
Nd. 732. Nefndarálit [86. mál]
um frv. till. um breyt. á áfengislögum, nr. 82/1969.

Frá meiri hl. allsherj arnefndar.

Allsherjarnefnd hefur haft mál þetta til athugunar síðan snemma á þessu þingi og fjallað
ítarlega um það á mörgum fundum.

Nefndin sendi frumvarpið til umsagnar alls 12 aðilum, en auk þess komu fulltrúar frá
allmörgum aðilum á fund nefndarinnar til viðræðna um málið. Í flestum þeim umsögnum,
sem nefndinni bárust, var annað tveggja mælt með samþykkt frumvarpsins eða gegn því, en
þó höfðu sumir þessara aðila ekki tekið afstöðu til málsins. Fram komu þó úr hópi þeirra,
sem töldust fremur andvígir frumvarpinu, ábendingar um nauðsyn þess að setja þjóðinni
skynsamlega áfengislöggjöf.

Allsherjarnefnd hafði það að leiðarljósi í störfum sínum að þessu máli að hrapa ekki að
afgreiðslu frv. heldur athuga það gaumgæfilega og vanda vinnubrögð sín. Jafnframt var það
skoðun meiri hl. nefndarmanna að mál af þessu tagi, en breytileg að formi, væru búin að
veikjast það lengi fyrir Alþingi að tímabært væri að frv., með þeim breytingum sem
nauðsynlegar þættu, kæmi nú til afgreiðslu. Úr því fengist þá skorið hvort það næði fram að
ganga. Öllum er ljóst að mál þetta er viðkvæmt og umdeilt. Það haggar þó ekki þeim
þingskyldum að láta málið ganga til úrslita.

Niðurstaða málsins varð sú í allsherjarnefnd að nefndin klofnaði í afstöðu til
frumvarpsins. Meiri hl., fimm nefndarmenn, leggur til að frumvarpið verði samþykkt með
breytingum sem tillögur eru fluttar um á sérstöku þskj. Form. nefndarinnar, Gunnar G.
Schram, skrifar þó undir nál. meiri hl. með fyrirvara. Minni hl. skilar séráliti.

Í breytingartillögum meiri hl. er lagt til að gerðar verði miklar breytingar á
frumvarpinu. Helstu breytingarnar eru þessar:
1. Leyfilegur styrkleiki áfengs öls verði einungis á bilinu 4-5% af vínanda að rúmmáli.
2. Skýrt er kveðið á um að sala á áfengu öli verði einvörðungu á vegum Áfengis- og
tóbaksverslun ar ríkisins og lúti áfengislögum.

3. Áfengt öl verði aðeins selt í margnota umbúðum og merkingar á þeim verði á íslensku.
4. 0,5% af skatttekjum ríkissjóðs af sölu áfengs öls verði varið til fræðslu um skaðsemi
áfengis.

5. Umþóttunartími fyrir gildistöku laganna er lengdur til l , mars 1986.
6. Lögin verði endurskoðuð í ljósi fenginnar reynslu fyrir árslok 1988.



Auk þessa leggur meiri hl. nefndarinnar sérstaka áherslu á, ef frumvarpið verður
samþykkt, að framkvæmd laganna verði hagað þannig að samkeppnisaðstaða innlendrar
framleiðslu verði viðunandi og það markmið tryggt með verðlagningarákvörðunum, auk
þeirrar verndar sem felst í ákvæðinu um margnota umbúðir.

Svo sem að framan greinir og samkvæmt breytingartillögum á þskj. 733 leggur meiri hl.
nefndarinnar til að framleiðsla, innflutningur og sala áfengs öls verði leyfð hér á landi en lúti
skýrt mörkuðum og þröngum skilyrðum. Lögð er áhersla á að hér er um áfengan drykk að
ræða sem fellur undir áfengislög og er auk þess skýrt afmarkaður frá venjulegu öli sem ekki
hefur meiri styrkleika en 2,25% vínanda að rúmmáli.

f þessu máli eru þau rök meiri hl. veigamest að mikilvægt er að þjóðin búi við löggjöf
sem sé það raunhæf að hún sé sæmilega virt og hægt sé að framfylgja henni. Væri þá horfið
frá þeim tvískinnungi sem nú ríkir í þessum málum og flestir hljóta að viðurkenna að er ekki
viðunandi. Um margra ára skeið hefur hluti þjóðarinnar haft leyfi til að flytja áfengan bjór
inn í landið þótt í takmörkuðum mæli sé. Er þar átt við farmenn og flugliða. Síðar bættust
almennir ferðamenn í þann hóp. Almennt er viðurkennt að þessari vöru er smyglað til
landsins og hefur svo verið lengi. Enginn veit hvaða magn þar er um að ræða en sumar
ágiskanir eru ærið stórkostlegar. Enn hefur það gerst að á síðustu árum hafa sprottið upp
veitingastaðir sem hver af öðrum byggja starfsemi sína að meira eða minna leyti á blöndun
og sölu á svokölluðu öllíki eða bjórlíki. Er þar um eftirlíkingu á áfengu öli að ræða. Ætla má
að slíkir drykkir séu fáanlegir á flestum eða öllum þeim 89 veitingastöðum sem nú hafa
vínveitingaleyfi hér á landi. Öll er þessi starfsemi talin lögleg en mun þó eftirlitslítil hvað
varðar hlutföll við blöndun og styrkleika áfengis.

Að áliti meiri hl. nefndarinnar er þetta ástand ekki til sóma. Heppilegra sé að færa í lög
ákvæði um meðferð áfengs öls í landinu sem ekki mismuna borgurunum, staðla þessa vöru
að styrkleika og setja skilyrði sem ætla má að verði virt og hægt verði að framfylgja
afdráttarlaust. Frekari röksemdir verða kynntar í framsögu.

Undirritaðir nefndarmenn leggja til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breyting-
um sem eru á þskj. 733.
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