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Umsögn v. Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Mál 202. 148.löggjafarþing

Inngangur:

Kæra Alþingi.

Boðið er uppá umsögn v. umrædds frumvarps og það vil ég þakka fyrir og notfæra mér.
Ég mun reyna að fylgja þema samantektar þess og taka fyrir nokkur atriði í þeirri röð sem þar eru. 
Mínar aðfynnslur eru samt á nokkuð almennum nótum.

Um mig fyrst.
Ég er fæddur "64 og hef reykt í ca. 35 ár nær pakka á dag. Sú hegðan breyttist óvænt fyrir 2 árum.
Ég hafði séð aldraða frænku mína sem var einnig harður neytandi tóbaks komin með rafréttu 
(Eimsprota) og ótrúlega breytingu á "útgeislun" hennar.

Ég hafði fregnir af hugsanlegum valkost í stað tóbaks en var ekkert að fara gera neinar breytingar og 
stefndi að því að lifa að sjá dætur mínar 4 & 9 ára verða stálpaðar, eða ca. 15 ár í viðbót.
Til að þetta mætti verða reyndi ég að skrúfa niður neysluna í 1/2 pakka á dag.
Þetta markmið náðist ekki nema mjög takmarkað.
Eg var farin að vakna eftir 4 tíma svefn til að reykja við gluggann (rofin svefn).
Þannig hagaði ég háttatímanum svo ég vaknaði um 7 að morgni 5 tímum síðar.

Nú kom vinur minn í heimsókn með afmælisgjöf sína frá börnum hans, Eimsprota.
Þar sem við vorum að vinna saman í reykfylltum bílskúrnum þá vildi ég verða samferða, 
spara pening og fækka rettunum eins og áður var lýst.

Við ákváðum að drekkja tóbaksþörfinni í hvert skipti sem hún byrtist.

Árangurinn fór framúr björtustu vonum. Neyslan drógst saman um 98% á fyrsta deigi.
Þ.e. einu sikaretturnar sem voru reyktar voru til þess að sannreyna hvort hægt væri að "falla" og hætta 
aftur.
Það kom í ljós að tóbaks-hlekkirnir voru horfnir. Á deigi 3 var hægt að fynna 
jákvæðar áhrif á heilsuna og pakkinn lá óhreifður vikum saman.
Bílskúrinn reykhreinsaðist fullkomlega, íbúðin varð ligtarlaus, svefninn var nú aðeins rofinn í svo 
skamman tíma að hann lengdist og truflaðist ekki svo neinu næmi.
Þetta gerðist allt án nokkurra fráhvarfseinkenna, s.s. svita eða skjálfta.
Engin óþægindi, þó tók það smá tíma að fynna fullkomin tækjakost.

Jafnframt var gufan sjálf jafn skemmtileg í "rómantísku" Ijósi eins og reykurinn áður.

Á deigi 4 sagði ég fjölskyldunni frá því að ég væri alfarið hættur að reykja síkarettur.
Nú eru liðin 2 ár og ég get eiginlega ekki reykt tóbak.

Ef eitthvað er hefur gufan hreinsað lungun, mykt tjöruna og hjálpað henni frá {tilfynningarök - ekki 
læknisfræðileg}.
Kraftaverkið er staðreynd og það að ná Nigotín-magninu niður er mun auðveldara í framhaldinu.

Ég á Eimsprotanum líf mitt að launa og mun aldrei þaga yfir því



Efnisleg gagnrýni og ávítur: 

1) Nafngift:
Það að setja Eimsprotann (nafn sem ég fann upp/smíðaði og lýsi yfir að sé réttara en flest önnur, 
sérstaklega Rafretta) í sama mengi og Síkaretta ("retta") er bæði ílla hugsað frá sjónarmiði Íslensku og 
heilsusamlega forvarna.
Að nafnið (orðið) lýsi eiginleikum fyrirbærisins, beigist réttilega og hafi hefð. (Eim-reið, Eim-skip, - 
Veildis-sproti, Tofra-sproti).

Heilsufarsleg innræting misheppnast gersamlega , er fullkomlega gegnsæ sem (hræðslu)áróður.

2) Neytendavernd / gæðastjónun / framþróun:
Það er reynsla (t.d. í Formulu 1 kappakstri) að skilyrðingar og höft frá yfirvaldi eru ekki ekki til að stöðva 
einbeittan vilja þess sem þarf að aðlaða sig þeim. Þróuninni má þó beina í vissar áttir.
Það er alveg ljóst að framþróun Eimsprotans hefur verið hröð og þar sem nú eru "coil" (brennari) 
verða hugsanlega næst leysigeisli eða örbylgja. Það er því nauðsýnlegt að stýðja við rannsóknir og hafa 
sem fæstar skorður.
Hér verður skynsemin að ráða. Markaðslega eru viðskiptahindranir ekki endilega góðar.
Ef ársneysla okkar kemst fyrir í bílfarmi þá er ekki gott að flækja það frekar.
Ársneysla mín kemst fyrir í littlu páskaeggi ( - áður 300 Sikarettupakkar).
Nigotínstyrkur verður að vera stillanlegur sem næst neytendanum. - því er nauðsýnlegt að hann 
hafi frjálsan og ótakmarkaðan aðgang að hreinum vökva sem og "viðbótar styrk" úr þessháttar vökva. 
Val neytendans einskorðast þá við lágmark, sem er í sjálfu sér saklaust með öllu, yfir í rótsterkann sem 
er
svo rammur á bragðið að fæstir þola.
Tannkastærðirnar þurfa að vera undir neytendanum komnar, ekki áðurnefndu yfirvaldi, af fyrrgreindum 
ástæðum.

Innfluttningur: ætti að vera undir kvetjandi en ekki letjandi skilyrðum.
Markaðsetning: ætti ekki að vera skertari en t.d. nigotine-plástrar / tyggjó.
Reyndar er augljóst að hið opinbera mun ekki stöðva flóð meðmæla í garðs Eimsprotanns þó reynt 
verði.
Aldurstakmarkanir, (18 ára) í versta falli, verða til þess að yngri neytendur Nigótíns verða einfaldlega 
að reykja ólöglega til þess aldurs og þeir geta hætt með Eimsprotanum á rétta afmælisdeigi. Það er 
fórnarkostnaður sem er nú ykkar val og söluaðilar hafa tekið upp að eigin frumkvæði til að sefa 
áhyggjur foreldra.

Ergo: Því viðari reglur, því betri Eimsproti. Því þrengri reglur, því meiri undanbrögð, smiggl, svindl og 
hægari endurbætur.
Að neytendastöfu sé ættlaðar 9 milljónir í eftirlit þessa efnis er óraunhæft þegar 9 milljarðar munu littla 
breyta
nema til hins verra fyrir Lýðheilsu, hið opinbera og neytandin verður látinn borga hvaða upphæð sem 
er.
Þetta er afleikur og/eða skattheimta sem verður ekki viðunandi.

3) Fjöðmilanefnd getur ekki stöðvað lofsaung neytenda. Viðspyrna hennar einskorðast við 
auglýsingamarkaðinn og mun ekki breyta neinu í raun.

4) Auglýsingabann með forvarnir og/eða fræðslu að leiðarljósi verður jafnframt vandasamt í ljósi 
augljósra kosta Eimsprotanna.



5) Spilling?! Jafnframt er eðlilegt að þetta sama augl.bann hljóti að ná til Nigotín-plástra og
n t yggjó .
Þarna glittir í hagsmunatengsl sem virðast ná til Heilbrigðisgeirans og er honum til skammar.
Þessi tengsl eru að koma betur í ljós með hverjum deigi og er næg ástæða ein og sér til að fresta 
framgangi frumvarpsins. Þessi hagsmunir virðast teigja sig uppeftir Læknastettinni (heimsóknir lækna á 
ráðstefnur) og þá er Krabbameinsfélagið rúið trausti vegna niðurtals.
Þessi tengsl eru meðal almennings metin sem spilling á háu plani.

6) Lýðheilsusjónarmið verða að vega þyngra en tilskipun að utan. Það væri réttmætt að setja 
frumvarpið á ís, tefja það sem lengst og sjá niðurstöður nýustu rannsókna. Það betra en að festast í 
rangri stöðu til að bakka útúr.

7) Nigotinlaus vökvi ætti að hljóta reglum burtséð frá fyrrgreindum Nigotínbættum vökva, enda um 
aðra vöru að ræða (ekki nigotín). Þessi vökvi er notaður í leiksýningar til að auka lýsingu t.d. í Borgarl.h. 
, nema að sá vökvi er ekki jafn nátturulegur að gerð.

Samantekt : Það er bráðnauðsýnlegt að frysta frumvarpið eða hafna með öllu m.t.t. Lýðheilsu. 
Eimsprotinn er helsta ástæða þess að hér hafa harðari neytendur tóbaks breytt lífstíl sínum og 
tóbaksnotkun hrunið á seinustu 10 árum, þróun sem verður að lofa en ekki stöðva.
Hún er ekki afrakstur nokkurs annars , s.s. tyggjó eða plástra enda mun áhrifaríkara tól.
Munum að Reykur og Gufa eru ólík fyrirbæri þá í sama ástandi (loftkendu) séu.
Fólk veit betur betur og komandi rannsóknir munu sanna gildi Eimsprotanns.
Það verður að koma í veg fyrir að niðurtal hagsmunaaðila innan Heilbrigðisgeirans hafi skemmandi 
áhrif á niðurstöður, traust til hans og reyndar Alþingis er að veði.
Eimsprotinn, heilbrigð skinsemi!

Kærar þakkir fyrir áheyrn yðar.
Helgi Hauksson 
200864-4179 
Gunnarsbraut 36 
105 Reykjavík.


