Svensk författningssamling

SFS 2008:496

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

utfärdad den 5 juni 2008.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 12 och 13 §§ samt 8 kap.
1 a § alkohollagen (1994:1738) ska ha följande lydelse.

4 kap.
12 §2 En handling som strider mot 8–11 b §§ eller 11 c § första stycket ska
vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som avses i 9 §, även mot näringsidkare. En handling som strider mot 10 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen.
13 §3 Regeringen får med avseende på främmande stat bestämma att följande ska gälla.
Vid marknadsföring av alkoholdrycker är det förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt
eller indirekt anges vara frambragta eller tillverkade i den främmande staten
eller i en region eller ort i den främmande staten. Detta gäller även om det
äkta ursprunget anges eller om beteckningen används bara i översättning
eller åtföljs av uttryck som “art”, “sort”, “typ”, “kopia” eller liknande uttryck.
En handling som strider mot andra stycket ska vid tillämpning av marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

8 kap.
1 a §4 För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring i 4 kap. 8–11 och 13 §§ finns särskilda regler i marknadsföringslagen
(2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 8–
11 §§ gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsställen, utövas också av kommunen. För kommunens
tillsyn gäller inte 4 kap. 12 §.
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Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap.
5 §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
På regeringens vägnar
MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)
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