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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp til laga um breytingu á iögum um verslun með 
áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur rikissjóðs, áfcngislögum og lögum um gjald á 
áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis), þskj. 17-17. mál.

BSRB hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með 
áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á 
áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis).

BSRB bendir á að í gildandi lögum nr. 86/2011 um verslun með áfengi og tóbak er 
smásölu áfengis m arkaður skýr lagarammi þar sem m.a. samfélagsleg ábyrgð, 
lýðheilsumarkmið og takmörkun og stýring á aðgengi, m.a. ungs fólks, að áfengi er lögð 
til grundvallar.

BSRB lýsir yfir áhyggjum a f því að með samþykkt frumvarpsins yrði þessum mikilvægu 
markmiðum stefnt í hættu, m.a. þar sem ekki eru sam bærilegar skyldur lagðar á 
einkaaðila og gilda um ÁTVR að gildandi lögum og ekki virðist gert ráð fyrir að eftirlit 
verði aukið m eð sölu áfengis í verslunum. BSRB bendir jafnfram t á að verði sala áfengis 
leyfð í verslunum verða hagnaðarsjónarmið væntanlega lögð til grundvallar sem stefnir 
ennfremur framangreindum markmiðum í verulega hættu. Þá hefur BSRB verulegar 
áhyggjur a f  því að iýðheilsu landsmanna verði ógnað.

BSRB leggst því alfarið gegn samþykkt frumvarps þessa þar sem lagt er til að einkaleyfi 
ÁTVR á smásölu áfengis verði aflagt og smásala áfengis verði að ákveðnu marki frjáls.

Fyrir hönd BSRB
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