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Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur

Krabbameinsfélag Reykjavíkur þakkar fyrir að fá ofangreint frumvarp til umsagnar.

Félagið gerir tvær gi'undvallarathugasemdir við frumvarpið.

I fyrsta lagi hefðum við viljað sjá gerðar breytingar á gildandi tóbaksvarnarlögum þannig að 
rafsígarettur myndu falla þar undir, notkunarhegðun er svo lík sígarettmieykingum og 
nikótínfíknin sú sama (og langflestir nota rafsígarettur með nikótíni). í mörgum löndum eru komin 
á markað raf-tóbaksneyslutæki, raftæki með tóbaki (og nikótíni) sem er rafhitað (heat not burn) og 
sjálfsagt ekki langt að bíða þar til reynt verður að koma þeim á íslenskan markað. Ef rafsígarettur 
væru settar imdir tóbaksvarnalög þá væri líka hægt að bæta við setningum um að lögin ættu líka 
við önnur rafhituð tóbaksniktótíntæki. I könnun sem Samstarfsráð um forvarnir lét gera 1 haust 
sögðu um 80% svarenda að þeir vildu sjá lög og reglugerðir um rafsígarettur falla undir tóbaks- 
varnarlög.

í öðru lagi fimist okkur eðlilegra að tala um rafsígarettur en rafrettur og þá ekki síst út frá bemni 
þýðingu (e-cigarette) og svo líkri neysluhegðun. Munum við því nota það orð í okkar umsögn.

Krabbameinsfélag Reykjavíkur hefur alla tíð barist fyrir takmörkunum á tóbaksneyslu til að koma í 
veg fyrir margvíslegt heilsutjón af völdum hennar. Tóbak (reyktóbak, reyklaust tóbak, og 
rafsígarettur) er mjög ávanabindandi og rannsóknir benda til þess að fikt með tóbak þróist oft út í 
daglega notkun þess, ekki síst meðal unga fólksins. Á aðalfundi félagsins sem haldinn var í dag 
kemur fram í ársskýrslu:

.... hefiir Krabbameinsfélag Reykjavíkur haft að markmiði alltfrá stofnun, að draga 
sem mest úr tóbaksnotkun landsmanna með ýmsum ráðum. Má þar nefna útgáfu 
fræðsluefiíis, umfangsmiklafræðslu iskólum fijrráárum, námskeið fijrirþá sem vilja hætta 
tóbaksnotkun og elju við að koma á árangursríim löggjöfí tóbaksvörnum. Þar hafa náðst 
mikilvægir áfangar, svo sem, aughjsingabann á tóbak, aldurstakmarkanir til tóbakskaupa 
og takmarkanir á reykingum á almannafæri. Á grundvelli þessa kröftuga samspils fræðslu 
og stjórnvaldsaðgerða hefur jafnt og þétt dregið úr tóbaksreykingum landsmanna á öllum 
aldri svo nú eru reykingar íslendinga með því minnsta sem þekkist í heiminum og má 
áreiðanlega halda þar fram að með því hafi þúsundum landsmanna verið forðað frá 
sjúkdómum og ótímabærum dauða.



Krabbameinsfélag Reykjavíkur gerir nokkrar athugasemdir, bæði jákvæðar og neikvæðar við 
frumvarpið eins og það er núna.

Við lýsum ánægju old<ar yfir 18 ára aldurstakmörk í 6. gr. og fögnum 7. gr er varðar 
hámarksstyrkleika og stærð. Þar fylgjum við sömu línu og löndin í kringum okkur. Einnig fellur það 
vel að 5. gr. er varðar öryggi og þá sérstaklega barna.

Sem viðbót við 8. gr myndum við vilja sjá að bannað verði að flytja inn vökva (með eða án nikótíns) 
með hvers konar einkennandi bragði, ekki síst ávaxta- og sælgætisbragði. Mikilvægt er að allt sé gert 
sem unnt er til að koma í veg fyrir „tóbaksfrumraun" með því að gera vöruna óaðlaðandi og erfitt 
að nálgast hana. Það eru ekki bara myndskreytingar eða slagorð sem geta höfðað til barna og 
ungmenna (4. gr).

Krabbameinsfélag Reykjavíkur hvetur Alþingi til að ganga lengra en evrópsku tilskipanirnar segja 
til um og fara þá leið sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur til, þ.e. að sömu reglur gildi sem 
víðast um rafsígarettur með eða án nikótíns.1 Ef virða á rétt hvers manns að þurfa ekki að anda að 
sér lofti sem er mengað reyk eða gufu frá rafsígarettum þá teljum við að 11. gr. sem fjallar um 
takmörkun á notkun rafsígaretta, sé alls ekki nógu skýr. Hún þarf að taka miklu betur mið af 9.-13. 
gr. tóbaksvarnalaga.

Staðan í dag sýnir að auðvelt er að nálgast rafsígai'ettur og fylgihluti á netinu og samfélagsmiðlum. 
Skerpa þarf á 10. gr. er fjallar um auglýsingar og sýnileika á sölustöðum og setja inn sérstök ákvæði 
um auglýsingar og sölu á neti og samfélagsmiðlum. Einnig þarf þetta ákvæði að fara irtn 121. gr. er 
varðar breytingu á öðrum lögum.

Til að hnykkja á athugasemdum Krabbameinsfélags Reykjavíkur vísum við í samantekt Australian 
Government -  National Health and Medical Research Council, apríl 2017, um rafsígarettur þar sem 
segir: „... there is currently insufficient evidence to support claims that e-cigarettes are safe and Jurther 
research is needed to enable the long-term safety, quality and efficacy o f e-cigarettes to be assessed."2

Jafnframt hvetur félagið alþingismenn til enn frekari aðgerða í þágu tóbaksvarna á íslandi þannig 
að við getum sem fyrst tekið næstu skref og orðið aftur í fremstu röð í heiminum á því sviði.

Meðfylgjandi hér að neðan eru tvær ályktanir sem varða rafsígarettur.

Virðingarfyllst,

framkvæmdastjóri 
Krabbameinsfélags Reykjavíkur

1 http://www.who.int/fctc/cop/sessions/COP6_report_FINAL_04122014. pdf?ua=l
2 https://www.nhinrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/17072_nhmrc_-_electronic_cigarettes-web_final.pdf
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Ályktun um tóbaksvarnir samþykkt á aðalfundi Krabbameinsfélags íslands 10. maí 2014. Flutt 
af stjórn Krabbameinsfélags Reylcjavíkur
Aðalfundur Ki'abbameinsfélags íslands, haldinn 10. maí 2014, hvetur stjórnvöld til að breyta 
tóbaksvarnalögum og reglugerðum þegar í stað þannig að notkun, sala og markaðssetning á raf- 
sígarettum (e-sígarettum) falli á sama hátt undir lögin og annar tóbaksvarningur.

Ályktun samþykkt á aðalfundi Krabbameinsfélags Reykjavíkur, 14. mars 2016
Aðalfundur Ki'abbameinsfélags Reykjavíkur, haldinn 14. mars 2016, skorar á yfirvöld að setja sem 
allra fyrst í lög og reglugerðir ákvæði um sölu og notkun rafsígaretta. Rafsígarettur geta verið 
hjálpartæki fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með að hætta að reykja, en sala á þeim og notkun þarf 
að falla undir tóbaksvarnalög, þar sem m.a. verði kveðið á um hvar megi nota þær og setja þarf 
aldursmörk varðandi kaup. Innihalds- og aðvörunarmerkingar þurfa að vera skýrar og bannað að 
setja í þær bragðefni sem ýta undir neyslu.


