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MS

Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til breytinga á áfengislögum, nr. 75/1998, 
með sídari breytingum, 705. mál.

Vísað er til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 29. apríl 2011, þar sem Neytendastofu var 
sent til umsagnar frumvarp til breytinga á áfengislögum nr. 75/1998. Stofnunin þakkar fyrir 
tækifærið til að tjá sig um frumvarpið.

Neytendastofa fagnar því að stefht skuli að því að gera núgildandi bann við 
áfengisauglýsingum skýrara og skilvirkara. Samkvæmt frumvarpinu sem hér liggur fyrir er 
gert ráð fyrir að Neytendastofa hafí eftirlit með 20. gr. áfengislaga, nr. 75/1998, þar sem 
kveðið er á um bann við auglýsingum á áfengi. Neytendastofa hefur nú þegar almennt eftirlit 
með auglýsingum og öðrum viðlíka viðskiptaaðferðum á grundvelli laga um eftirlit með 
viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005. Jafnframt hefur stofnunin eftirlit með 
neytendalánum, sbr. lög 121/1994 og alferðum sbr. lög 80/1994. í því felst eftirlit með öllum 
auglýsingum og kynningarefni er varðar framangreinda málaflokka, auk annars konar eftirlits. 
Neytendastofa fær nú þegar margar ábendingar frá neytendum varðandi áfengisauglýsingar 
sem neytendur telja brjóta gegn núgildandi ákvæði 20. gr. áfengislaga sem helgast væntanlega 
af því hlutverki stofnunarinnar að hafa eftirlit með auglýsingum. Neytendastofa hefur hingað 
til leiðbeint neytendum um þær reglur sem gilda og hvert skuli leita með ábendingar um brot 
á þeim. Það mun því samræmast vel hlutverki og sérhæfi stofnunarinnar að hafa eftirlit með 
framangreindu ákvæði í 20. gr. áfengislaga.

í 2. gr. frumvarpsins sem nú liggur fyrir er lagt til að Neytendastofa hafi með höndum 
framangreint eftirlit og valdheimildir hennar tilgreindar og vísað í lög nr. 57/2005 varðandi 
úrræði og eftirlit stofnunarinnar. í 1. mgr. 2. gr. kemur fram að Neytendastofa geti lagt á 
stjómvaldssektir vegna brota á ákvæði 20. gr. í 3. mgr. 2. gr. kemur síðan fram að sé ekki 
farið að ákvörðun Neytendastofu geti stofnunin lagt dagsektir á þann brotlega. Af 
málsgreininni má ráða að Neytendastofa geti einungis lagt á dagsektir en ekki 
stjómvaldssektir þegar ekki er farið að ákvörðunum hennar. Skv. lögum nr. 57/2005 getur 
stofnunin hvort sem er lagt á dagssektir og stjómvaldssektir sé ekki farið að ákvörðunum 
hennar. Stofnunin telur nauðsynlegt að sú heimild verði einnig til staðar hér þar sem aigengt 
er að auglýsingar séu birtar eftir að ákvörðun er tekin í eitt til tvö skipti og þjónar því ekki 
tilgangi sínum að beita dagsektum vegna brotanna. Einnig telur stofnunin ekki ásættanlegt að 
ákvörðun sé brotin t.d. í eitt til tvö skipti án þess að stofnunin hafí heimild til að beita 
stjómvaldssekt.
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Neytendastofa leggur því til að 1. mgr. 2. gr. sem fjallar um stjómvaldssektir verði 
svohljóðandi:

„EflirlU með því hvort brotið hafi verið gegn 20. gr. er í höndum Neytendastofu. 
Neytendastofa getur lagt á hvern þann sem brýtur gegn 20. gr. eða ákvörðunum 
stofnunarinnar vegna brota á 20. gr. stjórnvaldssektir sem numið geta allt að 10 milljónir

Neytendastofa vill einnig benda á að hámarksfjárhæð sekta er 10. millj. kr. sem er til 
samræmis við lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005.
Fjárhæðin hefur verið óbreytt síðan lögin voru sett árið 2005 en það hefur sætt mikiil 
gagnrýni hversu lág hún er. Stofnunin leggur því til að hámarks fjárhæð sekta verði 50. millj.
kr.

Yirðingarfyllst 
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