því aukin ábyrgð og aukin 
vinna innan stofnunarinnar. Til að komast á móts við slíkt þarf stofnunin á auknu fjánnagni 
að halda til þess að geta sinnt markaðseftirliti með rafsígarettum á þann hátt sem best verður á 
kosið. Frumvarpið gerir ítarlegar kröfur varðandi merkingar á umbúðum, viðvaranir, hámarks 
magn vökva og nikótíns í áfyllingarílátum, bannákvæði varðandi vissar tegundir auglýsinga 
auk krafna um gæði og öryggi vörunnar samkvæmt nánari reglum sem setja á í reglugerð. Þá 
er öllum þeim sem ætla að flytja inn og markaðssetja rafsígarettur skylt að tilkynna um vörur 
sínar til Neytendastofu sex mánuðum áður en að varan á að koma til landsins. 
Tilkynningarskylda þessi leiðir því til frekari úrvinnslu innan stofnunarinnar en ekki er hefð 
fyrir því með aðrar vörur á markaði sem falla undir eftirlitssvið Neytendastofu að tilkynnt sé 
um innflutning þeirra til Neytendastofu áður en að þær fara á markað hér á landi. Auk þessa 
þá er Neytendastofu gert skylt að birta upplýsingar um tilkynntar vörur á heimasíðu sinni.
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Auk eftirlits á markaði mun töluverður tími og vinna fara í umsýslu hvers erindis. Fyrst með 
móttöku tilkynningar en með tilkynningu þarf að fýlla út eyðublað og skila inn nánar 
tilgreindum gögnum sem að stofnunin þarf að fara í gegnum og athuga hvort að öll 
nauðsynleg gögn séu fýrir hendi auk þess að halda úti lista á heimasíðu stofnunarinnar. I öðru 
lagi leggur frumvarpið til umtalsverðar kröfur á Neytendastofu um að hafa virkt 
markaðseftirlit með ákvæðum laganna svo og nánari reglugerða sem að ráðherra mun segja á 
grundvelli laganna. Skoðunannaður frá Neytendastofu sinnir slíku vettvangseftirliti, sækir 
sýni og tekur þau til skoðunar og eftir atvikum sendir til prófunar. Gjald vegna tilkynningar 
stendur ekki undir slíku eftirliti. Kostnaður við prófanir getur verið mikill og prófún 
nauðsynleg til að sanna eða afsanna öryggi vörunnar. Mikilvægt er að stofnunin hafi færi á 
því að senda í prófun til þess að hægt sé að kanna nákvæmt efnainnihald vökvans og að hann 
sé innan þeirra marka sem lögin setja. Niðurstaða prófunar getur verið sú að efnið reynist vera 
í lagi og þá verður stjómvaldið ávallt að bera kostnaðinn en ef sýnið reynist ekki standast 
kröfur þá þarf að vera heimilt að krefja innflytjanda eða framleiðanda vörunnar um kostnað 
sem hefúr orðið til vegna prófunarinnar. Það er því ljóst að mikil vinna mun felast í því að 
taka við markaðsefitirliti með rafsígarettum og til margi'a þátta að huga, auk þess að halda úti 
lista um tilkynntar vörur á heimasíðu stofnunarinnar.

Neytendastofa vill að lokum benda á að ljóst er að mati stofnunarinnar að talsverður 
markaðsþrýstingur muni koma upp og að margir vilji nýta sér tækifærið að selja og flytja inn 
rafsígarettur og því mikilvægt að vandað sé til verka og tryggt að stofnunin hafi það fjármagn 
sem hún þarf á að halda til þess að koma til móts við kröfúr markaðarins.

Neytendastofa þakkar að nýju tækifærið til að koma á framfæri umsögn um þingmál þetta og 
óski nefndin eftir frekari upplýsingum er stofnunin reiðubúin til þess eftir því sem unnt er.

Helga Sigmundsdóttir 
lögfræðingur

(ngarfyllst 
endastofu

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri
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