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Frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl.

Fjölmiðlanefnd telur brýnt að minna á að samkvæmt 4. mgr. 37. gr. laga um ijölmiðla nr. 
38/2011 er nefndinni gert að hafa eftirlit með áfengisauglýsingum í fjölmiðlum. Viðskiptaboð 
og fjarkaup fyrir tóbaksvörur og áfengi, svo og happdrættis- og veðmálastarfsemi sem ekki 
hefur leyfi lögum samkvæmt hér á landi eru óheimil. Jafnframt þarf að vera hægt samkvæmt 
lögum að færa sönnur á fullyrðingar sem fram koma í viðskiptaboðum og fjarkaupainnskotum 
fyrir óáfengar drykkjarvörur um áfengisinnihald þeirra. í greinargerð með frumvarpinu segir að 
markmið reglu 4. mgr. sé meðal annars að vernda neytendur og takmarka neyslu á áfengi.

Fjölmiðlanefnd getur ekki vegna fjárskorts haft viðunandi eftirlit með því að farið sé eflir 
fyrrnefndum ákvæðum laga um fjölmiðla um viðskiptaboð og fjarkaup fyrir áfengi. Aðeins tveir 
starfsmenn starfa hjá nefndinni, en leyfisskyldir og skráðir fjölmiðlar sem nefndinni er gert að 
hafa eftirlit með eru tæplega 190 talsins. Þá voru fjárframlög nefndarinnar skorin niður um 8,5% 
á þessu ári þrátt fyrir að lög um Ríkisútvarpið og lög um eignarhald á fjölmiðlum voru samþykkt 
vorið 2013, en f jö lm ið la n e f n d  var með lögunum falið það umfangsmikla verkefni að hafa eftirlit 
með framkvæmd þeirra.

Fjölmiðlanefnd telur að verði frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl. að lögum 
og smásala áfengis heimiluð í almennum verslunum hvetji það verslanir til að markaðssetja 
áfengi í auknum mæli fyrir neytendur. Nefndin telur að umfang eftirlits geti þá aukist verulega, 
en nú þegar eru ekki veittir Qármunir til að hafa markvisst eftirlit með áfengisauglýsingum í 
fjölmiðlum hér á landi. Staðreyndir sem fengnar eru úr erlendum langtímarannsóknum sýna 
m.a. eftirfarandi:

• Víðtæk bandarísk rannsókn frá árinu 2006 sýnir að aukning á áfengisauglýsingum leiðir 
til aukinnar áfengisneyslu þeirra sem eru undir lögaldri. Fyrir hverja auglýsingu til 
viðbótar almennu meðaltali áfengisauglýsinga sem unglingur sjá, jókst áfengisneysla 
þeirra um 1%. Fyrir hvern dollar sem eytt var í áfengisauglýsingar á staðbundnum 
markaði umfram meðaltal jókst áfengisneysla ungs fólks um 3% eða meira.1

• í annarri bandarískri rannsókn sem gerð var í borginni Los Angeles kom í ljós fylgni á 
milli 2.250 barna í 7. bekk sem horfðu á áfengisauglýsingar í sjónvarpi og aukinni

1 L.B. Snyder, F.F. Milici, M. Slater, H. Sun, and Y. Strizhakova, „Effects o f Alcohol Advertising Exposure on 
Drinking Among Youth,“ Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 160 (2006): 18-24.
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áfengisneyslu þeirra (á bjór, léttvíni og sterku áfengi) þegar þau voru komin í 8. bekk í 
samanburði við jafnaldra þeirra.2

I skýrslu sem unnin var að beiðni framkvæmdastjómar Evrópusambandsins árið 2012 um 
markaðssetningu á áfengi í sjónvarpi og á netinu sem beindist að ungu fólki kemur í ljós að 
áhyggjur hafa aukist í Evrópu vegna slíkrar markaðssetningar.3 í skýrslunni er bent á að 
rannsóknarniðurstöður bendi eindregið til þess að áfengisauglýsingar auki líkumar á því að 
unglingar fari að neyta áfengis snemma og þær auki jafnframt áfengisneyslu þeirra sem 
þegar eru farnir að neyta áfengis.

Gerðar hafa verið ýmsar ráðstafanir í Evrópu til að vemda böm og unglinga fyrir 
markaðssetningu á áfengi. Þannig voru sett ákvæði þess efnis í sjónvarpstilskipun ESB árið 
1989 og slík ákvæði er jafnframt að finna í hljóð- og myndmiðlunartilskipun 
Evrópusambandsins sem innleidd var í lög um ijölmiðla nr. 38/2011. Þá hafa EES-ríki val 
um að setja strangari reglur hvað þetta varðar, sbr. 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla sem 
bannar alfarið viðskiptaboð og fjarkaup fyrir áfengi.

Fjölmiðlanefnd telur að taka þurfi tillit til þessa verði frumvarpið að lögum. Þá sé afar brýnt 
að veita umtalsverðum ijármunum í eftirlit með áfengisauglýsingum svo að nefndin geti 
viðhaft það eftirlit sem nauðsynlegt er.

Oski allsherjar- og menntamálanefnd eftir frekari upplýsingum um eftirlitshlutverk 
fjölmiðlanefndar vegna laga um fjölmiðla eru þær fúslega veittar.

Fyrir hönd Qölmiðlanefndar,
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