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Kópavogi, 19. júnf 2019.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur
ríkissjóðs, áfengislðgum, lögum um landlækni og lýðheilsu og lögum um fjölmiðla með síðari 
breytingum (smásala áfengis), 110. mál, þingmannafrumvarp.

Stjóm Læknafélags íslands (LÍ) hefur skoðað frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi 
og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengisiögum, Iögum um landlækni og lýðheilsu og lögum um 
fjölmiðla með síðari breytingum (smásala áfengis), 110. mál á 146. löggjafarþingi.

í athugasemdum með fmmvarpinu kemur fram að það sé endurflutt og að sambærileg frumvörp hafi áður verið 
lögð fram. LÍ hefur í tvígang gefið umsögn um sambærileg fmmvörp. Þá var á aðalfundi LÍ 1. og 2. október 
2015 samþykkt ályktun þar sem eindregið er lagst gegn auknu aðgengi að áfengi með sölu þess í 
matvöruverslunum.

LÍ ítrek ar fyrri afstöðu sína til þessa frum varps og leggst eindregið gegn því að frum varp þetta verði að 
lögum. Eins og bent hefur verið á í fyrri umsögnum og áréttað ert.d. í umsögn embættis landlæknis frá 3. júní 
sl., sýna allar rannsóknir að aukið aðgengi að áfengi eykur áfengisneyslu og þar með vanda sem leiðir af 
aukinni neyslu.

Engin skynsamleg rök mæla með því að breyta núverandi fyrirkomulagi áfengissölu, þ.e. í sérverslunum. 
Eignarhald þeirra sérverslana er sérstakt skoðunarefni og þó því yrði breytt þarf ekki jafnhliða að færa sölu 
áfengis í matvömverslanir.

Alþingi samþykkti hinn 3. júní sl. þingsályktun um heilbrigðisstefnu til ársins 2030. í upphafi hennar seg ir: 

Framtiðarsýn fyrir heilbrigðisþjónustuna verði eftirfarandi:
a.lslensk heilbrigðisþjónusta verði á heimsmælikvarða og iýðheilsustarf með áhersiu á heilsuefiingu og forvamir 
verði hluti a f allri þjónustu, sérstaklega þjónustu heiisugæslunnar.

I árslok 2013 birti velferðarráðuneytið (nú heilbrigðisráðuneyti) stefnu í áfengis- og vímuvömum til ársins 
2020. Þar er skýrt yfirmarkmið að takmarka aðgengi að áfengi og öðmm vímugjöfum. Mikilvægasta aðgerðin 
til þess sé að takmarka aðgengí sem sé m.a. gert með aðhaldsaðgerðum varðandi sölufyrirkomulag áfengis. 
(Sjá https://\vww.stiomarradid.is/media/veIferdarradunevti-media/media/rit-og-skyrslur-2QI4/Stefna-Í- 
afenojs—oE-vimuvomum-desember-2013.pdf. bls. 7.)Fyrirliggjandi fmmvarp, verði það samþykkt, gengur að 
mati LI þvert á nýsamþykkta heílbrigðisstefnu og gildandi stefnu í áfengis- og vímuvömum

Fulltrúar L1 em tilbúnir til að koma á fund velferðamefndar vegna þessa fmmvarps, verði eftir því leitað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags Islands,

Hjálagt:
BréfLÍ dags. 18. mars2015 og 10. apríl 2017 og ályktun aðalfúndar LÍ 1. og 2. október 2015.
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LÆKNAFÉLAG ÍSLANDS
ICEIANDIC MEDICAL ASSOCIATION

Ne&dasvið Aiþingís 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Kópavogi, 18. mars 2015.

E fni: Fmmvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og lóbak, lögum um 
aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbak, með síðari 
breytingum (smásala áfengis), 17. mál, þingmannafrumvarp.

Vísað er til erindis þar sem óskað er álits Læknafélags íslands (LÍ) á frumvarpi til laga um 
breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur rfkissjóðs, 
áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbak, með sfðari breytingum (smásala áfengís), 
17. mál á 144. löggjafarþingi.

í frumvaipinu felst að einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR) á smásölu 
ófengis verði aflagt og smásala áfengis verði að ákveðnu marki gefin fijáls. Sambærileg 
frumvörp hafa verið lögð fiam á síðustu 15 árum en aldrei hlotið afgreiðslu.

í  frumvarptnu felst, verði það að lögum, að áfengi verður í meginatriðum eins og hver önnur 
neysluvara, aðgengileg í matvöruverslunum. Sterkt áfengi á þó að geyma með sérstökum 
hætti hjá söluaöilum.

LÍ leggst eindregið gegn því að frumvarp þetta verði að lögum. Allar rannsóknir sýna að 
aukið aðgengi að áfengi eykur áfengisneyslu og þar með vanda sem leiðir a f  aukinni neyslu. 
Engin skynsamleg rök mæla með því að breyta núverandi fyrirkomulagi áfengissölu, þ.e. í 
sérverslunum. Eignarhald þeirra sérverslana er sérstakt skoðunarefni og þó því yrði breytt þarf 
ekki jafhhliða að færa sölu áfengis í matvöruverslanir.

LÍ hefur farið yfir þær umsagnir sem þegar hafa borist um frumvarp þetta, en þær eru 
fjölmargar. Fleiri en færri umsagnaraðilar lýsa sig andsnúna þessu frumvarpi, með 
sambærilegum rökum og LÍ. LÍ vill í þessu sambandi sérstaklega benda á umsögn embættis 
landlæknis. >ar er með skýrum hætti farið yfir þann vanda sem er vel þekkt afleiðing aukins 
fijálsræðis í sölu áfengis. LÍ tekur heilshugar undir umsögn embættis landlæknis.

LÍ bendir einnig á umsögn umboðsmanns barna. Vamarlausustu fómarlömb ofheyslu áfengis 
eru böm in. Alþingi hefúr nýlega lögfest Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er 
þversagnarkennt að ætla í framhaldi þess að samþykkja frumvarp, sem fyrirfram er vitað að 
muni hafa neikvæð áh rif á lff og uppvöxt bama og ungmenna sem  búa við ofheyslu áfengis í 
nánasta umhverfi sinu.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjóm ar Læknafélags íslands,

Í > V \  J J

Þorbjöm  Jónsson, 
formaður.
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LÆKNAPÉLAG ÍSLANDS
ICEIAHDIC KEDICAL ASSOCIATION

Nefnd&svið Alþingis 
nefndas vtdÆlaUhingi. is 
Austurstrœti 8-10 
150 Reykjavfk

Kópavogi, 10. apríl 2017.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um 
aukatekjur rikissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbak, mcð slðari 
breytíngum (smásala áfengis), 106. mál, þingmannafrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 3. mars sl. þar sem óskað er álits Læknafélags íslands (LÍ) 
á frumvarpi til laga um breyttngu á lögum um verslun með áfcngi og tóbak, lögum um 
aukatekjur rfkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbak, með siðari 
breytingum (smásala áfengis), 106. mál á 146. löggjafarþingi.

j athugasemdum með frumvarpinu kemur fram &ð það var áöur lagt fram ó 144. löggjafarþingi 
(17. mál) og 145. löggjafarþingi (13. mál) og er nú endurflutt.

Lí gaf umsögn um frumvarpið jiegar það var flutt fýrsta sinni á 144. löggjafarþingi og fylgir 
umsögnin hjálögð. Þá var á aðalfundi LÍ I. og 2. október 2015 samþykkt ályktun þar sem 
eindregið er lagst gegn auknu aðgengi að áfengi með sölu þess f matvöruverslunum. Ályktunin 
er einnig hjálögð.

LÍ ítrekar fyrri afstöðu sfna til þessa frumvarps og leggst elndregið gegn þvf að frumvarp þetta 
verði að lögum. eins og á var bent f fyrri umsögn sýna allar rannsóknir að aukið aðgengi að 
áfengi eykur áfengisneyslu og þar með vanda sem leiðir a f  aukinni neyslu. Engin skynsamleg 
rök mæla með þvf að breyta núverandi fyrirkomulagi áfengissölu, þ.e. í sérverslunum. 
Eignarhald þeirra sérverslana er sérstakt skoðun&refhi og þó þvf yrði breytt þarf ekki j&fnhliöa 
að fœra sölu áfengis í matvöruverslanir.

Fulltrúar LÍ eru að sjálfsögðu tjlbúnir til að koma á fund allsherjar- og menntamálanefhdar 
vegna þessa fhimvarps, verði eftir því leitað.

V irðingarfy I Ist, 
f.h. stjómar Læknafél&gs íslands,

Þorbjöm Jónsson, 
formaður.

t:
dags. 18. mars2015.

Ályktun aðalfundar LÍ I . og 2. október 2015.
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IÆKNAFÉIAG fSU NDS
ICEUNDIC HEDiat ASSOCIATION

Nefhdasvið Alþ'ingis 
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150 Reykjavík

Kópavogi, 18. mars 2015.

Efni: Fruravarp til iaga um breyttngu á lðgum um verslun með áfengi og tóbak, Iðguro um 
aukatekjur ríkissjóös, áfengislögum og lögum um gjald á áfengí og tóbak, með síðari 
breytingum (smásala áfengis), 17, roál, þingmannaftumvarp.

Visað er tíl erindis þar sem Askað er álits Læknafélags íslands (LÍ) á frurovarpi tíl laga um 
breytingu é lögum um verslun með áfengl og tóbak, iögum um aukatekjur rikissjóðs, 
áfengislðgum og löguro um gjald á áfengí og lóbak, með slðari breytingum (smásala áfengts), 
17. mál é 144. Iðggjafarþingi.

í frumvarpinu felst að etnkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar rikisins (ÁTVR) ó smásölu 
áfengis verði aflagt og smásala áfengis verði að ákveðnu mnrki gefin ftjáls. Sambsrileg 
frumvörp hafa verið lögð fram á siðustu 15 árum en aldrei hlotið afgreíðslu.

í ftumvaipinu felst, verði það að lögum, að áfengi verður í meginatriðum etns og hver önnur 
neysluvara, aögengíleg í matvfiruverslunum. Sterkt áfengi á þó að geyma með sérstökum 
hstti h ji sðluaðilum.

Li leggst eindregið gegn þvi að frumvarp þetla verði að iögum. Allar rannsóknir sýna að 
aukið aðgengi að áfengi eykur áfengisneyslu og þar meö vanda sem leiðir a f aukinni neyslu. 
Engin skynsamleg rök mæla með þvl aö breyta núverandi fyrirkomulagi áfcngissölu, þ.e. I 
sérverslunum. Etgnarhald þeina sérverslana er sérstakt skoðunarefhi og þó þvi yrði breytt þarf 
ekki jafnhliða að færa sölu áfengis I matvöruversianir.

LÍ hefur farið yfír þær umsagnir sem þegar hafa borist um frumvarp þetta, en þ s r  eru 
fjölmargar. Fleiri en færri umsagnaraðllar lýsa sig andsnúna þessu fhimvaipi, með 
sambærilegum rðkum og LÍ. LÍ víll i þessu sambandi sérstaklega benda á umsögn embættis 
landiœknis. Þar er með skýrum hsttí farið yfír þann vanda sem er vel þekkt afleiðing aukins 
frjálsræðis I sölu áfengís. LÍ lekur heiishugar undir umsögn embættls landiæknis.

LÍ bendir einnig & umsögn umboösmanns barna. Vamarlausustu fómarlðmb ofrieyslu áfengis 
eru bömin. Alþingi hefur nýlega lögfest Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er 
þversagoarkennt að ætla I framhaldi þess að samþykkja frumvarp, sem fyrirfram er vitað að 
muni hafa neikvæð éhrif á  lif og uppvöxt bama og ungmenna sem búa við ofheyslu áfengis I 
nánasta umhverfi sfnu.

Virðingariyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags fslands,

Þorbjöm Jónsson, 
formaður.
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Aöalfundur LÍ 
1. og 2. október 2015 
Frá stjórn LÍ

Tillaga til ályktunar gegn 
auknu aðgengi að áfengi

AðalfundurLæknafélags íslands, haldinn í Stykkishólmi 1. og 2. október 2015, leggst 
eindregið gegn auknu aðgengi að áfengi með sölu þess í matvöruverslunum.


