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Efni: Umsögn ÁTVR um frumvarp til upplýsingalaga ~ 366. mál á 140. löggjafarþingi

Áfengis- og tóbaksvei'slun ríkisins (ÁTVR) hefur borist til umsagnar frumvarp til upplýsingalaga, 
þingskjal 442, 366. mál á 140. löggjafarþingi 2011-2012. Frumvarpið var áður lagt fram á 139. 
löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga.

ÁTVR veitti meðfylgjandi umsögn um frumvarp til upplýsingalaga þegar það kom fram á síðasta 
löggjafarþingi. Þær athugasemdir sem þar komu fram eru nú ítrekaðar, enda eiga þær enn við að 
breyttu breytanda. Athugasemdir ÁTVR varða fyrst og fremst gildissvið frumvarpsins, skilgreiningu 
hugtaksins máls og afmörkun á uppiýsingabeiðni. Þá er gerð athugasemd við hugtakanotkun í 
frumvarpinu og greinargerð með því. Athugasemdirnar og röksemdir fyrir þeim eru nánar 
útlistaðar í fyrri umsögn ÁTVR og vísast til hennar eftir því sem við á.

Virðingarfyllst 
f.h. ÁTVR

ívar J. Arn^al^orstjóri

Hjálagt er fyrri umsögn ÁTVR um frumvarp til upplýsingalaga- 381. mál 139 löggjafarþings
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Efeií UmsÖgn ÁTVR nm fmravarp tll upplýsingakga -  381, mál 139, föggjafarþings

Áfengis- og töbaksverslim ríkísks (ÁTVR) hefiir borist tií umsagnar frumvaip til 
upplýsíngaíaga, 381. mál 139. löggjafarþings, ÁTVR vlll koma á fi-amfæri nokkmm 
athugasemdum við efei ftmisvarpsms, emkum að því er varðar gildissvið þess, skiígrekmgu 
hugtaksins máls og afinörkun á beiðni um aðgmg að upplýstngum. M  er gerð athugasemd við 
hugtakanotkun, en hón er nokkuð á reiki í frumvarpmu og athugasemdum með þvi. Verður 
farið yfír athugasemdimar íið fyxir líð í umsögn þessari. Að ððru leyti gerir fyrirtækið ekki 
athugasemdir við efiií &umvaipsins

I. Stada ag bliutverk ÁTVR
í upphafi er rétt að gera stuttlega grein fyrir stððu ÁTVR og verlæíniim fyrirtækisms. Eins og 
fram kemur í 1. gr. reglugerðar um Áfengis- og tóbaksversiuts ríkisins nr. 883/2005 er ÁTVR 
íyrirtæki í eigu ísleasjca ríkisins og heyár undir §ármálaráðherra, í 2. gr. reglugerðarinnar er 
hlutverk fyrirtækisins afmarkað með eáirfarandi hætti:

ÁTVR hefur með höndum eftirtaím verM ii: 
s. Innkaup á áfengl
b. Birgðahaíd og dreífmgu á áfengí tíí vmb«ða,
c. Rekstur vínbúða.
d. ínnkaup, ionfíutning, hdldsölu og dreífíngu á íóbaki.
e. Framleíðslu á neftóbaki.

II* Upplýsingas&ylda ÁTVR skv. glldaniíi upplýsingalögum
Samkvæmt giidandi upplýsingaldgum m. 50/1996 heSir verið litið svo á að skylda ÁTVR til 
þess að veita upplýsingar takmarkaðist við starfsemi fyrirtækisins að því leyíi sem því hefor 
verið falið opinbert vald til að taka ákvarðamr um rétt eða skyldu manna, sbr. 2. mgr. í . gr: 
laganna, eða með ððrum orðum þegar ÁTVR tekur stjónivaldsákvörðtm. M  tekur skyldan til 
fýríríiggjandi gagna er varðá tiítekið stjömsýslumál sem verið hefur til meðferðar hjá 
fyrirtækinu, sbr. 1. mgr. 3. gr. upplýsingalagaima.

III. Breytt og rýmkad giídissvið
Hið breytta og aukna gildissvið sem lagt er til í fyrirlíggjandi frumvarpi til upplýsingalaga 
gæti haft mikil áhrif á upplýsingaskyfdu ÁTVR. Nu er lagt til að upplýsingaskyldan taki tii 
„ailrai' starfsemi” lögaðila sem era að 75% hiuta eða meira í eigu ríkisins, en ekki aðeins 
stjömvaldsþáttar starfseminnar eins og verið hefur.

Meginhluti síarfsemi ÁTVR er þjónustustarisemi og vegur rekstur vínbáða þar emiia þyngst. 
Fyrirtækinu er sniöina þröngur stakkur að því er handhöfe þjónustuþáttarins varðar, bæði af 
iögum sém um starfeemina gilda og regiugerðum ~ einkum lögum nr. 63/1969, um verslun 
með áfengi og tóbak, áfengislögum nr. 75/1998 og fyrmefndri reglugerð um Áfengis og 
tóbaksverslun ríkisins. Þannig má nefba að það er alfarið í höndum fjármálaráðherra að 
ákveða verðlagningu á tóbakí og áfengi, sbr, 3. gr. Iaga um verslun með áfengi og tóbak nr. 
63/1969, en kveðið eráum verðið í reglugerð um ÁTVR.
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ÁTVR teíur að verslimarrekstor fyrírtekisins sé ekki þess eðlis að upplýsingaréttui- 
almennmgs ætti að ná til hans umfem |>au tilvik þar sem teknar er« stjómvaídsákvarðanir. 
Fyrirtækíð ber vissan ugg f bijösti varðandi þá stöðu sem upp gætí komið efíramvarpíð öðlast 
lagagildi Óbreytt og telur að hafið verði að vera yfír allan vajfe að upplýsingarétturmn taki ekki 
til hefðbundins verslunarreksturs.

Nokkur brögð hafa verið að því að óskað hafi veríð upplýsiíiga eða gagna um viðskipti 
tiltekinna opinbejrm aðila við ATVR eftir að þessir aðííar hafa synjað uppíýsingabeiðanda um 
upplýsmgarnar. Fyrirtækíð hefur hvorki talið eðlllegt né skyit að veita aðgang að gögnum um 
þessi viðskipti, enda þáttur ÁTVR í þeim ekki aimar en sá að afgreiða vörur til aðilanna fyrir 
Idgboðið verð. í viðskiptunum hefur ekki' felist nein virk ákvðrðun er varðar rétt eða skyldu 
aðila, Óljöst er af efni og orðalagi lagafrumvarpsins hvemig afgreiða ætti sífkar 
uppiýsingabeiðnir.

Tekið skal fram að ÁTVR telur Ijöst að göga nm viðskípti einstaklinga við íyditækið verði 
eftir sem áður undanþegin upplýsingaskyidu, enda um einkamálefiii að ræða sem sanngjamt 
og eðlilegt er að leynt farí, sbr. 9* gr, fmmvarpsins.

M  hafe komið upp tilvik þar sem óskað er upplýsiiiga um birgðastöðu einstakra vínbúða, sem 
ÁTVR hefur talið sér óskylt að svara, enda um hreint rekstrarmáiefhi að ræða. Kveða þaif upp 
úr um það með skýrum hætti að tUvik sem þessi séu undaaþegin upplýsingaskyldu, en óljöst 
er af efní frumvarpsins hvemig með þáu skuíi farið,

IV. Víð og éljés skllgreittmg hugtakslns wmálw
ÁTVR telur að skiigreining hugtaksins >,márs sé of við f fyrírliggjandi frumvaipi. Skilgreining 
hugtaksins, sem heíur grmidvailarþýðingu þegar tekin er afstaða til þess hvort gögn falli undir 
uppiýsingalðgin, er ákafiega óljós og kemur ekki fram í iagatextanum sjáUfum. 
Upplýsingaskylda samkvæmt firumvaipínu nær til fyrirliggjandi gagna sem varða tilíekið mái. 
í>að verður því að liggja Ijóst íyrirhvað í hugtakinu feist

Af athugasemdum við £yrirHgg]andi frumvarp tll uppiýsingalaga má ráða að hugtakið feli í sér 
„ tílteklð efmsíegt viðfangsefní eða úrlausnarefni stjórmaíds, eða annars sem undir lögin 
feílur, óg hejur iilteUð upphaf og tiltefctnn endi Skiptir þar ekki máíí hvort viðkomanái máli 
hefur veriÓ lokið með töku stjörnvaldsákvðrðmar eða hvort til greina kemur að Ijúha því með 
þeim hcetti, “ eins og íram kemur í skýringum með 5, gr. frumvaípsins. Til viðbötar segir í 
athugasemdum í IX. kafla athugasemdanna að undir hugíakið geti „meðál annarsfaílið ýmsar 
ákvarðanir eða viðfangsefni sem tengjast svonejhdri þjónustustarfsemi Ef maiica má þessar 
skýringar er hugtakið „máia galopið og veruiega teygt á því frá því sem nú er í gxldi, einkum 
að því er varðat fyrirtæki eins og ÁTVR sem hafa hmgað tii aðeins verið upplýsingaskyld um 
efni sem tengjast tðku síjómvaldsákvarðaaa! Þetta er fuilkomlega óásættanlegt að mati ÁTVR 
og nauðsynlegt að skýrtsé kveðið á um að lögunum sé ekki ætiað að taka til hefðbundinnar 
þjónustustar&emí á borð við daglegan versíunarrekstur ÁTVR.

V, Víð afraörkim beidni am aðgang að upplýstngam íþyngiandi fynr ÁTVR
Á meðal nýmæia frumvarpsins til uppiýsingaiaga er að dregið er úr kröfum til afmörkunar 
uppiýsmgábeiðni frá því sem nú gMir. 1 gildandi upplýsmgalögum skai sá sem upplýsiíiga 
óskar tilgrana þau göga máis sem hann óskar að kymia sér auk jjess sem Iiann getur óskað 
eftir að fá að kyxma sér öii gögn wa tíltekið mál. Það er reynsla ATVR að upplýsingabeiðnir 
séu aimennt býsna óskýrar og aigengt að kaiia þurfi eftir nánari tiigreimngu þess eða þeirra
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mála sem óskað er upplýsínga um tll þess að xmnt sé að bregðasí við beiðmmum. Með því að 
draga úr kröfiim tlí tilgreimngar og láta nægja að sásem uppiýsinga óskar tílgreini „ejhiþess 
máls sem hann éskar ejlir að kynna séru og fela þeím sem beiðmn beinist að að „afmarka 
beiöni við tílteMn gögn ákveðim máls, eða öll gögn ákveðins máls " eru að mati ÁTVR gerðar 
óhæfíiegar kröfur til þeitra sem upplýsmgamar eiga að veita. Það getur bæði veríð fiókið 
úrlausoarefni og tíma&ekt að grema hvaða gögnum upplýsingabeiðni lýtur að. Þeíta getur 
krafist mikillaryfirlegu og vinnu og io-öfur uppiýsingaiaga um máishraða leiða til aukinsálags 
starftmaima, Fyrirvarinn xm  að upplýsmgabeiðnin megi ekki léiða tií verutegrar fyrirhafesr er 
ekki nægiíegur að mati ÁTVK* enda er oft öljóst þegar hafist er handa við greiningu 
upplýsingabeiðni og öflun upplýsinga hversu ílókin sú (irvinnsla kann að reynast.

Til viðbötar er Iðgð sö skyída á „stjómvöld*4 í 3. mgr. 15> gr. frumvarpsins að þeim beri eftir 
atvikum að útbúa og afíxenda aðila „ lista yfir mál sem œtla má uð beiðni hans geti beinst að í 
þeim liigangi að hann geti tilgreint það mál þar sem hann óskar eftir aðgangi að gögnum 
Þetta er íþyngjandi breyting frá núgildandi fyrirkomulagi þar sem ekki verður kgt á þá sem 
upplýsingar veita að táka saman ný skjðl eða önnur gögn> sbr. L mgr. 3, gr, upplýsingalaga, 
heldur nær skyldan aðeins til þess að veíta aðgang að gögnum sem þegar líggja fyrir.

Hér et beinlínis gert ráð fy tit b&imi aðkomu „stjómvaldaet að samsetriingu sjál&ar 
uppíýsingabeíðnímiar sem hlýtur að teljast fullkomlega óeðlllegt, íþyngjandi og án alls 
málefhalegs gnmdvallar,

Sú tilslökun á aimörkun gagna sem hér að jframan er rakin er verulega íþyngjandi fyrir 
stjómvöld og aðra þá sem upplýsingaskylda hvílír á að mati ÁTVR -  og virðist jafnvel sem á 
þau sé .lagt að geta í eyðumar og haida í óljósa Ieit að ótiígremdum gögnxrm með tilheyrandi 
fyrirhöfn. Um leið virðist sem þeim sem upplýsingamia leita sé gefíð aokkurs konar færi á að 
leita í óljósum tilgangi eftir gögnum sem hugsanlega eru til og hugsanlega ekki. Það getur 
vada veríð markmið upplýsmga.kga að leggja sHkar byrðar á stjómvöld, Ivíarkmiöum laganna 
um gegJtssæi í stjómsýslu og við meðferð opinberra hagsmuna hlýtur að vera mmt að ná með 
öðrnm hætti.

V I Öskýr notkusi hugtaka
Að lokum skal vakin athygli á því að hugíakanotkun er nokkuð á reiki í frumvarpinu og 
athugasemdum með því. Þannig er sú skylda til samantektar máiaiista sem að framaa er rakin 
t.d. lögð á „stjórnvöld” en ekki aðra þá aðila sem lÖgin taka tií, s.s. ÁTVR, Ósamræmi f 
notkun gmndvallaihugtaka er bagalegt og getur valdið vafa rnn óM  frumvarpsins og 
gildissvið.

Virðlngarfyllst, f.h. ÁTVR


