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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, 202. mál 
148. löggjafarþings.
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) hefur borist til umsagnar frumvarp til laga 
um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, sem er 202. mál 148. löggjafarþings. Frumvarpið 
er liður í innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB, um samræmingu 
ákvæða í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu 
og sölu á tóbaki og tengdum vörum(tóbakstilskipunin). Tilskipunin tekur til EES- 
svæðisins. Með henni fellur úr gildi tilskipun 2001/37/EB um hliðstætt efni.Frestur ESB- 
ríkja til þess að innleiða ákvæði tóbakstilskipunarinnar rann út 20. maí 2016 og þess er að 
vænta að formleg ákvörðun um innleiðingu í rétt EFTA ríkjanna verði tekin í sameiginlegu 
EES-nefndinni innan tíðar. Í kjölfarið má búast við heildarendurskoðun íslensku 
tóbaksvarnalaganna, sem er löngu tímabær að mati ÁTVR.

ÁTVR er falið það hlutverk lögum samkvæmt að annast heildsölu tóbaks hérlendis. Auk 
þess er ÁTVR m.a. falin álagning tóbaksgjalds og eftirlit með því að allt tóbak sé merkt í 
samræmi við kröfur tóbaksvarnalaga. ÁTVR hefur ítrekað vakið athygli 
velferðarráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins á tilteknum annmörkum á 
tóbaksvarnarlögunum, einkum að því er varðar skilgreiningar tóbaks, þ.m.t. reyklauss 
tóbaks, kröfur til umbúða tóbaks og bragðefna. ÁTVR væntir þess að tillit verði tekið til 
þeirra athugasemda sem stofnunin hefur gert og samráð haft þegar tóbakstilskipunin 
verður innleidd í heild sinni.

Frumvarp um rafrettur og áfyllingar þeirra var áður lagt fram á 146. löggjafarþingi, 431. 
mál. ÁTVR skilaði þá umsögn og taldi rökrétt að innleiða þegar í stað þann 
hluta tóbakstilskipunarinnar sem snýr að rafrettum. Notkun á rafrettum, með og án 
nikótíns, er eins og kunnugt er orðin útbreidd hérlendis þrátt fyrir að óheimilt sé lögum 
samkvæmt að selja áfyllingar með nikótínvökva nema að fengnu markaðsleyfi 
Lyfjastofnunar. Slík leyfi hafa ekki hafa verið veitt og ekkert eftirlit er með 
innihaldi rafrettna og áfyllinga þeirra, öryggi, merkingum eða markaðssetningu.
Úr þessu er mikilvægt að bæta.

Menn greinir vissulega á um skaðsemi af notkun nikótínvökva og rannsóknir hafa að svo 
stöddu ekki leitt til afdráttarlausrar niðurstöðu, enda eru rafsígarettur tiltölulega nýjar á 
markaði og upplýsingar um afleiðingar notkunar þeirra því eðlilega af skornum skammti. 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur hins vegar lagt áherslu á að almannaheilbrigði fái að 
njóta vafans og því regluverki sem komið hefur verið upp á sviði tóbaksvarna verði beitt 
um þessar vörur á meðan ekki hefur verið sýnt fram á skaðleysi þeirra með fullnægjandi
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hætti. Evrópusambandið hefur tekið hliðstæða afstöðu og skipað ákvæðum um 
rafsígarettur með reglum um tóbak undir hatti tóbakstilskipunarinnar.

Rétt er að nefna að fyrirliggjandi frumvarp er talsvert breytt frá fyrri framlagningu.
Veigamest er sú breyting að leggja til að sérstök lög gildi um rafrettur og áfyllingar, en áður 
var lagt til að fjallað yrði um efnið í tóbaksvarnarlögum. Að mati ÁTVR er 
framangreind breyting til bóta og undirstrikar að gert er ráð fyrir því
að meðhöndlun tóbaks og rafrettna verði ekki að öllu leyti hin sama. Þannig er rétt að halda 
því til haga að rafrettur og áfyllingar verða ólíkt tóbaki ekki háð einkarétti ÁTVR til heildsölu 
innanlands og verðlagning verður frjáls, en til samanburðar er lögákveðin föst 
heildsöluálagning á tóbak 18%. Þá er ekki gert ráð fyrir að á þessar vörur verði lagt gjald 
sambærilegt tóbaksgjaldi, sem ÁTVR innheimtir og greitt er til ríkissjóðs af öllu tóbaki sem 
hingað er flutt inn eða framleitt er hérlendis. Framangreindur rammi um viðskipti með tóbak 
réttlætist af augljósum lýðheilsusjónarmiðum sem eiga ekki við um rafrettur og áfyllingar 
þeirra með jafnskýrum hætti, a.m.k. ekki að svo stöddu. Eins er gert ráð fyrir að 
markaðseftirlit með rafrettum og áfyllingum verði í höndum Neytendastofu, þ.m.t. með því 
að merkingar séu fullnægjandi, en eins og fram hefur komið er ÁTVR að lögum falið að 
tryggja að allt tóbak sem ætlað er til sölu hér á landi sé merkt.

Að framangreindu sögðu telur ÁTVR ástæðu til að skoða hvernig hið framlagða frumvarp 
samræmist ákvæðum tóbakstilskipunarinnar og skilyrðum Evrópuréttar.

Í frumvarpinu sem lagt var fram á 146. Löggjafarþingi voru skilgreiningar 
tóbakstilskipunarinnar á rafsígarettum (e. Electronic cigarettes) og áfyllingarílátum 
(e. refillcontainers)teknar upp orðrétt. Fyrirliggjandi frumvarp hefur hins vegar að geyma 
nýjar og víðari skilgreiningar sem valda m.a. óheppilegu ósamræmi við tóbakstilskipunina 
og rétt annarra Evrópuríkja, sbr. eftirfarandi yfirlit yfir ákvæði
úr löggjöf flestra nágrannaríkja okkar. Rafretta er nú skilgreind í frumvarpinu sem vara 
sem hægt er að nota til neyslu á gufu, hvort sem hún inniheldur nikótín eða ekki, með 
munnstykki, þ.m.t. hylki, tankur og búnaður án hylkis og tanks, eða einhver hluti þeirrar 
vöru. Áfylling er skilgreind sem ílát sem inniheldur nikótínvökva eða annan vökva sem 
ætlaður er til að fylla á rafrettur. Sé miðað við þessar skilgreiningar falla einnota rafrettur 
án nikótíns og nikótínfríar áfyllingar þar undir. Eins og frumvarpið er sett fram yrðu þessar 
vörur með sama hætti og vörur til neyslu nikótíns háðar ítrustu tilkynningaskyldu, eftirliti, 
gæða- og öryggiskröfum, s.s. um hámarksstyrkleika og -stærð, og skilyrðum um 
viðvörunarmerkingar o.fl. Þetta er að mati ÁTVR ekki endilega heppilegt og samræmist 
illa ákvæðum tóbakstilskipunarinnar og rétti helstu nágrannaþjóða.

Í sænsku lögunum um rafrettur og áfyllingar, Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och pafyllningsbehallare, eru rafrettur og áfyllingar skilgreindar á eftirfarandi hátt:

elektronisk cigarett: produkt som kan anvandas fö r konsumtion av nikotinánga via 
ett munstycke, eller bestándsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och 
anordningen utan patron eller tank.

páfyllningsbehállare: behállare som inneháller vatska som inneháller nikotin och som kan 
anvandas fö r att fylla pá en elektronisk cigarett.
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Reglur sænsku rafrettulaganna taka ekki til nikótínfrírra vara.

Í dönsku rafrettulögunum; Lov 426 af 18/05/2016 om elektroniske cigaretter m.v. er 
notast við tvenns konar skilgreiningar. Annars vegar skilgreiningu tóbakstilskipunarinnar 
og hins vegar skilgreiningu á nikótínfríum vörum:

Elektronisk cigaret med nikotin: Et produkt, der kan anvendes til forbrug af nikotinholdig 
damp gennem et mundstykke, eller dele af et sádant produkt, herunder en patron, en 
genopfyldelig tank og en anordning uden patron eller genopfyldelig tank. Elektroniske 
cigaretter kan være til engangsforbrug eller genopfyldelige ved hjælp af 
en genopfyldningsbeholder og en genopfyldelig tank eller genlades med engangspatroner.

Genopfyldningsbeholder med nikotin: En beholder, der indeholder en nikotinholdig væske, 
som kan anvendes til genopfyldning af en elektronisk cigaret med nikotin.

Elektronisk cigaret uden nikotin: Et produkt, der kan anvendes til forbrug af en 
ikkenikotinholdig damp gennem et mundstykke, eller dele af et sádant produkt, herunder 
en patron, en genopfyldelig tank og en anordning uden patron eller genopfyldelig tank. 
Elektroniske cigaretter kan være til engangsforbrug eller genopfyldelige ved hjælp af en 
genopfyldningsbeholder og en genopfyldelig tank eller genlades med engangspatroner.

Genopfyldningsbeholder uden nikotin: En beholder, der indeholder en væske uden nikotin, 
som kan anvendes til genopfyldning af en elektronisk cigaret uden nikotin.

Mismunandi reglur gilda samkvæmt dönsku lögunum eftir því hvaða vörur eiga í 
hlut. Þannig eru það einungis þau ákvæði laganna sem lúta að takmörkun á notkun, 
auglýsingum og markaðssetningu sem taka til allra varanna. Reglur um tilkynningaskyldu, 
gæða- og öryggiskröfur, viðvörunarmerkingar o.s.frv. gilda hins vegar aðeins um þær 
vörur sem innihalda eða neyta má nikótíns með, ekki þær nikótínfríu.

Þegar ákvæði laga um breytingu á norsku tóbaksvarnarlögunum, LOV-1973-03-09-14 om 
vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven), vegna innleiðingar tóbakstilskipunarinnar 
hafa tekið gildi verður þar sérstaklega kveðið á um að kröfur laganna um 
viðvörunarmerkingar og tiltekin ákvæði um texta og myndmál umbúða gildi ekki um 
einnota rafrettur án nikótíns og áfyllingar án nikótíns.

Ekki kemur fram í fyrirliggjandi frumvarp hvers vegna kosið var að víkja frá þeim 
skilgreiningum sem lagðar voru til við fyrri framlagningu. Sé tilgangurinn sá að láta sömu 
reglur gilda óháð því hvort vörur eru nikótínfríar eða ekki þarfnast það að mati ÁTVR 
nánari skýringar og rökstuðnings. Eins þyrfti þá væntanlega að tilkynna þær kröfur sem 
gerðar eru umfram hinar samræmdu reglur sem mælt er fyrir um í tilskipuninni til 
Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, í samræmi við 24. gr. tilskipunarinnar, sem hljóðar þannig:

Member States may not, fo r considerations relating to aspects regulated by this Directive, 
and subject to paragraphs 2 and 3 of this Article, prohibit or restrict the placing on the 
market of tobacco or related products which comply with this Directive.
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This Directive shall not affect the right of a Member State to maintain or introduce further 
requirements, applicable to all products placed on its market, in relation to the 
standardisation of the packaging of tobacco products, where it is justified on grounds of 
public health, taking into account the high level of protection of human health achieved 
through this Directive. Such measures shall be proportionate and may not constitute a 
means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member 
States. Those measures shall be notified to the Commission together with the grounds for 
maintaining or introducing them.

A Member State may also prohibit a certain category of tobacco or related products, on 
grounds relating to the specific situation in that Member State and provided the 
provisions are justified by the need to protect public health, taking into account the high 
level of protection of human health achieved through this Directive. Such national 
provisions shall be notified to the Commission together with the grounds fo r introducing 
them. The Commission shall, within six months of the date of receiving the notification 
provided fo r in this paragraph, approve or reject the national provisions after having 
verified, taking into account the high level of protection of human health achieved 
through this Directive, whether or not they are justified, necessary and proportionate to 
their aim and whether or not they are a means of arbitrary discrimination or a disguised 
restriction on trade between the Member States. In the absence of a decision by the 
Commission within the period of six months, the national provisions shall be deemed to be 
approved.

Þá þyrfti hugsanlega að huga að tilkynningu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2015/1535 um tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknilegar reglugerðir og reglur 
um þjónustu í upplýsingasamfélaginu.

ÁTVR benti í fyrri umsögn sinni á annað óæskilegt ósamræmi
hugtakanotkun/skilgreiningum á tóbaksvörum/tóbaki í íslensku tóbaksvarnarlögunum 
annars vegar og tóbakstilskipuninni og löggjöf nágrannaþjóða okkar hins vegar.
Þær athugasemdir eiga enn við, en þetta ósamræmi leiðir m.a. til óheppilegrar skörunar 
á skilgreiningu tóbaksvarnarlaganna á tóbaki og skilgreiningu fyrirliggjandi 
rafrettufrumvarps á áfyllingu. Skörunin getur leitt til óvissu um það hvort áfylling gæti 
talist falla undir gildissvið tóbaksvarnarlaganna.
Skilgreining tóbaksvarnarlaganna á tóbaki hljóðar þannig:

Með tóbaki er í  lögum þessum átt við tóbaksjurtir (nicotiana) og allan varning unninn að 
öllu eða einhverju leyti úr þeim til neyslu, svo sem sígarettur, vindla, reyktóbak, neftóbak 
og munntóbak.

Nikótín er unnið úr tóbaki. Sé framangreind skilgreining skýrð samkvæmt orðanna hljóðan 
þá er eðlilegt að álykta sem svo að áfylling sem
inniheldur nikótínvökva gæti raunverulega talist tóbak í skilningi tóbaksvarnarlaganna. Í 
tóbakstilskipuninni eru tóbaksvörur hins vegar skilgreindar sem vörur sem neyta má og 
innihalda tóbak:
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'tobacco products' means products that can be consumed and consist, even partly, of 
tobacco, whether genetically modified or not;

Eftirfarandi skilgreiningar er þar að finna á tóbaki annars vegar og nikótíni hins vegar:

'tobacco' means leaves and other natural processed or unprocessed parts of tobacco 
plants, including expanded and reconstituted tobacco;

'nicotine' means nicotinic alkaloids;

ÁTVR telur nauðsynlegt að huga vel að grundvallarskilgreiningum tóbakstilskipunarinnar 
við innleiðingu hennar í íslenskan rétt, hvort sem er í hluta eða heild. Ekki síst í ljósi 
vöruþróunar á tóbaksmarkaði, en nú eru komnar fram vörur sem eru einhvers konar 
blendingar af tóbaki og rafsígarettum. Hér má nefna vörur sem gengið hafa undir nöfnunum 
heat-not-burn, HNB og iQos vörurnar, sem tóbaksfyrirtækin eyða nú miklu púðri í að 
markaðssetja. Æskilegt er að löggjafinn hafi tekið afstöðu til þess hvernig með þær vörur skuli 
farið, þ.e.a.s. hvort þær skuli skilgreindar sem rafrettur eða tóbak, áður en þær halda innreið 
sína á íslenskan markað.
Að lokum er rétt að benda á að í fyrirliggjandi frumvarpi er ekki kveðið á um eftirlitsaðila 
með notkun rafrettna, en skv. ákvæðum tóbaksvarnarlaga er heilbrigðisnefndum, 
Vinnueftirliti ríkisins og Samgöngustofu falið eftirlit með því að virt séu hliðstæð ákvæði 
og lagt er til að gildi um takmörkun á notkun rafrettna.

Virðingarfyllst,

ÁTVR
Ívar J. Arndal 
forstjóri ÁTV

Stuðlahálsi 2 
110 Reykjavík 

S. 560 7700 
Vinbudin.is
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