
Velferðarsvið Alþingis 
202, mál -  rafsígarettur

Lyfjastofnun vísar til erindis nefndasviðs Alþingis til stofnunarinnar, 27. febrúar 2018 þar sem 
stofnunni er gefinn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um tóbaksvarnir (rafsígarettur), 
202. mál. Þess var óskað að umsögnin bærist eigi síðar en 20. mars en óskað var eftir fresti af hálfu 
stofnunarinnar sem var veittur þar til eftir páska.

Um er að ræða endurflutt frumvarp frá 146. þingi, sjá 431. mál á 146. þingi - tóbaksvarnir. Líkt og 
segir í almennum athugsemdum sem fylgja frumvarpinu var umfangsmikið samráð haft við við 
stofnanir sem málið varða, þ.m.t. Lyfjastofnun á öllum stigum þegar frumvarpið var undirbúið. Hefur 
Lyfjastofnun því komið að sinni fagþekkingu og efnislegum athugasemdum við nefndan undirbúning 
málsins. Stofnunin vísar að öðru leyti til þeirra athugasemda sem fram komu af hálfu stofnunarinnar 
á 146. þingi, sbr. meðfylgjandi skjal. Lyfjastofnunar leggur ríka áherslu á að málið hljóti þinglega 
meðferð af hálfu Alþingis og verði afgreitt sem lög sem allra fyrst. Sé þess óskað er Lyfjastofnun 
meira en reiðubúin til að senda fulltrúa sinn á fund nefndarinnar til að skýra afstöðu sína til málsins, 
sérstaklega er varðar lögformlega stöðu þeirra vöru sem umræðir í dag og möguleg áhrif þess verði 
frumvarpið ekki að lögum á yfirstandandi löggjafarþingi.

Með kveðju,

Fjóla Pétursdóttir
Lögfræðingur / Legal Advisor 
Lyfjastofnun / Icelandic Medicines Agency

http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=146&mnr=431


T Lyfjastofnun
lcelandic Medicines Agency

Skrifstofa Alþingis 

Nefndasvið 
101 Reykjavík

Reykjavík, 9.5.2017 

Tilvísun: 0.5.2.2 / Málsnúmer: 2017040344

Efni: Umsögn um 431. mál - frumvarp til laga um breytingar á tóbaksvarnarlögum (rafsígarettur)

Lyfjastofnun vísar til erindis nefndasviðs Alþingis til stofnunarinnar, dags. 27. apríl sl. þar sem athygli 
stofnunarinnar er vakin á frumvarpi heilbrigðisráðherra til laga um tóbaksvarnir (rafsígarettur), 431. mál., og 
henni veittur kostur á að koma til velferðarnefndar umsögn um frumvarpið.

Afstaða Lyfjastofnun til málsins er sú að stofnunin leggur ríka áherslu á að málið hljóti þinglega meðferð af 
hálfu Alþingis og verði afgreitt sem lög sem allra fyrst. Líkt og segir í almennum athugsemdum sem fylgja 
frumvarpinu var umfangsmikið samráð haft við við stofnanir sem málið varða, þ.m.t. Lyfjastofnun á öllum 
stigum þegar frumvarpið var undirbúið. Hefur Lyfjastofnun því komið að sinni fagþekkingu og efnislegum 
athugasemdum við nefndan undirbúning málsins.

Lyfjastofnun bendir á að þrátt fyrir það sem ætla má að umræðu um efni frumvarpsins, m.a. í fjölmiðlum, er 
með frumvarpinu ekki verið að banna eða takmarka aðgengi að rafsígarettum eða áfyllingarílát. Þvert á móti 
gengur frumvarp þetta m.a. út á að setja í fyrsta sinn í íslenskum rétti sérstakar reglur um rafsígarettur, þ.m.t. 
þær sem innihalda nikótín Eftir þessu hafa eftirlitsstofnanir og fagaðilar kallað í mörg ár, þ. á m. Lyfjastofnun. 
Lyfjastofnun bendir jafnframt á að engar vörur sem flokka má sem rafsígarettur eða áfyllingarílát standast 
þær kröfur sem gerðar eru til lyfja skv. ákvæðum lyfjalaga. Með öðrum orðum má segja að allar slíkar vörur 
sem markaðssettar eru hér á landi eru ólögmætar. Á þetta er bent í öðrum kafla almennra athugasemda sem 
frumvarpinu fylgja. Verði frumvarp þetta að lögum án þess að grundvallarbreytingar verði gerðar á efni þess 
við þinglega meðferð telur Lyfjastofnun, í samræmi við viðtekin lögskýringarsjónarmið, að þá muni ákvæði 
tóbaksvarnarlaga gilda sem sérlög um rafsígarettur og áfyllingarílát. Frá og með sama tíma munu lyfjalög ekki 
lengur gilda um rafsígarettur eða áfyllingarílát, nema að önnur og viðameiri skilyrði sem skilgreining á 
hugtakinu „lyf", sbr. 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994, með síðari breytingum séu uppfyllt.

Lyfjastofnun bendir ennfremur á að þrátt fyrir að rafsígarettur og áfyllingarílát séu í dag skilgreind sem lyf, 
og sem slík ólögleg í dag á íslenskum markað, þá viðhefur Lyfjastofnun lítið sem ekkert eftirlit með þeirri sölu 
eða þeim vörum sem boðnar eru til sölu. Skýrist það að mestu leyti af því fyrirkomulagi sem ríkir í tengslum 
við fjármögnun á rekstri Lyfjastofnunar, en stofnunin er alfarið fjármögnuð af sjálfsaflafé sem aflað er með 
álagningu sk. lyfjaeftirlitsgjalds annars vegar og hins vegar með töku gjalda vegna veittra þjónustu í gegnum 
gjaldskrá stofnunarinnar. Markmið og tillögur frumvarps þess sem hér er til umræðu ganga út á að fela 
tilteknum stofnunum sérstök hlutverk er snúa að eftirliti með rafsígarettum og áfyllingarílátum og því fagnar 
Lyfjastofnun enda mikil breyting til batnaðar frá því ástandi sem nú ríkir.

Póstfang/Address: Vínlandsleið 14 | 113 Reykjavík | Iceland | Sími /Tel. +354 520 2100 | Fax +354 561 2170
lyfjastofnun@lyfjastofnun.is | www.lyfjastofnun.is

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


Lyfjastofnun
lcelandic Medicines Agency

Eins og áður segir hvetur Lyfjastofnun eindregið til þess að frumvarp verði að lögum sem fyrst svo að hér á 
landi gildi loks sérstakar reglur um rafsígarettur og áfyllingarílát með neytenda- og lýðheilsuvernd að 
leiðarljósi.

Lyfjastofnun lýsir sig fyllilega reiðubúna til að senda á fund velferðarnefndar fulltrúa sína til að skýra afstöðu 
sína frekar eða svara spurningum nefndarmanna sé þess óskað.

F.h. Lyfjastofnunar,

Sindri Kristjánsson
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