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Umsögn:

Efni: Frumvarp til laga um breytingar á áfengislðgum nr. 75/1998. 71. mál. 

Athueasemd við 2. gr. frumvarpsins.

Við 4. mgr. 20. gr. laganna bætist við 4. töluliður sem orðast svo:
Óheimilt er að auglýsa áfengi með fjöldatölvupósti og með smáskilaboðum í farsíma.

Skýringar með breytingu á 2. gr. frumvarpsins.
í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins eru taldar upp veigamiklar takmarkanir við auglýsingum 
á áfengi umfram meginreglur 1. mgr. Talið er upp í athugasemdum við 3. tölul. 4. mgr. 20. gr. að 
ástæða fyrir takmörkun á íslenskum vefsíðum sé aðgengi bama og ungmenna að netinu. Síðan er 
talað um að með íslenskum vefsíðum sé átt við vefsíður sem hýstar eru hér á landi eða síður sem 
með öðrum hætti heyra undir íslensk lög. í beinu framhaldi er tekið fram að með fjöldatölvupósti 
sé átt við póst sem sendur er á fjölda netfanga í þeim tilgangi að koma á framfæri kynningu eða 
annars konar auglýsingum á tiltekinni vöru eða þjónustu.
í fylgiskjali með frumvarpinu, skýrslu vinnuhóps ríkislögreglustjórans um viðbrögð við 
áfengisauglýsingum segir í kafla 1.3.5 m.a. að bjór sé auglýstur með SMS-sendingum með nýrri 
þjónustu Landssímans.
Ég tel nauðsynlegt að breytingalögin taki af allan vafa um það hvar, hvenær og hvemig óheimilt 
sé að auglýsa áfengi.
Tölvunetföng eru alþekkt leið til að koma auglýsingum á framfæri og eru leituð uppi með 
skipulögðum hætti af sérfróðum aðilum í þeim tilgangi að koma auglýsingum á framfæri. Auk 
þess er alþekkt að ýmsir söluaðilar noti GSM símanúmer til að koma ýmsum auglýsingum sem 
og tilkynningum á framfæri. Sú takmörkun að óheimilt sé að auglýsa áfengi á heimasíðum á 
ákveðnum tíma sólahrings nær ekki til netfanga því auglýsing sem einusinni er komin á netfang 
eða í gsm síma ratar þangað á hvaða tíma sólahrings fyrir utan að spyija ekki um aldur. Auk 
þess eru margir póstþjónar hýstir erlendis svo sem hotmail.com ofl.
3. tölul. 4. mgr. 20. gr. frumvarpsins er óskýr að þessu leiti og skapar því svigrúm fyrir 
auglýsendur til að koma vöru sinni á framfæri. Því tel ég nauðsyn að taka af allan vafa með þessa 
upplýsingamiðla og bæta þeim við sem 4. tölulið 4. mgr. 20. gr. laga nr. 75 frá 15. júní 1998 með 
síðari breytingum.
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