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

5. gr. - Öryggi
„Einungis er heimilt að selja einnota rafrettur, hylki eða áfyllingar fyrir rafrettur sem innihalda 
að hámarki 20 mg/ml af nikótínvökva.“
Vegna innflutningsbanns hefur myndast svartur markaður með nikótín. Verslanir geta í flestum 
tilfellum eingöngu flutt inn nikótínlausa vökva, og blanda nikótíni í vökvana við sölu. Einnig eru yfir 
1000 manns hluti af samfélagi sem blandar sína eigin vökva úr bragðefnum, glýseríni, glýkóli, og 
nikótínvökva. Lögin ná eingöngu yfir nikótínvökvann, enda eru öll hin innihaldsefnin lögleg og notuð 
í margvíslegum iðnaði, t.d. matvæla- og sápugerð. 20mg hámarksstyrkleiki mun tryggja áfram- 
haldandi ólöglegan innflutning og sölu á sterkari nikótínvökvum, enda óraunhæft að nota svo 
veikan vökva til íblöndunar.

Nikótín er eitur, og líklega er ákvæðið til þess ætlað að tryggja að ekki verði slys vegna ofneyslu eða 
inntöku af gáleysi. Það vekur þá upp spurninguna um hvers vegna leyfilegt er að ganga inn í apótek 
og kaupa nikótíntyggjó og aðrar nikótínvörur í banvænum skammtastærðum án lyfseðils. Hér er því 
ósamræmi í því hvaða nikótínvörur löggjafinn telur sig þurfa að vernda neytandann gegn.

7. gr. - Hámarksstyrkleiki og stærð.
„Ekki er heimilt að selja áfyllingar fyrir rafrettur sem rúma meira en 10 ml af vökva.“
Hér er um mistúlkun á 2014/40/ESB að ræða, en þar nær ákvæðið eingöngu yfir vökva sem 
innihalda nikótín. Þetta verður því væntanlega leiðrétt, enda fylgir enginn rökstuðningur þeirri 
ákvörðun að ganga lengra en 2014/40/ESB. Fyrir utan umhverfissjónarmið og aukna plastnotkun, 
er óraunhæft fyrir verslanir að flytja inn nikótínlausa vökva að hámarki 10ml, þar sem nánast allir 
framleiðendur selja vökva í stöðluðum og stærri stærðum, þær eru 60ml, 100ml, 180ml og 200ml.

Einnig er óljóst hvaða tilgangi 10ml hámarksstærð þjónar. Engin ákvæði eru um hámarksmagn sem 
neytandi má kaupa, og því eingöngu um óhagræði fyrir neytandann að ræða, og aukinn kostnað 
fyrir verslanir, þar sem endurpakka þarf öllum innfluttum nikótínlausumvökvum í minni umbúðir (að 
því gefnu að mistúlkunin í fyrri málsgrein verði leiðrétt). Ákvæðið er ekki í öryggiskaflanum, og því 
ekki til þess ætlað að koma í veg fyrir slys vegna ofneyslu eða inntöku af gáleysi. Hér virðist því 
vera um neyslustýringu að ræða. Vísa ég í því athugasemd við 5. grein að ofan um ósamræmi á 
neyslustýringu og skammtastærðum á nikótínvörum.

„Ekki er heimilt að selja rafrettur með áfyllanlegum tanki, einnota rafrettur eða hylki í  
rafrettur sem rúma meira en 2  ml af vökva.“
Óljóst er hvaða tilgangi þetta þjónar, og án nánari skýringa virðist vera um misheppnaða neyslu- 
stýringu að ræða. Óformleg könnun meðal nokkur þúsund íslenskra veipara leiddi í ljós að meðal 
dagsnotkun liggur á bilinu 15-30ml. Það er því mikið óhagræði fyrir neytandann að hafa einungis 
aðgang að 2ml tönkum, sem sífellt þarf að fylla á, með tilheyrandi hættu á leka. Flestir tankar eru 
mun stærri, og mun þetta því takmarka vöruframboð verulega, og eykur líkur á svörtum markaði 
með stærri tanka.

Að lokum bið ég nefndarmenn að taka vísunum í rannsóknir í umsögnum með fyrirvara. Mikill 
fjölda umsagna inniheldur texta á borð við „rannsóknir sýna að...“ án þess að geta heimilda. Eigi að 
taka þær til greina tel ég nefndinni skylt að kynna sér um hvaða rannsóknir ræðir og leita álits 
sérfróðra aðila um framkvæmd og sannleiksgildi þeirra, bæði rannsóknir sem vísað er í varðandi 
skaðsemi og -leysi.

Virðingarfyllst,

Frank Arthur Blöndahl Cassata


