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S am tök iðnaðaríns 

Federation oflceiandic Industries

Reykjavík, 3. m ars 2006

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998, með 
síðari breytingum, 71. mál.

Sam tök iðnaðarins hafa lengi bent á nauðsyn þess að breyta lagareglum  um  
áfengisauglýsingar.

Það er öllum Ijóst að núverandi ástand felur í sér réttaróvissu og ótvíræ ða og 
óum deilda m ism unun milli íslenskra framleiðenda og erlendra. Reglurnar fela 
beinlínis í sér m ism unun gagnvart erlendum  keppinautum  sem koma sínum  
auglýsingum  að í erlendum  prentm iðlum  sem hingað eru fluttir og í erlendri 
sjónvarpsdagskrá sem sýnd er hérlendis. Það er óþolandi fyrir íslenska 
áfengisframleiðendur að vera gert að starfa eftir öðrum  og strangari reglum  en 
erlendum  keppinautum  á íslenskum m arkaði.

Sam tök iðnaðarins hafa einnig bent á að sjálfsagt og eðlilegt sé að setja 
auglýsingum  skorður og væ ri þá rétt að styðjast t.d . við þ æ r alm ennu reglur sem 
Evrópusam bandið befur sett um  slíkar auglýsingar sbr. t ‘lskipun € £ B  nr. 5S2/1989r 
Þar segir m .a að auglýsingar um  áfengi skuli hlíta þessum viðm iðunarreglum :

>  þ æ r mega ekki beinast sérstaklega gegn ólögráða börnum  eða ungm ennum  
né sérstaklega sýna þau drekka áfenga drykki;

>  þ æ r mega ekki tengja neyslu áfengis aukinni líkamlegri fæ rni né heldur 
akstri;

>  þ æ r mega ekki skapa þá ím ynd að neysla áfengis eigi þátt í félagslegri eða 
kynferðislegri velgengni;

>  þ æ r mega ekki halda því fram  að áfengi hafi læ kningam átt eða að það sé 
örvandi, sefjandi eða leið til þess að leysa persónuleg vandam ál;

>  þ æ r mega ekki hvetja til óhóflegrar neyslu áfengis eða sýna bindindi eða 
hófdrykkju í neikvæðu Ijósi;

>  þ æ r mega ekki leggja áherslu á hátt áfengism agn drykkjanna sem ják væ ð a n  
eiginleika.

Sam tök iðnaðarins sjá ekki betur en að frum varpið sem hér er til um sagnar falli að 
þeim m eginsjónarm iðum  sem Sam tökin hafa sett fram og styðja því að það verði að 
lögum .
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