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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, 202. mál.

Undirritaður sendir hér inn umsögn bæði fyrir sína hönd og fyrir hönd Icevape EHF um 
frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Frumvarp um sama efni (431. mál) 
var lagt fram á 146. löggjafarþingi en var ekki afgreitt. Undirritaður skilaði umsögn til 
velferðarnefndar um það frumvarp en var sú umsögn ekki birt skv. síðu alþingis yfir erindi og 
umsagnir frá fyrri þingum.

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 líkt og kemur fram í greinargerð 
með frumvarpinu. Nánar tiltekið er 20 gr. tilskipunarinnar innleidd með frumvarpinu en 
ákvæðið fjallar um rafrettur (e. electronic cigarettes).
Mikil mistúlkun á sér stað á ýmsum punktum 2014/40/ESB og slæm þýðing á ýmsum 
punktum mun valda gífurlegum vandræðum fyrir bæði neytendur og verslunareigendur

Vill undirritaður benda á að umrætt frumvarp er langt um strangara heldur en meint 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB.
Þykir undirrituðum það gífurlega sorglegt ef sú verður raunin að alþingi Íslands kýs að setja 
strangari lög um rafrettur heldur en gilda núþegar um tóbak.

Undirritaður fagnar því þó að verið sé að vinna í lagasetningu varðandi rafrettur en ítrekar 
hér með að lagasetning verði að vera innan skynsamlegra marka og hve alvarlegt það verður 
ef umrætt frumvarp fer óbreytt í gegn.

Fari umrætt frumvarp í gegn óbreytt þá er það ekki gert með hag neytenda í huga eins og 
haldið er fram, heldur þvert á móti enda er augljóslega ekki verið að hlusta á þarfir 
neytenda, sögur neytenda né tekið mark af staðfestum rannsóknum og skýrslum frá 
samtökum og félögum eins og royal college of physicians, krabbameinsfélagi bretlands, 
krabbameinsfélagi bandaríkjana og fl.

Einnig er vert að benda á að ef umrætt frumvarp fer óbreytt í gegn þá eru yfirgnæfandi líkur 
á því að stór hluti fólks fari aftur yfir í sígarettur sökum kostnaðaraugkninga og mikilla 
takmarkana á framboði á vörum ásamt því að stór hluti markaðsins færist yfir á svarta 
markaðinn og vökvar fara í fjöldaframleiðslu í bílskúrum og kjöllurum án nokkurs 
gæðaeftirlits.



Í stuttu máli munu neðangreind ýtarleg ummæli fjalla um:
* Viðvaranir á umbúðum -  Um er að ræða alvarlega lygi til neytenda með því að merkja 
vörur með viðvörun um að þær innihaldi nikótín þegar þær gera það ekki
* Öryggi -  Slæm mistúlkun á sér stað (léleg þýðing) á reglugerð varðandi skilyrði um tanka, 
engir tankar á markaðinum nú, né í framtíðini munu geta uppfyllt þessi skilyrði eins og þau 
eru þýdd yfir á íslenska tungu í þessu frumvarpi.
* Tankastærðir -  Engar forsendur eru fyrir því innan tilskipunar 2014/40/ESB að hámarka 
tankastærðir við 2ml
* Vökvastærðir -  Engar forsendur eru fyrir því innan tilskipunar 2014/40/ESB að hámarka 
vökvastærðir á nikótínlausum vökvum við 10ml
* Auglýsingar og sýnileiki á sölustöðum -  Farið verður yfir það hversu slæmt það er að banna 
auglýsingar og sýnileika á vöru sem sannað hefur verið að sé 95%+ skaðaminni en sígarettur
* Tilkynning til neytendastofu -  Gífurlega hamlandi fyrir verslanir og neytendur og brýtur á 
bóga gegn 2. gr. frumvarpsins um öryggi.
* Gildistaka -  Breyta þarf gildistökutíma á þessum lögum, ef af þeim verður, til að auðvelda 
verslunum aðlögun að lögum þessum.

Ýtarlegri ummæli um hinar ýmsu greinar frumvarpsins. 

2. gr. -  Gildissvið, segir:
Lög þessi gilda um rafrettur og áfyllingarfyrir rafrettur, hvort sem þær innihalda nikótín eða ekki.

3. gr. -  Orðaskýringar, segir:
Áfylling: Ílát sem inniheldur nikótínvökva eða annan vökva sem ætlaður er til að fylla á rafrettur.
Rafretta: 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.

* Sé horft til þessara úttekta úr þessum tveimur greinum frumvarpsins hefur skilreining 
velferðar ráðuneytis og heilbrigðisráðherra á Evróputilskipunarinnar verið víkkuð gífurlega 
frá fyrra frumvarpi sem og útfrá Evróputilskipun.

Sem dæmi mætti nefna að hér er verið að setja alla nikótín og nikótínlausa vökva undir sama 
hatt. Svo er ekki gert í Evróputilskipun 2014/40/ESB en hún hljóðar svo:
'refill container' means a receptacle that contains a nicotine-containing liquid, which can be 
used to refill an electronic cigarette;

Eins og glöggir enskumælandi einstaklingar sjá þá segir tilskipun Evrópusambandsins að 
áfyllingar eigi eingöngu við um nikótín vökva, meðan að íslenska frumvarpið tekur skrefið 
lengra og blandar hér nikótínlausum vökvum inn í frumvarpið og í raun ef farið er 
bókstaflega eftir þessari orðaskýringu þá ætti þetta frumvarp að ná yfir öll bragðefni, 
Vegetable Glycerin og Propylene Glycol en það eru 3 helstu innihaldsefni rafrettu vökva. 
Þætti undirrituðum gífurlega fróðlegt að vita hvernig þeir ættla sér að framfylgja því að setja 
svona miklar takmarkanir á vörur sem eru fluttar inn í tunnum hingað til fyrir allskonar 
framleiðslur.

Ef maður skoðar svo eftirfarandi punkta úr frumvarpinu með 2. og 3. gr. til hliðsjónar þá 
hefur þessi víkkun skilgreiningar alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir neytendur og 
verslunar eigendur sem selja vape vörur.



4. gr. -  Viðvaranir á umbúðum, segir:
Rafrettur og áfyllingar má því aðeins hafa til sölu eða dreifingar ef skráðar eru viðvaranir um áhrif vörunnar á 

heilsu á umbúðir hennar og leiðbeiningar fylgi um notkun og geymslu.

* Samkvæmt þessu þá verður að merkja nikótínlausa vökva, tanka og græjur með viðvörun 
um að þær innihaldi nikótín sem er þráðbein lygi til neytenda og getur valdið gífurlegum 
ruglingi hjá neytendum sem vilja ekki nikótín.
Að merkja nikótínlausa vökva, batterí, coil(hitaelement), bómul, gler og fl. vörur sem 
innihalda aldrei nikótín, gefur augljósa sýn á hvernig verið er að ljúga að neytendanum og er 
væntanlega á bága við neytendalög um merkingar á innihaldi á vörum.
Augljóslega á að vera merkingar um nikótín á vökvum sem innihalda nikótín, einnota tanka 
sem innihalda nikótín og jafnvel er hægt að samþykkja það að setja nikótínviðvörun á tanka, 
en þeir munu augljóslega eingöngu innihalda nikótín ef að neytandinn setur nikótínvökva 
sjálfur í tankinn.

5. gr. -  Öryggi, segir:
Rafrettur og áfyllingar skulu vera barnheldar og tryggt skal að þær leki ekki og að í þeim sé búnaður sem tryggir 
áfyllingu án leka.

* Hér er verið að mistúlka Evróputilskipun gífurlega eða þá að þýðingin hafi farið gífurlega á 
mis.
Í 5. gr. þessa frumvarps er verið að vísa í g-lið 3. mgr. 20. gr. Evróputilskipunar sem segir 
orðrétt:
Member States shall ensure that: electronic cigarettes and refill containers are child- and tamperproof, are 
protected against breakage and leakage and have a mechanism that ensures refilling without leakage.

Ákvæði þetta mælir fyrir því að ganga skuli úr skugga um að það sé til staðar sé lekavörn.
Ekki er minnst á það að tryggja verði að vara leki aldrei enda er slíkt gjörsamlega ómögulegt 
þegar um er að ræða tank sem opinn er í báða enda svo loft komist í gegn og eina sem 
heldur vökvanum í tankinum er í raun bómullinn sem sígur í sig vökvann. Ef vökvinn tekur í 
sig of mikinn vökva þá mun tankurinn leka að einhverju leiti.
Sé horft til 5. gr. frumvarpsins umrædda þá mun enginn tankur á markaðinum vera löglegur 
á Íslandi hvorki nú né nokkurntíma í framtíðinni enda er ekki hægt að uppfylla þær kröfur 
sem settar eru um að tankur sé 100% varinn gegn því að brotna og leka og er því gífurlega 
mikilvægt að umorða þessa grein í eftirfarandi sem væri rétt þýðing á evróputilskipun: 
Rafrettur og áfyllingar skulu vera barnheldar og með varnir gegn leka og brotum ásamt búnaði til að 
hægt sé að fylla á án leka.

7. gr. -  Hámarksstyrkleiki og stærð, segir:
- Ekki er heimilt að selja áfyllingar fyrir rafrettur sem rúma meira en 10 ml a f vökva.
- Ekki er heimilt að selja rafrettur með áfyllanlegum tanki, einnota rafrettur eða hylki írafrettur sem rúma 
meira en 2 ml a f vökva.
* Þarna er í fyrsta lagi verið að taka eina gr. úr Evróputilskipun sem er í einum lið og skipta 
upp í tvo liði. Ég mun hér taka fyrir fyrri lið þessa gr. og strax í framhaldi fara yfir í seinni 
liðinn. Í seinni liðnum sést hver upprunaleg tilskipun er frá Evrópusambandinu.

Talað um að allar áfyllingar fyrir rafrettur, bæði með og án nikótíns, skuli ekki vera stærri en 
10ml, en það er hvergi þannig í heiminum að hámarksstærð sé á nikótínlausum vökvum og



er ekki talað um það í Evróputilskipun að nikótínlausir vökvar séu með hámarksstærð. Því er 
það með öllu óskiljanlegt að nikótínlausir vökvar séu hér settar undir sömu takmörkun og 
nikótínvökvar.

Sé þess virkilega þörf að skipta þessu upp gegn tilskipun Evrópusambandsins þá ætti 
augljóslega að umorða þessa gr. í eftirfarandi:
-Ekki er heimilt að selja áfyllingar fyrir rafrettur sem rúma meira en 10ml af vökva ef 
umrædd áfylling inniheldur nikótín

Einnig er mikilvægt að hafa í huga eftirfarandi atriði varðandi vanda þess að vera með 
eingöngu 10ml vökva og í raun eru þessir punktar sterkur grundvöllur fyrir því að hafa ekki 
stærðartakmörk eða þá raunhæfari stærðartakmörk á öllum vökvum, sama hvort þeir séu 
með eða án nikótíns, t.d. 100ml
- 10ml vökvar eru með mikið verri barnalæsingu heldur en stærri flöskurnar, hafa t.d. 10ml 
flöskur með barnalæsingu verið auðveldlega opnaðar af 5 ára barni í tilraunum meðan að 
flest fullorðið folk á oft í vandræðum með að opna 30-200ml flöskurnar
- 10ml vökvaflöskur eru gífurlega umhverfisspillandi, og þvert á markmið ríkisstjórnar og 
íslensku þjóðarinnar að minnka plastnotkun, enda um að ræða 10 stk. af 10ml plastflöskum í 
stað 1 stk af 100ml svo dæmi sé tekið.
- 10ml flöskur eru í fullkominni stærð fyrir ungabörn til að stinga uppí sig og eru flöskurnar 
og tapparnir af þeim í fullkominni stærð til að festast í koki barna sem veldur gífurlegri 
slysahættu.
- 10ml flöskur eru margfalt dýrari fyrir neytendur en stærri flöskurnar. Til samanburðar er 
núverandi meðalverð á 10ml flöskum 1.000 kr, meðan að 100ml kosta að meðaltali 5000 kr.
- 10ml flöskur eru gífurlega litlar og auðvelt að tína þeim sem veldur því að börn geti fundið 
þau og slasað sig á þeim eða verra.

* Í 7. gr. er einnig mælt til að að hámarks stærð á tönkum fyrir rafrettur, einnota rafrettur og 
hylki í rafrettur séu að hámarki 2ml að stærð.
Eins og áður sagði þá er tilskipunin sem um ræðir skipt í tvo liði en er í Evróputilskipun bara 
einn liður.
Tilskipun í Evróputilskipun hljóðar sem hér segir:
nicotine-containing liquid is only placed on the market in dedicated refill containers not exceeding a volume of 
10 ml, in disposable electronic cigarettes or in single use cartridges and that the cartridges or tanks do not 
exceed a volume o f 2 ml;

Sé þessi grein þýtt orðrétt yfir á íslensku hljóðar hún svo:
Vökvar sem innihalda nikótín skulu eingöngu vera settir á markað ísérstökum áfyllingar flöskum sem 
fara ekki yfir 10ml að hámarki, í  einnota rafrettum eða í  einnota hylgjum/tönkum og að umrædd 
hylki eða tankar séu ekki stærri en 2ml

Eins og sést ef tilvísunin úr TPD er lesin vandlega þá er eingöngu verið að ræða um að tankar 
og hylki sem koma upprunalega frá framleiðanda með nikótínvökva í skuli vera að hámarki 
2ml, en í íslenska frumvarpinu er talað um að allir tankar skuli vera að hámarki 2ml þó þeir 
komi aldrei til með að vera með nikótín í þeim nema þá að neytandinn setji sjálfur 
nikótinvökva í þá. Þetta sáu frakkarnir og er ekki nein hámarksstærð á venjulegum tönkum í 
þeirra reglugerð varðandi rafrettur þó þeir séu nú í ESB.
Þetta sá líka sá hópur sem gerði fyrra frumvarps þáverandi heilbrigðisráðherra Óttars



Proppé og var umrædd reglugerð í fullkomnu samræmi við evróputilskipun. Það sama er 
ekki hægt að segja um núverandi frumvarp og í raun langt frá því.

10. gr. -  Auglýsingar og sýnileiki á sölustöðum, segir:
Hvers konar auglýsingar á rafrettum eða áfyllingum fyrir þær eru bannaðar. Þá er bannað að sýna neyslu eða 
hvers konar meðferð rafrettna eða áfyllinga í  auglýsingum.

Nú er vitað fyrir víst að vape er gífurlega góð skaðaminnkandi leið fyrir fólk frá tóbaki (95%+ 
skaðaminna en sígarettur) og hefur hjálpað þúsundum einstaklinga hér á landi og mörgum 
milljónum manna í Evrópu að losa sig frá tóbakinu, en afhverju að banna auglýsingu á vape 
meðan að aðrir nikótingjafar eru leyfðir í auglýsingum sem dæmi nikótíntyggjó, plástrar, 
sprey, hylki og fl.
Hvernig á fólk að geta tekið sjálfstæða ákvörðun um hvaða leið myndi henta þeim þegar að 
rafrettur, sem hjálpa lang stærstum hóp að hætta að reykja, er bannað að auglýsa en hitt er 
allt leyft?
Þetta veldur vantrú hjá neytendum á rafrettum og hægir á markmiði okkar allra að vera 
reyklaus þjóð.
Auðvitað ætti að leyfa auglýsingar á vape innan þá kannski vissra marka, taka fram að þetta 
sé eingöngu ættlað fólki sem vill hætta tóbaksnotkun, bannað að auglýsa nikótínið jafnvel.

10. gr. -  Auglýsingar og sýnileiki á sölustöðum, segir einnig:
Rafrettum og áfyllingum skal komið þannig fyrir á sölustöðum að varan sé ekki sýnileg viðskiptavinum. 

Sérverslunum með rafrettur og áfyllingar fyrir þær er þó heimilt að hafa vöruna sýnilega þegar inn í  verslun er 
komið.

Hér þykir vanta gífurlega að útskýrt sé hvernig á að koma í veg fyrir að sérvöruverslanir séu 
með vörur sýnilegar nema þegar inní verslun er komið, á nú að fara að ættlast til þess að 
verslunareigendur sérvöruverslana skyggji algjörlega glugga sína svo ekkert sjáist inn útfrá 
götu? Með því myndu þessar verslanir virka gífurlega fráhrindandi og vafasamar. Með því 
mun þessi reglugerð halda enþá fleira fólki frá því að skipta yfir í skaðaminnkandi leið frá 
tóbakinu.
Umræddar vörur eru svo smávaxnar að það sér enginn neinar merkingar eða neitt 
nákvæmlega á vörum eða vökvum þegar horft er í gegnum glugga, jú þær sjást, en það sést 
ekkert verð eða ýtarlegt um vörurnar, sem dæmi með vökvana sést ekki bragð eða myndir 
frá gluggum nema þá einfaldlega að þeir séu alveg í gluggunum. Þá væri vel hægt að umorða 
þessa reglugerð sem hér segir:
Vökvar sem innihalda nikótín skulu ekki vera sýnilegir viðskiptavinum í  almennum verslunum. 
Sérvöruverslunum með rafrettur og áfyllingar fyrirþær er þóheimilt að hafa vöruna sýnilega þegar inn 
í  Verslun er komið.

Það er augljóst að það er fráhrindandi fyrir neytendur ef vara er falin, og heldur þar af 
leiðandi fleira fólki frá vörunni og í sígarettunum þar sem faldar vörur jafngildir hættulegri 
vöru fyrir flestum neytendum.

13. gr. -  Tilkynning til neytendastofu, segir:
Framleiðendur og innflytjendur rafrettna og áfyllinga fyrir þær, sem hyggjast setja rafrettur eða áfyllingar á 

markað hér á landi, skulu senda Neytendastofu tilkynningu um slíkt sex mánuðum áður en markaðssetning er 
fyrirhuguð. Leggja skal fram  nýja tilkynningu fyrir hverja umtalsverða breytingu á vörunni og sker



Neytendastofa úr um hvort breyting telst umtalsverð. Óheimilt er að flytja inn eða selja vöru sem hefur ekki 
verið tilkynnt ísam ræ m i við ákvæði þetta og reglugerðir settar með stoð íþví.

* Þessi tiltekna grein frumvarpsins er gifurlega slæm fyrir neytendur og verslunareigendur 
sökum ýmissa ástæðna.
Með þessu er verið að koma í veg fyrir það að neytendur geti pantað sér græjur og vökva að 
utan, það er verið að valda því að verslanir hér á landi geta ekki boðið uppá öruggustu og 
nýjustu græjurnar hverju sinni, og að græjur sem ættlaðar eru í sölu hér á landi eru löngu 
orðnar úreldar þegar þær loksins koma í sölu hér.
Þróunin á þessum markaði er svo gífurlega hröð að ný tækni, ný öryggisatriði, ný vandaðari 
hönnun og fl. Er að koma út í hverjum mánuði.
Hér er verið að brjóta beint á móti 1. gr. þessa frumvarps sem segir:
Markmið laga þessara er að veita heimildir til innflutnings, sölu, markaðssetningar og notkunar rafrettna og 

tryggja gæði og öryggi rafrettna og áfyllinga fyrir rafrettur á markaði.

Hvernig er hægt að tryggja mesta öryggið og bestu gæðin þegar að það tekur 6 mánuði að fá 
nýjustu, öruggustu og bestu vörurnar inní landið hverju sinni?

Ef þessi regla þarf yfir höfuð að vera til staðar er hér mælst með að tíminn verði styttur og 
reglugerðinni verði breytt sem hér segir:
Framleiðendur og innflytjendur rafrettna og áfyllinga fyrir þær, sem hyggjast setja rafrettur eða 
áfyllingar á markað hér á landi, skulu senda Neytendastofu tilkynningu um slíkt einum mánuði áður 
en markaðssetning er fyrirhuguð. Leggja skal fram nýja tilkynningu fyrir hverja umtalsverða 
breytingu á vörunni og sker Neytendastofa úr um hvort breyting telst umtalsverð. Óheimilt er að 
flytja inn til sölu vöru sem hefur ekki verið tilkynnt ísam ræ m i við ákvæði þetta og reglugerðir settar 
með stoð í  því.

20. gr. -  Gildistaka, segir:
Lög þessi öðlast gildi 1. desember 2018. Þó öðlast ákvæði 13. gr. gildi 1. jú n í 2018.

Augljóslega er þetta gífurlega stuttur tími fyrir verslanir að aðlaga sig að breyttum 
aðstæðum og nýjum reglugerðum og ætti í raun að vera sem hér segir svo verslanir geti 
unnið þetta á sem bestann hátt:
Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 2018, þó er gefinn frestur fyrir tilkynningar til neytendastofu 
samanborið 13. gr. laga þessa til 1. janúar 2019 og verða allar vörur sem ekki hafa verið tilkynntar 
eða fengið leyfi frá neytendastofu að vera teknar úr sölu 1. febrúar / 1 . jú n í 2019.

Þannig geta fyrirtæki fyrr byrjað að selja vörur löglega og haft tíma til að aðlaða sig reglunum 
og verið á undanþágu með 13. gr. laga þessa til 1 janúar 2019 til þess að undirbúa umsóknir 
um leyfi fyrir vörum, og hafa þá til 1. Febrúar (gangandi útfrá því að 6 mánaða reglu er 
breytt í 1 mánaða reglu) eða 1. Júní (ef 6 mánaða regland stendur)
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