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Efni: Um sögn um  þingskjal 281, frum varp til laga um  rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur

Krabbameinsfélag Íslands fagnar frumvarpi til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur og vonast til að það 

hljóti samþykki Alþingis hið fyrsta.

Það ástand sem nú ríkir varðandi rafsígarettur og áfyllingar fyrir þær er mjög bagalegt og brýnt er að lagarammi 

hér á landi verði sem fyrst líkastur því sem gildir í nágrannalöndunum. Í dag er innflutningur og sala á 

rafsígarettum með nikótíni ólögleg, gæðaeftirlit og neytendavernd engin, og markaðssetningu er meðal annars 

beint að börnum og unglingum, án þess að fyrir liggi upplýsingar um skaðleysi vörunnar.

Krabbameinsfélag Íslands telur afar mikilvægt að tekið verði mið af þeirri leið sem Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin leggur til við lagasetningu um rafsígarettur og áfyllingar hér á landi.

N iðurstöður um skaðsemi eða skaðleysi rafsígaretta munu ekki liggja fyrir með óyggjandi hætti fyrr en eftir 

langan tíma og því skiptir miklu að haga hlutum þannig að almenningur og heilsa njóti vafans.

Ekkert mælir með að börn, unglingar eða fu llorðnir sem ekki eru reykingafólk, byrji að nota rafsígarettur. 

Sjálfsagt hlýtur því að teljast að vernda börn, ungmenni og almenning með öllum tiltækum ráðum fyrir 

óæskilegri markaðssetningu og hugsanlegum skaðlegum áhrifum. Takmarkanir á notkun á rafsígarettum á 

svæðum þar sem hugsanlegt er að notkunin geti valdið öðrum óþægindum og bann við kaupum og sölu barna 

yngri en 18 ára á rafsígarettum og áfyllingum og bann við auglýsingum eru lið ir í því. Krabbameinsfélag Íslands 

telur mikilvægt að í 11. grein frumvarpsins verði tilgre int nákvæmar á hvaða stöðum megi ekki nota 

rafsígarettur, til samræmis við það sem fram kemur í tóbaksvarnarlögum. Enn fremur telur félagið mikilvægt að 

í 8. grein verði bætt við að óheim ilt verði að flytja inn, fram leiða eða selja rafsígarettur eða áfyllingar með 

bragðefnum sem gætu orðið til þess að auka líkur á að aðrir en reykingafólk sem vill hætta að reykja, byrji að 

nota rafsígarettur.

Tóbaksnotkun er ein mesta heilsufarsógnin í heiminum. Vísbendingar eru um að notkun rafsígaretta geti 

hjálpað reykingafólki að hætta reykingum og Krabbameinsfélag Íslands fagnar leiðum sem geta orðið til þess að 

draga úr reykingum. Ekki má hins vegar gleyma mikilvægi þess að tryggja öryggi þeirra sem kjósa að nota 

rafsígarettur til að hætta reykingum með gæðaeftirliti, eftirliti með innflutningi og neytendavernd. Með því 

frumvarpi sem nú liggur fyrir er einm itt tekið á þeim málum.
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