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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, 148. 
löggjafarþing 2017-2018, 202. mál.

Með frumvarpinu er stigið nauðsynlegt skref gagnvart aukinni notkun rafsígaretta meðal íslenskra 
ungmenna og réttur þeirra sem vilja vera lausir undan óþægindum óbeinna reykinga af öllum toga 
virtur (11. grein). Frumvarpið hindrar ekki að þeir sem vilja freista þess að venja sig af, eða draga úr, 
notkun reyktóbaks með notkun rafsígaretta geti það en tryggir lágmarks neytendavernd og öryggi 
þeirra sem kjósa að nota rafsígarettur.

Fræðsla og forvarnir fagnar sérstaklega ákvæðum frumvarpsins um skráningu viðvarana á umbúðir og 
banni á auglýsingum og markaðssetningu sem beint er að börnum og ungmennum (4. grein) og 
setningu aldursmarka við kaup á rafsígarettum (6. grein). Náðst hefur frábær árangur í að draga úr 
tóbaksnotkun Íslendinga, ekki síst barna og ungmenna. Honum má ekki glata. Hafa ber í huga að enn 
skortir rannsóknir á langtímanotkun rafsígaretta og efna sem í þeim eru, meðal annars hvort og að 
hvaða marki notkun þeirra kanna að opna leiðina að tóbaksreykingum eða annarri tóbaksnotkun eins 
og margt bendir til. Það er því mikilvægt að áðurnefndur árangur í tóbaksvörnum til bættrar lýðheilsu 
fái að njóta vafans sem kann að vera til staðar.

Fræðsla og forvarnir -  FRÆ telur að beinna hefði legið við að fella rafsígarettur undir lög um 
tóbaksvarnir en hvetur engu að síður til samþykktar frumvarpsins. FRÆ leggur til að 
eftirfarandi sé sérstaklega skoðað:

3. grein: Hér er þörf á að bæta inn net- og samfélagsmiðlum, ekki síst með tilliti til barna og 
ungmenna.
8. grein: Hér þarf að bæta við lið um bragðefni sem höfða sérstaklega til barna og ungmenna í ljósi 
þeirra miklu áherslu sem fram kemur í frumvarpinu á hagsmuni barna og ungmenna.
11. grein: Hér er lagt til að greinin verði nákvæmari og skýrari og taki þar mið af greinum 9 -  13 í 
lögum um tóbaksvarnir.

Fræðsla og forvarnir leggur til að hluti söluandvirðis rafsígaretta (tækjum og áfyllingarefnum) renni í 
lýðheilsusjóð, samanber 15. grein laga um tóbaksvarnir, meðal annars til þess að mæta kostnaði við 
reglubundna fræðslu um áhrif notkunar rafsígaretta á heilsu sem gerð er krafa um í 17. grein 
frumvarpsins og kostnaði við eftirlit.
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