
Nd. 193. Frumvarp til laga [98. mál]
um breyting á áfengislögum, nr. 58 24. apríl 1954.

Flm.: Pétur Sigurðsson, Björn Pálsson, Matthías Bjarnason.

1. gr.
2. mgr. 7. gr. laganna orðist þannig:
Rikisstjórninni er þó heimilt, þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr., að leyfa tilbúning

öls til sölu innanlands og til útflutnings, sem hefur inni að halda allt að 4V2% af
vínanda að rúmmáli. Enn fremur er ríkisstjórninni heimilt að leyfa tilbúning öls,
sem hefur inni að halda meira en 4V2% af vínanda að rúmmáli, vegna sölu til
erlends varnarliðs, er hér dvelur, eða til útflutnings. Framleiðslugjald af áfengu
öli skal ákveðið í lögum um gjald af innlendum tollvörutegundum.

Nánari ákvæði um meðferð og sölu á áfengu öli til varnarliðsins og til útflutn-
ings skal setja í reglugerð.

Afengt öl, sem selt er innanlands, lýtur sömu lögum um meðferð og sölu og
annað áfengi.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Í gildandi íslenzkum lögum er áfengi skilgreint sem vökvi, er hafi meira af vín-

anda en nemi 2%% að rúmmáli. Jafnframt eru sterkir drykkir talin þau vín, er hafa
meira en 21% af vínanda að rúmmáli. Létt vín teljast þau, er hafa minna en 21%
af vínanda að rúmmáli.

Ef frumvarp þetta verður samþykkt, veitist ríkisstjórninni heimild til að leyfa
tilbúning og sölu öls, á innlendum markaði, sem hefur inni að halda allt að 4V2%
af vinánda að rúmmáli.

t frv. þessu er skýrt tekið fram, að áfengt öl, sem selt er innanlands, lýtur
sömu lögum um meðferð og sölu og annað áfengi. Með þessu er því útilokaður
ótti um sölu þess í matvörubúðum og um sérstakar bjórkrár.

Þær menningarþjóðir, sem leyfa bruggun og sölu öls, telja. að sterkt teljist
öl ekki fyrr en það hefur náð styrkleikanum 4V2%-6% og þar yfir.

Lítið samræmi virðist í gildandi áfengislögum, sem leyfa sölu á sterku áfengi
og fela ríkisvaldinu dreifingu þess, en banna sölu á áfengu öli, sem er veikasta
stig áfengra drykkja eftir skilgreiningu íslenzkra laga. Með Íslenzku áfengislöggjöf-
inni er því slegið föstu, að ekki sé framkvæmanlegt að banna algerlega sölu sterkra
áfengra drykkja, og um leið undirstrikað, að óheppilegt og hættulegt sé að hafa
á boðstólum fyrir Íslendinga áfengt öl.

Um þetta hafa verið og eru skiptar skoðanir. Flutningsmenn þessa frv. eru
meðal þeirra mörgu, er telja, að þessu eigi að breyta og leyfa eigi sölu á áfengu öli.
ÞVí er þetta frv. fram komið.

Flutningsmenn telja, að í áfengislöggjöfinni verði að vera samræmi. Þeir telja,
að misrærnið í núgildandi lögum sé fólgið í því, að leyfð er sala á sterku brenni-
víni, en bönnuð sala á veiku öli - á þeirri forsendu, að verið sé að vinna gegn
áfengisbölinu.

Við slíkar röksemdir hlýtur sú spurning að vakna, hvort þeir fulltrúar á lög-
gjafarþinginu, sem fylgja núverandi framkvæmd mála, séu sjálfum sér samkvæmir,
er þeir láta hjá líða að beita sér fyrir algeru banni á sölu sterkra vína, fyrst
bruggun og sala á öli, veikasta stigi áfengis, er sá bölvaldur, er sömu aðilar telja
vera. Ástæða þess hlýtur að vera sú skoðun, að slíkt sé með öllu óframkvæmanlegt
Í nútímaþjóðfélagi sem okkar, er býr ekki aðeins við þær fullkomnu millilanda-



samgöngur, er við búum við, heldur einnig þekkingu, vilja og getu almennings til
bruggunar áfengra drykkja, auk þess atriðis, sem ekki er sízt, en það eru tekjur
ríkisj óðs af sölu áfengis.

Árið 1960 var flutt frv. á Alþingi um, að leyft yrði að brugga og selja áfengt
öl á innanlandsmarkaði. Þótt það frv. kæmi aldrei frá .nefnd og alþingismönnum
gæfist ekki tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós við aðra umræðu málsins,
má fullyrða, að umræður þær, er um málið urðu, hafi vakið marga til umhugsunar
um þá þróun, sem orðið hefur í áfengismálum hér á landi, og hvort nokkrar leiðir
væru til úrbóta.

Frumvarp það, sem flutt er nú, er, ekki mikið frábrugðið því, sem flutt var
1960. ÞÓ er prósentustig hækkað lítils háttar og ákvæði sett inn í frv. sjálft um
meðferð og sölu áfengs öls.
Í greinargerð þessari hefur verið getið um nokkuð af þeim rökum með málinu,

er fram komu við flutning málsins 1960, en nánar verður gerð grein fyrir því í
framsögu.


