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Efni: Umsögn talsmanns neytenda um 71. mál, frumvarp til laga um 
breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 með síðari breytingum, 
áfengisauglýsingar (132. löggjafarþing)

Vísað er til bréfs yðar, dags. 17. febrúar sl., um ofangreint þingmál.

Meðal hlutverka embættis talsmanns neytenda er skv. d-lið 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 62/2005 að setja fram úrbótatillögur um reglur „er varða neytendur 
sérstaklega“. Með hliðsjón af þeim lagaramma og þeim sjónarmiðum sem ég 
miða við til forgangsröðunar takmarka ég umsögn mína við hagsmuni og 
réttindi neytenda.

Réttindi neytenda

Ég tel afar mikilvægt að framfylgt sé með virkum hætti lögum um bann við eða 
takmarkanir á auglýsingum eða annarri vöru eða þjónustu sem löggjafinn hefur 
metið til almannaheilla að banna eða takmarka. Vil ég einskorða umsögn mína 
varðandi réttindi neytenda við að árétta að viðurlög eða önnur úrræði vegna 
brota gegn reglum um auglýsingar eða aðra markaðssetningu séu eins og reglur 
á sviði neytendavemdar virk og raunhæf; eiga neytendur rétt á virkri 
lagaframkvæmd hver sem afstaða þeirra er til áfengis almennt eða til 
áfengisneyslu, markaðssetningar á áfengi eða áfengisauglýsinga sérstaklega. Ég 
vek athygli á að ekki er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir breytingum á 
viðurlagakafla laganna eða öðrum úrræðum vegna brota gegn áfengislögum.

talsmaður neytenda

í þessu sambandi vil ég vekja athygli á erindi sem Lýðheilsustöð, talsmaður 
neytenda og umboðsmaður bama hafa sent útvarpsréttamefnd, sbr. bréf, dags.
10. janúar sl., sem hiálaet er í afriti.

• gerir tillögur um úrbætur

• kynnirreglurum neytendamál

• leiðbeinir um meðferð ágreiningsmála

• bregst við brotum gegn réttindum 

og hagsmunum neytenda

• stendur vörð um hagsmuni 

og réttindi neytenda

• stuölar að aukinni neytendavernd

• gefur út rökstuddar álitsgerðir

• er óháður fyrirmælum frá öðrum
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Hagsmunir neytenda

Hvað varðar hagsmuni neytenda tel ég fyrst og fremst koma til álita hagsmuni 
þeirra sem á annað borð nota áfengi en ekki þeirra sem ekki nota áfengi. í því 
sambandi lít ég vitaskuld aðeins til þeirra sem löglega geta keypt áfengi en vek 
athygli á misræmi sem er að finna í lögum að því leyti. í fyrsta lagi tel ég 
óheppilegt að skv. gagnályktun frá 2. mgr. 18. gr. áfengislaga nr. 75/1998 geta 
18 ára einstaklingar dvalið á vínveitingastað án þess að mega kaupa áfengi skv.
1. mgr. 18. gr. laganna, svo og böm fram til kl. 20:00 á kvöldin; tel ég þetta 
misræmi geta dregið úr vitund um reglumar, virðingu við þær og ekki síst 
virkni viðurlaga í raun, sbr. umfjöllun þar um hér að ofan. í öðru lagi tel ég 
koma til álita að lagfæra það misræmi sem felst í því að einstaklingar teljast að 
lögum í flestu tilliti fullorðnir eftir að þeir eru orðnir fullra 18 ára og böm fram 
að því en þó má hvorki selja þeim, veita eða afhenda áfengi fyrr en eftir tvítugt 
skv. 1. mgr. 18. gr. áfengislaga; ekkert er hins vegar í lögunum fjallað um hvort 
18-20 ára ungmenni megi neyta áfengis. í þessu efiii má vísa til ákvæðis til 
bráðabirgða IV með áfengislögum.

Varðandi hagsmuni fúllorðinna einstaklinga sem neyta mega áfengis og nota 
það tel ég að þeir lúti einkum að því að aðgengi að því sé hæfilegt og þeir eigi 
góða möguleika á að kyxma sér með upplýstum hætti hvaða vara sé í boði og á 
hvaða verði o.s.frv. eins og almennt um löglega verslunarvöru. Ég tel 
frumvarpið ganga lengra en beinlínis er þörf á vegna þeirra hagsmuna 
neytenda. Hins vegar tel ég mjög til bóta að setja í lög reglu á borð við 1. mgr.
2. gr. frumvarpsins (1. mgr. 20. gr. áfengislaga verði frumvarpið að lögum) 
varðandi viðvaranir um skaðleg áhrif áfengis og sérreglur hvað varðar böm og 
ungmenni.

Lokaorð

Að þessu sögðu tel ég ekki rétt að tjá mig um efnisreglur frumvarpsins að því 
er varðar áfengisauglýsingar en vil þó árétta að ég tel reglu 1. mgr. 2. gr. 
frumvarpsins (1. mgr. 20. gr. áfengislaga verði frumvarpið að lögum) mjög til 
bóta.

Ég vil ítreka það sem fram kemur að ofan að formreglur og úrræði -  svo sem 
viðurlög -  séu nægilega virk til þess að áfengislög séu virt.

Virðingarfyllst, 
talsmaður neytenda,

Gíslí Tryggvason. '  /

#
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Útvarpréttamefhd
B.t Benedikts Bogasonar formanns
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Reykjavík, hinn 10. janúar 2006

Erindi: Ósk um að útvarpsleyfishafar séu áminntír vegna áfengisauglýsinga o.fl. í 
Ijósvakamiðium

I Aðiid
Samkvæmt íögum um Lýðheilsustöð er hlutverk hennar að efla lýðheilsu á landinu. I 6 . gr. laga 
nr. 18/2003 segir að eitt af verkefeum Lýðheilsustöðvar sé að annast áfengis- og vímuvamir. Það 
verkefiii felur meðal annars í sér eftirlit með að ákvæðum laga og reglugerða um áfengis- og 
vímuvamir sé firamfylgt.

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 62/2005 um embætti talsmanns neytenda o.fl. er hlutverk talsmamis 
neytenda m.a. að standa vörð um hagsmuni og réttindi neytenda og bregðast við þegar hann telur 
brotið gegn þeim.

í  lögum nr. 83/1994 um umboðsmann bama segir m.a. að hann skuli bregðast við, með tiltækum 
úrrseðum, telji hann að stjómvöld eða einkaaðilar hafi með athöfbum sínum eða athafhaleysi 
brotið gegn réttindum, þörfum og hagsmunum bama i samfélaginú.

Samkvæmt útvárpslögum nr. 53/2000 og II. kafla reglugerðar nr. 50/2002 um útvaipsstarfsemi 
skal útvarpsréttamefiid, eins og kunnugt er, hafa eftirlit með fiamkvæmd útvarpslaga og getur 
skv. 30. og 31. gr. útvarpslaga úrskurðað um stjómvaldssektir, afturköllun útvarpsleyfís eða eftir 
atvikum beitt áminningu sé brotið gegn VI. kafla útvarpslaga sem fjallar meðal annars um 
auglýsingar og kostun.

n  Aðdragandi
Auglýsingar á áfengi, aðallega bjór, hafa veríð áberandi í auglýsingatímum ljósvakamiðla á 
nýliðnu ári. Þá virðast bæði útvarps- og sjónvarpsþættir vera styrktir af umboðsaðilum eða 
framleiðendum áfengis. Auglýsingar á áfengi í prentmiðlum hafa einnig aukist til muna og er 
mælanleg aukning á milli ára. Samkvæmt rannsókn, sem  Lýðheilsustöð lét gera á  árinu á 
um&ngi áfengisauglýsinga í prentmiðlum, kom í ljós að tíðni þeirra hefiir þre&ldast á síðustu tíu 
árum. Lýðheilsustöð fékk Háskólann á Akureyri til að gera rannsóknina. Ekki hefiir verið gerð 
ítarleg rannsókn á tíðni slíkra auglýsinga i Ijósvakamiðhun en géra má ráð fyrir aukningu þar 
líka, Samkvæmt rannsóknum hafa auglýsingar, beinar og óbeinar, áhrif á vasntingar ungs fólks og 
jákvæð viðhorf tíl áfengisneyslu (Effects of Alcohol Advertising Exposure on Drinkmg Among 
Youth í Archives o f Pediatrics & Adolescent Medicme, vol. 160 no.l, janúar 2006). Fræðilegar

gefe vísbendingar um að áfengis&uglýsingar hafa áhrif til aukinnar drykkju, ekki síst meðal yngri 
aldurshópa. Frá sjónarhóli forvama er því varhugavert að kynna áfenga drykki með jákvæðum 
hætti í dagskrárefiii, sem gera má ráð fyrir að ungt fólk horfí á. í  ljósi þessa og lögbundinna 
hlutverká ofengreindra aðila þykir rétt að gripið verði til aðgerða til að sporna við þessari þróun 
með þeim úrrasðum sem lög leyfa, enda fer umrædd háttsemi í mörgum tilvikum beinlínis gegn 
ákvæðum ýmissa laga eins og nánar skalrökstutt hér á eftir.
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D3 Auglýsingar
Töluvert af bjórauglýsingum hefur birst á sjónvarpsstöðvum hérlendis. Tilgreina má dæmi sem 
varða Ríkisútvarpið, Sirkus, Skjá Einn, og Stöð 2 (sjá fylgiskjal 1) en undirrituð telja að 
auglýsingar þessar fari gegn skýru banni 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998.

IV Kostun
Samkvæmt ákvæðum útvarpslaga má aðili sem bannað er að auglýsa vöru sína eða þjórxustu ekki 
kosta sjónvarpsefiii eins og dæmi eru um hjá sjónvarpsstöðinni Sirkus (sjá fylgiskjal 2) og biýtur 
sú tilhögun í bága við skýrt bann 6. mgr. 21. gr. útvaipslaga nr. 53/2000, sbr. 20. gr. áfengislaga 
nr. 75/1998.

V Áberandi vara/vörumerki (Product Placement)
í  tveimur sjónvarpsþáttum -  annars vegar í Ríkisútvarpinu og hins vegar á Skjá Einum — eru 
áberandi dæmi um að áfengum vörum sé flaggað (sjá fylgiskjal 3) og aðeins álitamál og 
rannsóknarefhi hvort greiðsla kemur fyrir og ritstjómarlegu sjálfetasði um leið haggað, sbr. 1. 
mgr. 21. gr. útvarpslaga nr. 53/2000. Ef umboðsaðilar þessara bjórtegunda kosta þessa 
dagskráliði verður að telja að um brot á 6. mgr. 21. gr. útvarpslaga sé að ræða og er &rið fram á 
könnun þess, sbr. nánar í VI kafla hér að neðan.

VI Erindi
Það er mat undirritaðra. að hér sé um brot gegn ákvæðum laga að ræða. I fyrsta lagi er, að mati 
undiiritaðra, í mörgum tilvikum um að ræða brot á 20. gr. áfengislaga en þar kemur ótvírætt fram 
að áfengisauglýsingar séu bannaðar. í öðru lagi getur verið um brot að ræða gegn ákvæðum 14. 
og 20. gr. útvaipslaga um vemd bama gegn óheimilu efiri og ótilhlýðilegum auglýsingum. í 
þriðja og síðasta lagi getur verið um að ræða brot á 21. gr. útvarpslaga um kostun dagskxárefiiis; 
á það við ef umboðsaðilar bjórtegunda kosta dagskráliði (sjá fylgiskjöl 2 og 3) en í 6. mgr. 21. gr. 
útvarpslaga nr. 53/2000 segir m.a. að útvarpsdagskrá megi ekki vera kostuð af aðilum sem 
bannað er að auglýsa vöru sína eða þjónustu.

í  ljósi þessa fara imdirritúð þess á leit við útvarpsréttamefiid að hún kanni hvort tilgreindir 
ljósvakamiðlar bijóti gegn greindum ákvæðum útvarps- og áfengislaga með umJQöllun um og 
auglýsingum á áfengi, sbr. 3. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 50/2002 um útvarpsmálefiii og  10. gr. 
stjómsýslulaga nr. 37/1993. Ef svo reynist verá er ferið fram á að gripið verði til ám m ningar -  
sem getur verið nauðsynlegur undanferi stjómvaldssekta, sbr. 5. mgr. 30. gr. útvarpslaga og 
afturköllunar útvarpsleyfís, sbr. 31. gr. sömu laga um ítrekun brota.

<£*, 0/
Anna EíísaberQlafedóttíf, 
forstjóri Lýðheilsustöðvar,

LÝÐHEILSUSTÖS

Lryggvason, 
talsmaður neytenda,

T t^
talsmaöur neytenda

Ihgi5jörg"Káfiiar,' 
umboðsmaður bama.

UMBODSMADUR
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Samkvæmt áfengislögum nr. 75/1998 er óheimilt að áuglýsa áfenga vöru en vara telst vera áfeng 
sé hún yfir 2,25% að áfengisstyrkleika, sbr. 2. gr. laganna. Samkvæmt 3. mgr. 20. gr. sömu laga 
skal við auglýsingu óáfengra drykkja augljóst vera að um óáfenga drykki sé að raeða og ekki 
vísað til hinnar áfengu framleiðslu.

Ríkissjónvarpið hefixr birt bjórauglýsingar, meðal annars Carlsberg auglýsingu þann 28.12/05 
kl.l9:30 og Beck's auglýsingu þann 23.11/05 kl. 20:40. Þá var birt auglýsing um Viking bjór 
•þann 03.01/06 kl. 18:59. í þessum auglýsingum birtist léttölsmerking með lítt áberandi hætti sem 
tæplega verður talin uppfylla áðurgreind ákvæði áfengislaga.

Þá hafa birst Tuborg bjórauglýsingar meðal annars á sjónvarpsstöðinni Sirkus í auglýsingatímum 
í sjónvarpsþættinum Ástarfleyið, dagana 15.12/05 og 22.12/05. í þessum bjórauglýsingum 
kemur ekki fram að um óáfengan bjór sé að ræða og því augljóslega um brot gegn áfengislögum 
aðræða. .

Enn fremur má nefiia auglýsingu sem b'irtíst í auglýsingatíma á Skjá Einúm mánudaginn 
12.12/05 kl. 22:24 og aftur þriðjudagskvöldið 19.12. ‘05 kl. 23:20, þ.e. auglýsing um Egils 
Premium bjór. Umrædd auglýsing hefur birst áður í auglýsingatímum sjónvarpsstöðvanna. Fram 
kemur í auglýsingunni að um „léttan bjór” sé að ræða en samkvæmt heimasíðu ÁTVR 
fwww.vinbud.is-) er umrædd bjórtegund 5,7% að áfengisstyrkleika.

Stöð 2 hefur birt bjórauglýsingar meðal annars á eftirfarandi auglýsingatímum: Carlsberg 
bjórauglýsing þann 28.12. '05 kl. 18:30 og Faxe bjórauglýsing í morgunsjónvarpi stöðvarinnar 
þann 29.12/05 kl. 08:20. í þessum auglýsingum birtist léttölsmerking með lítt áberandi hætti sem 
tæplega verður talin uppfylla áðurgreind ákvæði áfengislaga.
Þábirti stöðin auglýsingu um Fresita (7,9 % freyðandi ávaxtavín) kl. 19:30 þann 28.12/05.

Fylgiskjal 1. Auglýsingar.
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Þátturinn Ástarfleyið á sjónvarpsstöðinni Sirkus er kostaður af Egils Lite bjór, þ.e.a.s. ölgerð 
Egils Skallagrímssonar hf. er vegna bjórtegundarinnar Egils Lite kostunaraðili a ð  umratddu 
dagskrárefei, Ástarfleyinu, sem hefur verið á dagskrá síðan 20.10 ‘05. Fram kemur við lok 
auglýsingahléa í þættinum og í lok þáttarins að Egils Lite bjóði upp á umræddan dagskrárlið með 
þeim hsetti að bjórflaska birtist með textanum að þátturinn sé f boði Egils lite. Auk þess drekka 
þátttakendur Egils Lite í þáttunum.
Samkvaemt heimasíðu ÁTVR rwww.vindbud.isl er umredd bjórtegund 4,4% að áfengisstyrkleik 
og því óheimilt að auglýsa umrasdda vöru þar sem hún er yfir 2,25%. Samkvæmt áfengislögum 
nr. 75/1998 er óheimilt að auglýsa áfenga vöru en vara telst vera áfeng só hún yfir 2,25% að 
áfengisstyrkleika, sbr. 2. gr. laganna.

Fylgiskjal 2. Kostun.
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f sjónvarpsþœttinum Kallakaffi í Ríkisútvaipinu er áberandi vörumerki bjórtegundarinnar 
Carlsberg og í sjónvarpsþasttinum íslenski Bachelorinn á Skjá 1 er bjórtegundin Tuborg einnig 
mjög áberandi. Ef umboðsaðilar þessara bjórtegundaJcosta þessa dagskráliði má telja að um brot 
á 6. mgr. 21. gr. útvarpslaga sé að ræða og er farið fram á könnun á þessu, eins og áður greinir. 
Kallakaffi hefur verið á dagskrá Ríkissjónvarpsins á sunnudögum í vetur og hafe ýmsar vörur og 
merki sem tengjast bjórtegundinni Carlsberg verið áberandi. Sem dœmi má néfea vörumerki utan 
á húsinu, sem birtist í upphafi þáttarins, bjórdœlur, bjórflöskur og annan vaming sem tengist 
umrasddri vörutegund.
íslenski Bachelorinn hófst þann 06.10/05 á Skjá Einum og vorú þ»ttimir vikulega á  dagskrá á 
fimmtudagskvöldum kl. 20.00 fram til 15.12/05. í þessum þáttum var bjórtegundin Tuborg 
áberandi ásamt öðrum drykkjarvðrum frá. sama framleiðanda auk þess sem áfengi var oft í 
bakgrunni.

Fylgiskjal 3. Áberandi vara/vörumerki (Product placement).
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