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Umsögn
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um
aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbaki, með síðari
breytingum (smásala áfengis).
Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.
Með tölvupósti dags. 23. október 2014 óskaði allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis
eftir umsögn efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um
gjald á áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis).
Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Sigrúnu Ósk Sigurðardóttur og
Svein Víking Árnason frá Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Snorra Olsen og Karen
Bragadóttur frá tollstjóra, Pál Gunnar Pálsson frá Samkeppniseftirlitinu, Andrés Magnússon
og Lárus M. K. Ólafsson frá Samtökum verslunar og þjónustu, Ólaf Stephensen og Björgu
Ástu Þórðardóttir frá Félagi atvinnurekenda, Friðrik Guðmundsson og Pétur Alan
Guðmundsson frá Melabúðinni, Einar Jón Ólafsson frá Verslun Einars Ólafssonar ehf.,
Skúla Ingimundarson frá Elg ehf. og Dagbjart Arilíusarson frá Steðja brugghúsi.
Frumvarpið byggist á þingmálum sem lögð voru fram á 130., 131., 132., 133., 135. og
136. löggjafarþingum (síðast 37. mál á 136. löggjafarþingi) en hlutu ekki afgreiðslu.
Frumvarpið felur í meginatriðum í sér breytingar á lagaumhverfi áfengis- og tóbakssölu
þannig að gera skuli smásölu á áfengi frjálsa.
Nokkur umræða um smásöluumhverfið á Íslandi skapaðist í nefndinni samhliða
umfjöllun um frumvarpið. Þeirra sjónarmiða gætti mjög á meðal álitsgjafa, að ef sala á
áfengi yrði gerð frjáls myndi söluumhverfið leiða til verri þjónustu við áfengiskaupendur frá
því sem nú er. Slík umræða afhjúpar athyglisverða umhyggju fyrir þörfum áfengiskaupenda,
en einnig yfirgripsmikið vantraust margra á samkeppnisumhverfinu í smásölu hér á landi. Í
umfjöllun um málið hafa verið færð fyrir því rök að stórir aðilar í smásölu muni við þessar
breytingar verða enn stærri og að úrval áfengis verði fábrotnara í búðum frá því sem nú er í
Vínbúðum ríkisins. Út frá þessari umræðu um samkeppnisumhverfið í smásölu á Íslandi má
spyrja ákveðinna áleitinna spurninga. Ljóst er að áfengi telst seint til mikilvægustu
neysluvara. Matur er til að mynda flestum nauðsynlegri. Ef markaðsbrestirnir í
smásöluumhverfinu eru svo miklir að ríkisverslun telst jafnvel betri en frjáls verslun, er þá
ekki nær að setja fremur undir ríkishattinn þær vörur sem nauðsynlegastar eru, en láta aðrar,
eins og áfengi, liggja milli hluta? Er með öðrum orðum tilefni til þess að íhuga
yfirgripsmeiri ríkisverslun á fleiri sviðum en nú, vegna markaðsbrestanna í
smásöluumhverfinu?
Meiri hlutinn veltir þessum spurningum upp til almennrar íhugunar í ljósi umræðunnar,
en styður ekki ríkisvæðingu verslanna. Ef vandinn er eins mikill í smásöluumhverfinu og
gefið er í skyn í umræðunni, er mikilvægt að brugðist sé við því. Ekki með því að hafa
sumar verslanir, með vöru sem okkur er sérstaklega annt um, undir verndarvæng ríkisins,

heldur með því að grípa til markvissra úrbóta á umhverfi verslunar, með aðgerðum sem
hvetja til meiri samkeppni og meiri fjölbreytni í verslunarrekstri.
Meiri hlutinn telur það ekki vera hlutverk ríkisins að reka verslanir, hvort sem er með
áfengi, snyrtivörur, lyf eða annað og myndi leggjast alfarið gegn frekari ríkisvæðingu í
verslun. Raunin er sú að ríkisverslun hefur verið að leggjast af, á mörgum sviðum.
Einkaaðilar selja hinu ýmsu hluti á frjálsum markaði, suma mjög varasama eins og tóbak, lyf
og vopn. Í sölunni lúta þeir skilyrðum sem löggjafinn setur. Samkvæmt fyrirliggjandi
frumvarpi yrði sala áfengis líka bundin ákveðnum skilyrðum. Það að áfengi sé óvenjuleg
eða varasöm söluvara ætti því ekki að leiða sjálfkrafa til þess að ríkið þurfi að annast söluna.
Meiri hlutinn telur skynsamlegt að frjáls sala á áfengi eins og mælt er fyrir um í
frumvarpinu yrði tilefni til þess að marka góða og vel útfærða forvarnar- og lýðheilsustefnu
þegar kemur að áfengismálum. Áfengisstefnu. Umgjörð áfengissölu og áfengisvarnarmála
skiptir máli, óháð því hvort salan er frjáls eða ekki. Meiri hlutinn leggur áherslu á að frelsi er
ekki andstaða lýðheilsu.
Þau sjónarmið hafa komið fram við vinnslu málsins að neysla áfengis muni aukast með
því að gefa söluna frjálsa. Það er erfitt á þessu stigi málsins að leggja mat á hvort svo verði.
Ljóst er að fleiri útsölustaðir eru líklegir til að auka neyslu. Meiri hlutinn bendir á að fróðlegt
væri að skoða hvort fjölgun útsölustaða ÁTVR hafi aukið neyslu á undanförnum árum. Því
hefur einnig verið haldið fram fyrir nefndinni að verð muni hækka ef salan verður gefin
frjáls vegna bresta í smásöluumhverfinu hér á landi sem minnst var á í upphafi umsagnar
þessarar. Meiri hlutinn veltir í því samhengi upp því sjónarmiði hvort neysla mundi ekki
minnka samhliða hækkandi verði og væri slík hækkun þá ekki af hinu góða út frá
lýðheilsumarkmiðum?
Meiri hlutinn vill þó árétta, eins og margir hafa gert, að í þessu samhengi má ekki
einungis horfa á magn neyslu heldur einnig gæði neyslu ef svo má að orði komast. Þegar
bjórinn var lögleiddur hér á landi jókst áfengisneysla, en því má aftur halda fram að tilkoma
bjórsins hafi orðið til þess að bæta neysluna og ofneysla áfengis hafi minnkað.
Áfengisneysla unglinga hefur einnig minnkað. Þannig er vel hugsanlegt að frjáls sala á
áfengi muni auka neyslu í magntölum neyttra áfengislítra, eins og gerðist með tilkomu
bjórsins, en að sama skapi minnka ofneyslu enn frekar, vegna breyttrar áfengismenningar.
Einnig bendir Meiri hlutinn á að ríkisverslun með áfengi sem hér er lagt til að verði
afnumin varðar einungis kaup á áfengi sem fólki er frjálst að taka með sér, heim til sín eða
annað. Önnur sala á áfengi, á veitingahúsum og ölstofum, hefur um áratugaskeið verið frjáls
hér á landi, með skilyrðum þó.
Loks hefur meiri hlutinn skilning á þeim sjónarmiðum sem fram komu við vinnslu
málsins, um að ef salan yrði gerð frjáls yrði að vera hægt að kynna vöruna fyrir neytendum á
einhvern hátt. Það er álit meiri hluta að kominn sé tími til að setja kynningu á áfengi í
einhvern skynsamlegan ramma. Í þeim efnum má t.d horfa til tiltölulega nýrrar löggjafar í
Svíþjóð. Rétt væri að taka áfengislöggjöfina til heildstæðrar endurskoðunar með hliðsjón af
slíkum þáttum.
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