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Það er vissulega rétt að það vantar lög og reglugerðir varðandi eimsprotana (veipur/rafrettur) til þess 
að formfesta meðal annars aldurstakmörkun til kaupa, en það er ekki nægileg afsökun fyrir þeim 
alvarlegu göllum sem að eru á frumvarpi þessu.

Það sem líklegast er skaðlegast við þetta frumvarp er 6 mánaða biðtíminn til þess að fá nýa vöru 
samþykkta á markað.
Ef eða þegar nýar ransóknir benda á mögulega vankanta á rafrettunni er mikilvægt að hægt sé að 
leiðrétta þá svo fljótt sem unnt er, t.d. með því að bjóða upp á ný coil eða nýar gerðir af tönkum. 
Þessi 6 mánaða biðtími seinkar því all svakalega að hægt sé að bregðast fljótt og örugglega við ef að 
vandamál koma upp.

Eimsprotar, veipur, rafrettur, sama hvað við köllum þessa vöru er að reynast stórreikingafólki og fólki 
sem að hefur átt verulega erfitt með að hætta reykingum afar vel.
20 mg takmark á nikótínmagni er tala sem tekin er úr lausu lofti og engar ransóknir styðja.
Á sama tíma hefur 24 mg nikótínstyrkur reynst stórreykingafólki best til þess að færa sig úr tóbakinu 
og yfir á rafrettuna.
Þessi takmörkun kemur því til með að gera þeim erfiðara um vik að hætta reykingum og jafnvel snúa 
sumum aftur til sígarettunar.

10 ml flöskustærðin kemur til með að verða þess valdandi að það stóreykst plastnotkun og 
plastmengun fylgjandi notkun rafrettu almennt.
Einnig kemur þessi takmörkun til með að gera notkun veipunar óþægilegri og verða til þess að fólk 
fellur aftur í tóbakið.

Að takmarka tankastærðina við 2 ml þjónar engum tilgangi öðrum en að auka vesen við notkun 
rafrettunar.

Frumvarpið virðist ekki vera sett saman með það í huga að styðja við lýðheilsu heldur virðist það vera 
sett saman til þess að gera það flóknara, óöruggara, og erfiðara að nota rafrettur.
Það virðist enganvegin byggt á nýustu ransóknum né þekkingu í þessum efnum.
Reynsla annara Evrópuþjóða sem að samþykkt hafa sambærilegar reglur sýna að þessar reglur eru 
ekki að ganga almennilega.

Þetta vegur að frelsi einstaklingsins til að taka sjálfur ákvarðanir um eigin nikótínneyslu.
Þetta vegur að litlum fyrirtækjum á íslandi og afkomu þeirra.
Þetta vegur að öflugasta verkfæri sem að ég hef kynnst til þess að hætta reykingum.

Þeir einu sem að koma til með að græða á þessu frumvarpi í óbreyttri mynd eru tóbakssölumenn. 

Lærum af mistökum annara og við þurfum ekki að endurtaka þau sjálf.

~ Hans Jónsson.


