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Efni: Tillaga til þingsályktunar um aðgengi að vörum sem innihalda CBD, 105. mál

Samtök iðnaðarins fengu til umsagnar þingsályktunartillögu um að Alþingi feli 
heilbrigðisráðherra að kanna regluverk um sölu og markaðssetningu á vörum sem innihalda 
CBD sem og að ráðherra geri nauðsynlegar breytingar til að auka aðgengi að vörum sem 
innihalda CBD.

Samtök iðnaðarins (hér eftir „SI" eða „samtökin") taka undir með mikilvægi þess að ráðist verði 
í þá vinnu að skilgreina umhverfi og regluverk sem gildir um sölu og markaðssetningu á vörum 
sem innihalda CBD. Samtökin benda enn fremur á mikilvægi þess að samhliða þeirri vinnu að 
nauðsynlegt er eining að skilgreina umhverfi og regluverk um framleiðslu á CBD hér á Íslandi 
og vörum sem innihalda CBD. Mikilvægt er að jafnræðis sé gætt þegar kemur að aðgengi að 
hráefnum fyrir íslenska framleiðendur sem vilja framleiða CBD sem og þeirra sem vilja 
framleiða vörur unnar úr CBD. Fyrir Alþingi liggur nú stjórnarfrumvarp (um breytingu á lögum 
um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, 644. mál) um heimild fyrir innflutningi á fræjum til ræktunar 
og framleiðslu á iðnaðarhampi, en tæpt ár er síðan að reglugerðabreyting nr. 355/2020 var birt 
í Stjórnartíðindum þar sem innflutningur, meðferð og varsla fræja tegundarinnar Cannabis 
sativa var heimilaður. Eins og fram kemur í því frumvarpi er heimild til innflutnings Cannabis 
sativa-fræja óháð því hvað eigi að vinna eða framleiða úr fræjunum sbr. kafla um Afurðir 
iðnaðarhamps sem er að finna í greinargerð með frumvarpi. Framleiðendum iðnaðarhamps 
geta því farið að vinna CBD úr hampinum til sölu eða framleiða vörur sem innihalda CBD, þá 
undir því eftirliti sem á við hverju sinni.

Eins og greint er frá í greinargerð með þingsályktunartillögunni þá hefur verið nokkur fjöldi hafið 
ræktun á iðnaðarhampi hér á landi enda notkunarmöguleikar á iðnaðarhampi miklir til að 
mynda til framleiðslu á heilsu- og snyrtivörum, í iðnaðar- og byggingarvörur. Samkvæmt 
reglugerð 14. gr. reglugerðar um snyrtivörur (EB) nr. 1223/2009 er CBD ekki talið upp sem efni 
sem er bannað í snyrtivörum og því ekkert til fyrirstöðu að íslenskir framleiðendur snyrti- og 
húðvara framleiði sínar vörur úr íslensku CBD enda liggur fyrir að CBD ekki að finna í reglugerð 
um ávana- og fíkniefni eða önnur eftirlitsskyld efni. Því ætti íslenskum framleiðendum að vera 
heimilt að framleiða að minnsta kosti snyrtivörur sem innihalda CBD olíu sem framleidd er hér 
á landi.

Rétt eins og Evrópudómstóllinn hefur úrskurðað þá hefur Embætti landlæknis einnig gefið út 
að CBD geti ekki talist sem vímugjafi og eigi ekki að flokka sem ávana- og fíkniefni eða til 
fíknilyfja. Þá hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) einnig gefið út að CBD eigi ekki að 
vera á lista þeirra yfir fíknilyf. Eins og fram kemur í umsögn Embætti landlæknis þá þurfa að 
vera góð rök fyrir því að réttlæta bann við CBD og jafnframt að heilbrigðisástæður sem taka af 
öll tvímæli þess efnis að banna eigi notkun CBD virðast ekki vera fyrir hendi í dag.

Til glöggvunar á þeim villandi upplýsingum sem stofnanir hins opinbera setja fram í dag 
varðandi matvæli og fæðubótarefni sem innihalda CBD þá leggur Matvælastofnum, sem fer
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með eftirlit með matvælum, bann við innflutningi á matvælum og fæðubótarefni á þeim 
grundvelli að um sé að ræða matvæli, fæðubótarefni sem innihalda lyf samkvæmt skilgreiningu 
lyfjalaga sbr. 11 gr. laga um matvæli 93/1995, og því Lyfjastofnunar að skera úr um slíkt. 
Samkvæmt Lyfjastofnun er það á forræði Matvælastofnunar að veita upplýsingar um lögmæti 
matvæla og þar með talið upplýsingar um matvæli sem innihalda CBD. Í dómi 
Evrópudómstólsins hafa öll tvímæli verið tekin af þeirri skoðun framkvæmdarstjórnar 
Evrópusambandsins að CBD skuli flokkað sem lyf eða fíkniefni og geti því ekki verið notað í 
matvæli eða fæðubótarefni.

Eins lýst er hér að framan taka Samtökin undir með mikilvægi þess að heilbrigðisráðherra 
ráðist í vinnu að skilgreina umhverfi og regluverk sem gildir um sölu og markaðssetningu á 
vörum sem innihalda CBD, þó sér í lagi matvæli og fæðubótarefni enda líta samtökin svo á að 
framleiðsla á CBD sé heimil sem og framleiðsla á vörum sem innihalda CBD.

Virðingarfyllst,
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