
Alþingi 
Nefndasvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

N E Y T E N  D A S T O F A

Reykjavík, 09.02.2016 
Tilv. 2016/0161 -0.0.01 

MS

Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl.,

Yísað er til tölvubréf nefndarsviðs Alþingis, dags. 29. janúar 2016, þar sem Neytendastofu 
var sent til umsagnar 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.

Neytendastofa skilaði umsögn um frumvarpið þegar það var lagt fram á 144. löggjafarþingi. 
Ekki hefur verið tekið tillit til þeirra athugasemda í frumvarpinu eins og það er lagt fram nú 
og ítrekar Neytendastofa því þær athugasemdir sem fram komu í bréfi stofnunarinnar, dags. 
10. nóvember 2014, sbr. meðfylgjandi.

Virðingarfyllst

13. mál.

Tryggvi Áxelsson 
Forstjóri

Þórunn Ánna Ámadóttir 
Sviðsstjóri

Meðf.: Umsögn Neytendastofu, dags. 10. nóvember 2014.
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K JJAlþingi 
Nefndasvið
Austurstræti 8-10 N E Y T E ND AS TO F A
150 Reykjavík

Reykjavík, 10.11.2014 
Tilv. 2014/0825 -0.0.01 

MS

Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl., 
17. mál.

Vísað er til tölvubréf nefndarsviðs Alþingis, dags. 23. október 2014, þar sem Neytendastofu 
var sent til umsagnar 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.

í tilefni frumvarpsins vill Neytendastofa minna á að með frumvarpi sem lagt var fram á 139. 
löggjafarþingi, um breytingu á áfengislögum, 705. mál. Voru lagðar til breytingar á 
áfengislögum sem fólu m.a. í sér að eftirlit með áfengisauglýsingum yrði færð ffá lögreglu til 
Neytendastofu. í greinargerð með því ffumvarpi sagði m.a.:

„Neytendastofa hefur nú þegar eftirlit með villandi og óréttmætum auglýsingum samkvæmt 
lögum nr. 57/2005 og hefur þvíyfir að ráða talsverðri sérþekkingu og reynslu á þessu sviði. 
Auglýsingaeftirlit er sérhæft og tæknilega erfitt að fást við það, en eftirlit með 
viðskiptaorðsendingum að því er varðar áfengi gæti vel farið með þeim verkefnum sem 
Neytendastofa annast nú þegar. Á Norðurlöndunum er eftirlit með banni við 
áfengisauglýsingum í stjórnsýslulegum farvegi þar sem ákveðnar eftirlitsstofnanir hafa 
eftirlitshlutverk í stað lögreglu. “

Frumvarpið fór ekki í aðra umræðu áður en þingi var slitið og varð því ekki að lögum.

Neytendastofa telur ástæðu til að taka upp í það ffumvarp sem nú hefur verið lagt fram fyrir 
Alþingi að eftirlit með áfengisauglýsingum verði fært til Neytendastofu.

Verði frumvarpið það sem nú hefur verið lagt ffam að lögum þannig að smásala áfengis verði 
heimiluð í öðrum verslunum en verslunum ÁTVR telur Neytendastofa hætt við að erfiðara 
geti verið að skilgreina mörk milli auglýsingaefnis sem leyfilegt er að lögum og þess sem er 
bannað, áfengisauglýsingar. Umfang eftirlits gæti aukist af þeim sökum en eftirlit með 
áfengisauglýsingum af hálfu lögreglu hefur verið gagnrýnt enda ekki hluti af kjamastarfsemi 
lögreglu. Neytendastofa sinnir nú þegar ijölbreyttu eftirliti með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu smásöluverslana og telur stofnunin eftirlit með ákvæði 20. gr. áfengislaga 
nr. 75/1998 falla mjög vel að því eftirliti sem stofnunin sinnir nú þegar.
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Óski allsherjar- og menntamálanefnd frekari upplýsinga um hlutverk Neytendastofu eða 
hvernig eftirlit með áfengisauglýsingum muni falla að öðrum verkefhum stofnunarinnar 
verða þær fuslega veittar.

öréingarfýllst 
f.h. Neýtendastofu

ForstfóriAxelsson /  Þómnn Anna Ámadóttir 
Sviðsstjóri
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