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Vísað er til bréfs dagsett 17. febrúar 2006 þar sem óskað er eftir umsögn FÍS um 
frumvarp til áfengislaga, 71. mál, áfengisauglýsingar.
Með fmmvarpinu er lögð til grundvallarbreyting á ákvæðum áfengislaga um auglýsingar 
á áfengi. Lagt er til með frumvarpinu að áfengisauglýsingar verði gefiiar fijálsar þó með 
ítarlegum og ótvíræðum undantekningum.

Framleiðendum og innflytjendum áfengis á íslandi er mjög þröngt sniðinn stakkur miðað 
við núgildandi áfengislög og er ísland eitt örfárra Evrópulanda þar sem almennt bann 
ríkir við áfengisauglýsingum. Því telur FÍS að fagna beri frumvarpi sem mögulega getur 
bætt markaðsskilyrði aðildarfyrirtækja félagsins. Þó eru nokkur atriði sem FIS telur að 
betur megi fara í frumvarpinu.

í fyrsta lagi er FÍS algjörlega á móti þeirri forræðishyggju sem felst í því að óheimilt 
verði áfram með lögum að auglýsa sterkt áfengi verði frumvarpið að veruleika. Afengi 
er áfengi hvort sem um er að ræða sterkt áfengi, léttvín eða bjór og sama áfengismagn er 
að fmna í “einum einfoldum”, bjórflösku eða léttvínsglasi. I frumvarpinu er engin rök að 
fínna fyrir þessari mismunun önnur en þau að það sé vilji löggjafans að nýtt 
neyslumynstur festi sig í sessi. FÍS er mótfallið slíkri forsjárhyggju.

í öðru lagi leggst FÍS gegn því að áfengisauglýsingar megi ekki birta milli kl: 5 á 
morgnana til kl: 20 á kvöldin. Markmið þessa er að spoma gegn óæskilegum áhrifum 
áfengisauglýsinga gagnvart bömum og unglingum. Ef auglýsingar eru hinsvegar þannig 
úr garð gerðar að skilaboðin séu ekki ætluð bömum og ungmennum er ólíklegt að 
auglýsingamar hafí áhrif á umræddan hóp. Umfang áfengisauglýsinga frá erlendum 
miðlum er umtalsvert hérlendis og ekki háð neinum tímamörkum. Samkvæmt nýlegri 
könnun er áfengisauglýsingar að finna í um 80% af mest seldu erlendu tímaritum sem 
seld eru hérlendis og liggja frammi á stöðum eins og biðstofum lækna og annarra 
opinberra stofiianna. Netnotkun á íslandi er ennfremur ein sú mesta sem þekkist í 
heiminum þar sem litlar sem engar hömlur eru á birtingu áfengisauglýsinga. Ungir sem 
aldnir áhugamenn um knattspymu verða jafiiframt vitni að erlendum áfengisauglýsingum 
við áhorf knattspymuleikja sem sýndir eru í sjónvarpinu á öllum tímum. Miðað við 
ofangreint er því ekki réttlætanlegt að innflytjendum og framleiðendum hérlendis verði 
óheimilt að auglýsa á ákveðnum tímum.
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úverandi lagaumhverfi gerír innflytjendum og framleiðendum áfengis hér á landi mjög 
erfitt um vik til að markaðssetja og kynna vörur sínar. Því ber sem fyrr segir að fagna 
frumvarpi sem mögulega getur leiðrétt samkeppnisskilyrði greinarinnar.

í ljósi þessa mælir FÍS með samþykkt frumvarpsins en vonast jafiiframt til þess að tillit 
verði tekið til þeirra athugasemda sem tíunduð eru hér að ofan og hvetur ráðandi menn í 
landinu ennfremur til að taka áfengislöggjöfina í heild til rækilegrar endurskoðunar.

Virðingarfyllst,

Verkefiiastjóri
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