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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun 
með áfengi og tóbak, 106. mál.

Vísað er til tölvubréfs, dags. 3. mars 2017, þar sem Neytendastofu var sent til umsagnar 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, 106. mál.

Neytendastofa þakkar tækifærið til að tjá sig um málið og vill vekja athygli á eftirfarandi 
vegna 23. gr. frumvarpsins, væntanlegri 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998.

Með ákvæðinu er veitt heimild til birtingar áfengisauglýsinga, þó með þeim takmörkunum 
sem settar eru fram í ákvæðinu. Neytendastofa bendir á að stofnunin hefur töluverða reynslu 
af eftirliti með auglýsingum og markaðssetningu fyrirtækja enda hefur stofnunin til íjölda ára 
sinnt mjög viðamiklu eftirliti með markaðssetningu. Að fenginni þeirri reynslu telur stofnunin 
miklar líkur á því að verði frumvarpið að lögum verði töluvert um áfengisauglýsingar. af 
tveimur ástæðum. Ástæður þess eru annars vegar að íyrra banni við birtingu auglýsinga verði 
aflétt og hins vegar af því að með breytingunni munu ekki aðeins framleiðendur hafa hag af 
birtingu auglýsinganna heldur smásalar einnig. Samkvæmt frumvarpinu skal koma fram 
viðvörun í öllum auglýsingum og því telur stofnunin afar mikilvægt að eftirlit með 
áfengisauglýsingum verði eflt til að mæta væntanlegri aukningu auglýsinga.

Þrátt fyrir núverandi bann slíkra auglýsinga hafa framleiðendur margir hverjir auglýst áfenga 
drykki undir formerkjum „ léttöls “ þrátt fyrir að varan sem léttöl sé ekki fáanleg í almennum 
smávöruverslunum. Neytendastofa bendir á að í frumvarpinu er ekkert sem tekur sérstaklega 
á eða kemur í veg fyrir að slíkri háttsemi verði fram haldið til þess að komast hjá þeirri skyldu 
að birta viðvörunarmerkingar í áfengisauglýsingum. Þetta sjónarmið telur Neytendastofa að 
sýni enn fremur fram á mikilvægi þess að eftirlit verði aukið.
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