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ÞAA

Efni: Athugasemdir Neytendastofu vegna frumvarps til laga um fjölmiðla, 423. mál

Vísað er til tölvupósts dags. 16. mars 2010, þar sem óskað er umsagnar Neytendastofu um 
frumvarp til laga um fjölmiðla, 423. mál. Þakkar stofnunin fyrir að fá tækifæri til að tjá sig 
um fmmvarpið og vill hér með koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við frumvarp 
þetta.

Neytendastofa fékk tækifæri til að gera athugasemdir við drög að frumvarpi til fjölmiðlagalag 
og sendi þær bréflega til mennta- og menningarmálaráðuneytisins þann 11. nóvember s.l. 
Ekki virðist hafa verið tekið tillit til þeirra athugasemda sem stofiiunin gerði og eru þær því 
ítrekaðar.

Neytendastofa hefur eftirlit með lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu sem hafa m.a. að geyma ákvæði um auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir. 
Ljöst er að ákvæði í frumvarpi til laga um flölmiðla skarast við ákvæði framangreindra laga 
nr. 57/2005 og eru sum þeirra ósamrýmanleg ákvæðum laganna. Neytendastofa telur 
nauðsynlegt að ákvæðum í frumvarpinu verði breytt þannig að gætt sé samræmis og að ekki 
komi til réttaróvissu og tvöfeldni í eftirliti.

Rétt er að benda á að lög nr. 57/2005 taka til hvers konar atvinnustarfsemi, þau banna 
óréttmæta viðskiptahætti og setja ítarlegar reglur um auglýsingar og aðra viðskiptahætti sem 
gilda um öll fyrirtæki hér á landi þ.m.t. fjölmiðla. í mörgum tilvikum koma því ákvæði 
framangreinda laga til álita vegna háttsemi sem einnig fellur undir ákvæði í frumvarpinu.

Ósamsvarandi orðskvringar

Athugasemdir Neytendastofu við orðskýringar 2. gr. frumvarpsins.

í 12. tölul. 2. gr. frumvarpsins er skilgreining á hugtakinu „fjarsala“ sem er svohljóðandi: „ 
Fjarsala er hljóð- og myndsending í viðskiptaskyni sem í felst beint tilboð eða sala á vöru og 
þjónustu, þ.m.t. fasteignum, til almennings þar sem við miðlun tilboðs og gerð samnings er 
notuð ein, eða fleiri, fjarsbdptaaðferðir án þess að neytandi og seljandi hittist Til fjarsölu 
teljast bœði fjarsöluþœttir og fjarsöluinnskot Fjarsöluþœttir eru heildstœðir dagskrárliðir 
en fjarsöluinnskot er efni sem miðlað er á milli dagskrárliða og lýtur sömu reglum og 
viðskiptaorðsendingar. “
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Sama hugtak er vel skilgreint í 2.gr. laga um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000, sem 
einnig eru undir eftirliti Neytendastofu, og tilskipunum ESB um sama efiii. „Fjarsala er 
skipulögð sala á voru og þjónustu þar sem notuð er ein, eða fleiri, fjarskiptaaðferð við gerð 
samnings. “

Skilgreiningar í fruxnvarpinu verða að taka mið af skilgreiningum sömu hugtaka í öðrum 
lÖgum. Nauðsynlegt er að endurskoða ákvæði frumvarpsins með tilliti til framangreinds en 
skilgreining í lÖgum um húsgöngu- og fjarsölusamninga er viðtækari en frumvarpsins.

í 39. tölul. 2. gr. frumvarpsins er lagt til að taka upp nýtt hugtak þ.e. „viðskiptaorðsending“ 
sem er svohljöðandi: „ Viðskiptaorðsendingar eru texti, myndir og/eða hljóð sem er œtlað að 
vekja, beint eða óbeint, athygli á vörum, þjónustu eða ímynd lögaðila eða einstaklings sem 
stundar atvinnustarfsemi og er miðlað gegn greiðslu eða Öðru endurgjaldi eða til kynningar í 
eigin þágu. Til viðskiptaorðsendinga teljast m,a. auglýsingar, kostun og vöruinnsetning. "

Tilgangur þessa vírðist vera að búa til nýtt lögfræðilegt yfirhugtak sem taki til allra tegunda 
auglýsinga, kostunar og vöruinnsetningar. í gildandi lögum og allri lagaframkvæmd hefur 
verið notast við hugtakið auglýsing um allar tilkynningar sem greitt er fyrir og ætlaðar eru til 
að kynna ímynd, vÖru eða þjónustu. Orðið auglýsing hefur einnig fastan sess í íslensku máli 
og hefur verið notað í þýðingum á EB gerðum sem inníeiddar hafa verið í íslensk lög. Þrátt 
fyrir að tilkomi nýjar aðferðir við auglýsingar eins og „kostun“, á ensku „sponsorship“, þá 
telur Neytendastofa eðlilegra að skilgreint sé í lögum, ef þess þarf með, að slíkar aðferðir falli 
undir hugtakið auglýsingar. Neytendastofa er þar af leiðandi ósammála því sem kemur fram í 
athugasemdum varðandi hugtakið viðskiptaorðsending og auk þess verður ekki séð að nein 
nauðsyn sé til þess að taka upp slikt nýyrði vegna ákvæða í tilskipunni. Verði kynnt til 
sögunnar nýtt yfirhugtak er óhjákvæmilegt að breyta gildandi lögum nr. 57/2005 til samræmis 
við það. Annað myndi skapa óþolandi réttaróvissu og vandkvæði við framkvæmd laga að 
mati Neytendastofu. Af því leiðir að Neytendastofa telur að fella beri brott hugtakið 
viðskiptaorðsending úr frumvarpinu.

Tvöfeldni í eftirliti

Athugasemdir við eftirlit með ákvæðum fmmvarpsins, 10., 11. og 54. gr.

í 10. gr. frumvarpsins segir að Fjölmiðlastofa fylgist með því hvort 
fjölmiðlaþjónustuveitendur fari að fyrirmælum laganna, taki ákvarðanir í málum skv. þeim og 
beiti viðurlögum þegar við á. í 11. gr. frumvarpsins er kveðið á um að erindum vegna brota á 
ákvæðum iaganna skuli beina til Fjölmiðlastofu. Fjölmiðlastofa hefur heimild til að leggja á 
stjómvaldssektir skv. 54. gr. frumvarpsins. f 2.mgr. 54. gr. er kveðið á um að Fjölmiðlastofa 
skuli ekki leggja á stjómvaldssektir ef brot varðar refsingu skv. öðrum lögum. I 
athugasemdum við greinina er ákvæðið ekki skýrt með öðrum hætti en þeim að tilgangur þess 
sé að koma í veg fyrir að brot sæti tvöföldum viðurlögum. Líkt og segir hér að ofan, og í 
athugasemdum við 37. og 38. gr. frumvarpsins hér á eftir, skarast eftirlit Fjölmiðlastofu 
annars vegar og Neytendastofu hins vegar í mörgum tilvikum. Stofnunin telur því 
nauðsynlegt að kveðið sé skýrar á um það hvaða stofhun hafi eftirlit með brotum á lögum og 
reglum sem gilda um auglýsingar.
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í 1. mgr. 37. gr. frumvarpsins er kveðið á um auðkenningu viðskiptaorðsendinga og ijarsölu:
„ Viðskiptaorðsendingar og jjarsala skulu vera auðþekkjanlegar sem slíkar og vera skýrt 
afmarkaðar frá öðru efhi með þeim hœtti sem best hentar því formi miðlunar sem notað er 
hverju sinni “

Samsvarandi ákvæði er í 6. gr. laga nr. 57/2005 þar sem segir: „Auglýsingar skulu þannig úr 
garði gerðar að ekki leiki vafi á að um auglýsingar sé að rceða. Skulu þœr skýrt aðgreindar 
frá öðru efni fjölmiðla. “

Neytendastofa telur brýnt að í frumvarpinu komi skýrt fram að Fjölmiðlastofu beri að vísa 
málum varðandi 1. mgr. 37. gr. til Neytendastofu sem hefur eftirlit með samsvarandi ákvæði 
og beitir viðurlögum s.s. sektum ef nauðsyn krefur. Sjá meðfylgjandi ákvörðun Neytendastofu 
nr. 14/2009.

í 38. gr. frumvarpsins er ákvæði um verad bama gegn ótilhlýðilegum viðskipaorðsendingum 
og flarsölu:
„ Viðskiptaorðsendingar og fjarsala skulu þannig gerðar að ekki valdi börnum siðferðilegum 
eða líkamlegum skaða. I  viðskiptaorðsendingum ogfjarsölu er óleyfilegt að:
a. hvetja börn til þess að kaupa vöru eða þjönustu með því að notfæra sér reynsluleysi 
þeirra eða trúgirni,
b. hvetja börn til þess að telja foreldra sína eða aðra á að kaupa vöru eða þjónustu sem 
auglýst er,
c. hvetja börn til neyslu á matvœlum og drykkjarvörum sem innihalda nœringarefni og 
efni sem hafa nœringar- og lífeðlisfrœðileg áhrif og ekki er mœlt með að séu í öhöflegum 
mœli hluti a f matarœði, einkum fitu, transfitusýrur, salt/natríum og sykur,
d. notfcera sér það sérstaka trúnaðartraust sem börn bera til foreldra, kennara eða 
annars fólks, eða
e. sýna börn að tilefnislausu við hcettulegar aðstceður. “

Ákvæði sambærilegs efnis er í 7. gr. laga nr. 57/2005 sem tekur til allra augíýsinga: 
„Auglýsingar skulu miðast við að börn sjái þœr og heyri og mega þœr á engan hátt misbjóða 
þeim.
/  auglýsingum verður að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni barna og unglinga og áhrifa 
á þau.
Komi bÖrn fram í auglýsingum skal þess gœtt að sýna hvorki né lýsa hœttulegu atferli eða 
atvikum er leitt geti til þess að þau eða önnur börn komist í hcettu eða geri það sem óheimilt 
er. “

Auk þess er í reglugerð nr. 160/2009, um viðskiptahætti sem teljast undir öllu 
kringumstæðum óréttmætir, og er sett á grundvelli íaga nr. 57/2005 kveðið á um í 28. tölul. 1. 
mgr. hennar að: „ávallt sé óréttmœtt að láta felast í auglýsingu beina hvatningu til barna um 
að kaupa auglýsta vöru eða telja foreldra þeirra eða aðra fullorðna á að kaupa auglýsta 
vöru handa þeim ." Framangreint ákvæði er ófrávíkjanleg og er samræmdur efnisréttur á öllu 
Evrópska efhahagssvæðinu skv. tilskipun 2009/29/EB. Sjá meðfylgjandi ákvarðanir 
Neytendastofii nr. 15/2005,1/2002, 38/1998 og 33/1998.

Athugasemdir Neytendastofu við 37. gr. og 38. gr. frumvarpsins:
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í athugasemdum með 38. gr. frumvarpsins er tekið fram að skörun sé á milli fyrirhugaðs 
eftirlits Fjölmiðlastoíu og Neytendastofu.

Neytendastofa telur að þessi skörun á eftirliti sé til þess fallin að valda miklum vandkvæðum í 
valdskiptingu milli Fjölmiðlastofu og Neytendastofu. Stofnunin bendir á að i grein Páls 
Hreinssonar Valdmörk stjórnvalda sembirtist í Tímariti lögfræðinga, 4. tölubl., 55. árg. 2005, 
bls. 447-497, er á bls. 463 fjallað um vandamál sem orsakast af óskýrum valdmörkum. Þar 
segir m.a.: „Ijyrsta lagi getur farió mikill tími ogfjármunir í valdaharáttu á milli stofhana á 
hlutaðeigandi sviði sem oftast kemur niður á borgurunum sem leita þurfa eftir afgreiðslu með 
mál sín. Opinberir jjármunir fara því til spillis auk þess sem almenningur fœr ekki viðunandi 
þjónustu frá hinu opinbera. /  öðru lagi getur það gerst, e f um erfiðan og óvinsœlan 
málaflokk er að ræða, að ekkert stjórnvald vilji kannast við að það sé bœrt á hlutaðeigandi 
sviðl Þegar svo stendur á koma borgararnir „að lokuðum dyrum“ hjá stjórnvöldum og fá  
ekki úrlausn mála sinna. Hvorugur kosturinn er góður og því er það þýðingarmikið að 
vandað sé til löggjafar þegar mœlt er jyrir um valdmörk stjórnvalda.

Neytendastofa telur að óforsvaranlegt sé að skapa réttaróvissu varðandi eftirlit með því að láta 
eftirlitssvið ólíkra stjómsýslustoftiana skarast. í því efni verður að gera þá kröfu til löggjafans 
að skýrt sé kveðið á um það í lögum hver sé eftirlitsaðili og girt fyrir að upp komi vafí um 
valdheimildir stjómvalda að þessu leyti. Jafriframt verður ekki séð hver sé þörf fyrir nýjan 
eftirlitsaðila á þeim sviðum sem þegar er sinnt af Neytendastofu og hefur verið sinnt af henni 
um árabil. Hér verður einnig að huga að hagnýtingu sérþekkingar og reynslu sem er að fínna í 
stjómsýslunni í stað þess að byggja upp með miklum tilkostnaði nýjar stofnanir.

Virðingarfyllst

Meðfygjandi:
Bréf Neytendastofu til Mennta- og menningarmálaráðuneytisins dags. 11. nóvember 2009 
Ákvarðanir Neytendastofu nr. 14/2009,15/2005,1/2002, 38/1998 og 33/1998.
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
SÖÍvhólsgotu 4 
150 Reykjavík N EYTEN DASTOFA

Reykjavík, 11.11.2009 
Tilv. 2009/1591 - 0.3.01 

ÞAA

Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um fjölmiðla

Með bréfí dags. 22. október 2009 óskar mennta- og menningarraálaráðuneytið eftir umsögn 
Neytendastofu um drög að frumvarpi til laga um fjölmiðla. Neytendastofa vill hér með koma 
á framfæri eftirfarandi athugasemdum við frumvarp þetta.

Neytendastofa hefur eftiriit með lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu sem hafa m.a. að geyma ákvæði um auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir. 
Ljóst er að ákvæði í drögum að frumvarpi til laga um fjölmiðla skarast við ákvæði 
framangreindra laga nr. 57/2005 og eru sum ósamrýmanleg ákvæðum þeirra. Neytendastofa 
telur nauðsynlegt að ákvæðum í frumvarpsdrögum um fjölmiðla verði breytt þannig að gætt 
sé samræmis og að ekki komi til réttaróvissu og tvöfeldni í eftirliti.

Rétt er að benda á að lög nr. 57/2005 taka til hvers konar atvinnustarfsemi, þau banna 
óréttmæta viðskiptahætti og setja ítarlegar reglur um auglýsingar og aðra viðskiptahætti sem 
gilda um öll fyrirtæki hér á landi þ.m.t. fjÖlmiðla. f mörgum tilvikum koma því ákvæði 
framangreinda laga til álita vegna háttsemi sem einnig fellur undir ákvæði í þessum 
frumvarpsdrögum. í sumum tilvikum eru lagaákvæðin jafhvel samhljóða sbr. l.mgr. 37. 
frumvarpsdraganna.

í frumvarpsdrögunum er lagt til að taka upp nýtt hugtak þ.e. „viðskiptaorðsending“. Tilgangur 
þess virðist vera að búa til nýtt lögfræðilegt yfirhugtak sem taki til allra tegunda auglýsinga, 
kostunar og vöruinnsetningar. í gildandi lögum og allri lagaframkvæmd hefur einungis verið 
notað hugtakið auglýsing um allar tilkynningar sem greitt er fyrir og ætlaðar eru til að kynna 
ímynd, vöru eða þjónustu. Orðið auglýsing hefur einnig fastan sess í íslensku máli og hefur 
verið notað í þýðingum á EB gerðum sem innleiddar hafa verið í íslensk lög. Þrátt fyrir að 
tilkomi nýjar aðferðir við auglýsingar eins og „kostunu á ensku „sponsorship“ þá telur 
Neytendastofa eðlilegra að skilgreint sé 1 lögum, ef þess þarf með, að slíkar aðferðir falli 
undir hugtakið auglýsingar. Neytendastofa er þar af leiðandi ósammála því sem kemur fram f
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athugasemdum varðandi hugtakið viðskiptaorðsending og auk þess verður ekki séð að nein 
nauðsyn sé til þess að taka upp slíkt nýyrði vegna ákvæða í tilskipunni. Verði kynnt til 
sögunnar nýtt yfirhugtak er óhjákvæmilegt að breyta gildandi lögum nr. 57/2005 til 
samræmis. Annað myndi skapa óþolandi réttaróvissu og vandkvæði við framkvæmd laga að 
mati Neytendastoíu. Af því leiðir að Neytendastofa telur að fella beri brott hugtakið 
viðskiptaorðsending úr frumvarpsdrögunum.

í frumvarpsdrÖgunum er að fínna skilgreiningu á hugtakinu „fjarsala“ rétt er að benda á að 
þetta hugtak er vel skilgreint og í lögum um húsgöngu- og garsölusamninga nr. 46/2000 og 
tilskipunum ESB um sama eíni. Skilgreiningar í frumvarpsdrögunum verða að taka mið af 
því. Nauðsynlegt er að endurskoða ákvæði frumvarpsdraga með tilliti til þessa.

í 1. mgr. 37.gr. frumvarpsdraganna er kveðið á um auðkenningu viðskiptaorðsendinga og 
ijarsölu. Samsvarandi ákvæði er í 6.gr. laga nr. 57/2005 þar sem segir að auglýsingar skuli 
vera þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafí á að um auglýsingar sé að ræða auk þess sem 
þær skuli vera skýrt aðgreindar frá öðru efhi fjölmiðla. í 10.gr. frumvarpsdraganna segir að 
Fjölmiðlastofa fylgist með því hvort að fjölmiðlaþjónustuveitendur fari að fyrirmælum laga 
þessara, táka ákvarðanir í málum skv. þeim og beita viðurlögum þegar við á. Fjölmiðlastofa 
hefur heimild til að leggja á stjómvaldssektir skv. 54.gr, frumvarpsdraganna. I 2.mgr. 54.gr. 
er kveðið á um að Fjölmiðlastofa skuli ekki leggja á stjómvaldssektir ef brot varðar refsingu 
skv. öðrum lögum. í athugasemdum við greinina er þetta ekki skýrt með öðrum hætti en þeim 
að tilgangur þessa ákvæðis sé að koma í veg fyrir að brot sæti tvöföldum viðurlögum. 
Neytendastofa telur brýnt að í frumvarpsdrögunum komi skýrt fram að Fjölmiðlastofu beri að 
vísa málum varðandi 1. mgr. 37.gr. til Neytendastofu sem hefur eftirlit með samsvarandi 
ákvæði og beitir viðurlögum s.s. sektum ef nauðsyn krefur.

í 38.gr. frumvarpsins er ákvæði um vemd bama gegn ótilhlýðilegum viðskipaorðsendingum 
og fjarsölu. Ákvæði sambærilegs efnis er í 7.gr. laga nr. 57/2005 sem tekur til allra 
auglýsinga. Auk þess er í reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir Öllu 
kringumstæðum óréttmætir sem er sett á grundvelli laga nr. 57/2005 kveðið á um í 28. lið 
hennar að ávallt sé óréttmætt að láta felast í auglýsingu beina hvatningu til bama um að kaupa 
auglýsta vöru eða telja foreldra þeirra eða aðra fullorðna á að kaupa auglýsta vöru handa 
þeim. Framangreint ákvæði er ófrávíkjanleg og er samræmdur efiiisréttur á öllu Evrópska 
eftiahagssvæðinu skv. tilskipun 2009/29/EB.
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í athugasemdum með 38.gr. írumvarpsdraganna er tekið fram að skörun sé á milli fyrirhugaðs 
eftirlits Fjölmiðlastofu og Neytendastofu. Neytendastofa telur að óforsvaranlegt sé að skapa 
réttaróvissu varðandi eftirlit með því að láta eftirlitssvið ólíkra stjómsýslustofiiana skarast. í 
því efiii verður að gera þá ki'öfu til löggjafans að skýrt sé kveðið á um það í lögum hver sé 
eftirlitsaðili og girt fyrir að uppkomi vafi um valdheimildir stjómvalda að þessu leyti. 
Jafnframt verður ekki séð hver sé þörf fyrir nýjan eftirlitsaðila á þeim sviðum sem þegar er 
sinnt af Neytendastofu og hefur verið sinnt af henni um árabil. Hér verður einnig að huga að 
hagnýtingu sérþekkingar og reynslu sem er að finna í stjómsýslunni í stað þess að byggja upp 
með miklum tilkostnaði nýjar stofnanir.

Rétt er að taka fram að framangreindar athugasemdir við drög að frumvarpi til fjölmiðlalaga 
eru hugsanlega ekki tæmandi taldar og Neytendastofa er tilbúin til frekari viðræðna og 
samstarfs vegna málsins.

Virðingarfyllst
f.h. Neytendastofu

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri

Þórunn Anna Ámadóttir 
Sviðsstjóri
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N EYTEN DASTOFA

Ákvörðun nr. 14/2009

Auglýsing Garðlistar ehf. með yfirskriftinni „Kæri nágranni"

I.
Málsmeðferð

1.
Mál þetta er til komið vegna auglýsingar Garðlistar sem sett er upp í formi sendibréfs og var 
dreift á heimili í landinu.

Framan á bréfínu stendur handskrifað Kœri nágranni og er búið að prenta á það efst í hægra 
homi frímerki og póststimpil. Þá er framan á því, neðst í vinstra hominu prentað með Örsmáu 
letri Auglýsingfrá Garðlist. Bréfið sjálft lítur út fyrir að vera handskrifað á línustrikaðan pappír 
þar sem greint er írá umhirðu garðs sendanda bréfsins og því að sumir íbúamir hafi verið orðnir 
þreyttir á því. í bréfínu eru sérstaklega nafngreindur Gunnar sem hafði tekið sig til og fellt tvær 
aspir og Sigga á 3. hæðinni sem vildi hafa meiri tíma með fjölskyldunni þegar hún ætti frí, í stað 
þess að standa vaktina í garðinum. Þá er í bréfínu greint frá því að íbúamir hafí ákveðið að leita 
til Garðlistar og lýst yfír ánægju með þjónustu þeirra. Undir bréfíð skrifa Fólkið í nœsta húsi.

Neytendastofu bárust fjölmargar kvartanir frá neytendum sem ekki áttuðu sig á því að um 
auglýsingu væri að ræða fyrr en búið var að ganga úr skugga um að bréfíð kæmi ekki frá neinum 
nágranna þeirra. Vísuðu nokkrir til þess að í husinu byggju bæði Gunnar og Sigga og lýsingin í 
bréfmu ætti vel við um þá vinnu sem unnin hafí verið í garðinum og umræður vegna þess. Því 
hafí bréfíð verið mjög trúverðugt og ekkert sem benti til þess að um auglýsingu væri að ræða.

Með bréft Neytendastofu, dags. 11. apríl 2009, vakti stofnunin athygli Garðlistar á ákvæðum 1. 
og 2. mgr. 6. gr. laga m\ 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sem og 
ákvæðis b. liðar 1, mgr. 10. gr. sömu laga. Óskaði stofnunin eftir skýringum eða athugasemdum 
Garðlistar áður en tekin væri ákvörðun í málinu.



2.
Neytendastofu barst tölvupóstur frá Garðlist, þann 14. apríl 2009, þar sem farið var íram á 
upplýsingar um það hvaða skýringa óskað væri eftir, hvers vegna skýringanna værí óskað og til 
hvaða ákvarðana kæmi til greina að taka í málinu.

Þá kom einnig fram í póstinum að í auglýsingunni kæmi með skýrum hætti fram að um 
auglýsingu frá Garðlist væri að ræða. Því væri að mati fyrirtækisins farið að lögunum. Enn 
fremur fái Garðlist ekki séð að auglýsingin hafí verið ósanngjöm gagnvart keppinautum eða 
neytendum vegna forms hennar, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005.

Hvað varði upplýsingar um nafn og heimili fyrirtækisins, sbr. b. lið 1. mgr. 10. gr. laganna, er 
bent á að nafn fyrirtækisins komi skýrt fram í auglýsingunni, sem og vefsvæði þess gardlist.is. 
SHkar upplýsingar hljóti að teljast nægjanlegar til að uppfylla lagaákvæðið, enda sé vandséð að 
önnur fyrirtæki merki auglýsingar sínar með heimilisfangi. Því til stuðnings er í póstinum vísað 
til tveggja auglýsinga i prentmiðlum.

Þá kemur fram í tölvupósti Garðlistar að dreifmgu auglýsingarinnar sé lokið.

3.
Neytendastofa svaraði pósti Garðlistar með tölvupósti, dags. 14. maí 2009, þar sem greint er frá 
því að í samræmi við andmælareglu 13. gr. stjómsýslulaga nr. 37/1993 gæfi stofnunin 
fyrirtækjum ávallt kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri áður en tekin væri ákvörðun 
um hugsanlegt brot á ákvæðum laga nr. 57/2005. Þá var í póstinum greint frá þeim heimildum 
sem stofnunin hefur skv. lögunum.

í póstinum óskaði Neytendastofa eftir upplýsingum um það hvort Garðlist óskaði eftir að koma 
að frekari skýringum en þeim sem fram kæmu í pósti fyrirtækisins, dags. 14. maí 2009.

4.
Með tölvupósti, dags. 14. maí 2009, tilkynnti Garðlist Neytendastofu að fyrirtækið óskaði ekki 
eftir að koma á framfæri frekari athugasemdum.

Með tölvupósti Neytendastofu, dags. 15. maí 2009, var Garðlist tilkynnt að gagnaöflun í málinu 
væri lokið og málið yrði því tekið til ákvörðunar Neytendastofii.
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II.
Niðurstaða

1.
í máli þessu hefur Neytendastofa gert athugasemdir við auglýsingu Garðlistar með yfírskriftimii 
Kœri nágranni þar sem ekki komi fram með greinagóðum hætti að um auglýsingu sé að ræða.

Af hálfu Garðlistar er því mótmæít að um brot á ákvæðum laga nr. 57/2005 sé að ræða. Framan á 
bréfínu komi frara að um sé að ræða auglýsingu frá Garðlist, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005. 
Fyrirtækið fái ekki séð að auglýsingin sé ósanngjöm gagnvart keppinautum eða neytendum 
vegna forms hennar, sbr. 2. mgr. 6. gr. sömu laga. Þá komi í auglýsingunni fram vefsíða 
fyrirtækisins og símanúmer og almennt vísi fyrirtæki ekki til heimilisfangs þess, sbr. b. liður 1. 
mgr. 10. gr. sömu laga.

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 57/2005 eru óréttmætir viðskiptahættir bannaðir. Hvað teíjist til 
óréttmætra viðskiptahátta er skv. ákvæðinu nánar tilgreint í öðrum ákvæðum laganna.

Ákvæði 1. og 2. mgr. 6. gr. sömu laga eru svohljóðandi:

„Auglýsingar skulu þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafi á að um auglýsingar sé að ræða. 
Skulu þœr skýrt aðgreindar frá öðru efni jjölmiðla.

Auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir skulu ekki vera ösanngjarnar gagnvart keppinautum eða 
neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess að skírskotað er til öviðkomandi mála. "

Samkvæmt ákvæði 1, mgr. á neytendum ávaílt að vera það Ijóst þegar um auglýsingu er að ræða. 
Þá mega auglýsingar skv. 2. mgr. ekki vera ósanngjamar vegna forms þeirra. í máli þessu er um 
að ræða auglýsingu sem sett er fram sem bréf frá nágrönnum og kemur eingöngu í örsmáu 
illlæsilegu letri fram að um auglýsingu sé að ræða. Því telur Neytendastofa að ákvæði 1. og 2. 
mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 eigi við í máli þessu.

í 1. mgr. 10. gr. laga nr. 57/2005 eru í stafliðum a. ~ f. tilgreinar þær upplýsingar sem fram eiga 
að koma i auglýsingum, þó að teknu tilliti til þess auglýsingamiðils sem nýttur er. Samkvæmt b. 
lið 1. mgr. ber að greina frá nafhi og heimilisfangi fyrirtækisins. Að mati Neytendastofu er 
auglýsing Garðlistar þess eðlist að skilyrði til að veita upplýsingar um nafn og heimilisfang 
fyrirtækisins séu ekki ósanngjamar eða of strangar. Ákvæðið kemur því til álita i máli þessu.
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2.
Auglýsing Garðlistar er sett upp sem bréf frá nágrönnunum þar sem lofuð er þjónusta Garðlistar. 
Auglýsingin er eitt blað í formi persónulegs sendibréfs, handskrifað á línustrikað blað og prentað 
með bláum lit sem virðíst vera blek. Blaðið ber því öll merki þess að vera handskrifað sendibréf 
frá nágrönnunum. í örsmáu letri segir að um auglýsingu frá Garðlist sé að ræða. Af öllum þeim 
kvörtunum og ábendingum sem Neytendastofu hafa borist er ljóst að mikill fjöldi neytenda gerði 
sér ekki grein fyrir að um auglýsingu væri að ræða og sá ekki textann þess efhis. Þá er 
auglýsingin þannig gerð að hún er sett upp sem persónulegt bréf og ekkert í þeim texta gefúr til 
kynna að um auglýsingu sé að ræða.

Af Öllu framangreindu virtu er það mat Neytendastofu að ekki komi fram með nægilega skýrum 
hætti að um auglýsingu sé að ræða. Texti sem vísar til þess er í örsmáu letri og ekki í neinu 
samræmi við annan texta auglýsingarinnar. Af því leiðir að það er mat Neytendastofú að það sé 
ósanngjamt gagnvart neytendum að setja auglýsinguna fram í formi sendibréfs greinilega í þeim 
tilgangi að neytendur geti ekki með góðu móti áttað sig á því að um auglýsingu sé að ræða. 
Vegna þessa og með vísan til þess þar sem um er að ræða auglýsingu sem dreift var á heimili er 
það mat Neytendastofú að ekki sé ósanngjamt að gera kröfu til þess að fram komi nafn og 
heimilisfang fyrirtækisins sbr. b. lið 1. mgr. 10. gr. laganr. 57/2005 .

Með vísan til alls framangreinds er það mat Neytendastofú að Garðlist hafí með dreifingu 
auglýsinga með yfírskriftinni Kæri nágranni brotið gegn ákvæðum 5. gr.? 1. og 2. mgr. 6. gr. og
b. iið 1. mgr. 10. gr. iaga nr. 57/2005.
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III.
Ákvörðunarorð:

„Garðlist ehf., Kársnesbraut 98, Kópavogi, hefur með brotið gegn ákvæðum 5. gr., 1. og 2. 
mgr. 6. gr. og b. lið 10. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu með dreifingu auglýsingar, í formi sendibréfs, með yfirskriftinni Kœri 
nágranni án þess að fram komi með skýrum hætti að um auglýsingu sé að ræða, með þvi að 
setja auglýsinguna fram með vlllandi hætti svo ætla megi að um bréf frá nágrönnum sé að 
ræða og með því að greina ekkl frá því frá hvaða fyrirtæki auglýsingin stafi.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu er Garðlist ehf. bannað að birta augiýsingar með framangreindum hætti.

Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun á grundvelli IX. kafla 
laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 26. maí 2009

Tryggvi Axelsson 
forstjóri

Þórunn Anna Ámadóttir



Þriðjudagur, 24. raaí 2005

240. fundur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 15/2005

Auglýsingar Umferðarstofu

1.
Erindið og málsraeðferð

1.
Sarnkeppnisstofhun barst erindi, dags. 1. febrúar 2005, frá Embætti uraboðsmanns 
bama þar sem gerðar eru athugasemdir við auglýsingar Umferðarstofu sem birst hafa í 
sjónvarpi og prentmiðlum að undanfömu. í erindinu kemur fram að um sé að ræða 
þrjár auglýsingar. í þeirri fyrstu hlaupi Htið barn fram af svölum háhýsis meðan faðir 
þess Htur undan. í þeirri næstu sjáist karlmaður hlaupa niður stiga með lítið bam í 
fanginu og rekist þar á konu með þeim afleiðingum að hún fellur ura. Sú síðasta sýni 
karlraann sveifla bami í hringi í kring um sig og missa það úr höndunum.

Að mati kvarianda brjóta auglýsingar þessar gegn ákvæðum 22. gr. samkeppnislaga 
nr. 8/1993. Er þess óskað að Samkeppnisstofnun kanni málið með hagsmuni bama og 
unglinga í huga.

2.
Erindið var sent til umsagnar Umferðarstofu rneð bréfi Samkeppnisstofhunar, dags. 3. 
febrúar 2005. Var þeira tilrnælum jafnframt beint til Umferðarstofu að hætta birtingu 
auglýsinganna meðan á málsraeðferð stæði hjá samkeppnisyfírvöldura. Svar 
Umferðarstofu er dagsett 7. febrúar 2005. Það segir m.a. að í auglýsingunum sé 
ákveðin myndlíking áhættuhegðunar í daglegu lífi sem tengd sé við áhættuhegðun í 
umferðinni. Að bam sé í fangi föður síns sem hlaupi niður stiga geti ekki talist 
hættulegt atferli. Sömu sögu sé að segja af bami sem biðji vin sinn eða frænda um að 
leika við sig með því að sveifla sér. í báðum tilvikum sé höfðað til ábyrgðar 
fullorðinna í umgengni við böm og jafnframt sé höfðað til óæskilegra áhættuþátta í 
umferðinni þ.e. hraða og ölvunaraksturs. Þá er tekið fram að af sérstökum ástæðum, 
ótengdu erindinu, hafi birtingum auglýsingar með feðgum á svölum verið hætt 
tímabundið.



Þá segir að Uraferðarstofa geti fallist á að gengið sé nokkuð iangt við birtingu 
auglýsinganna en þó sé ekki of langt gengið enda séu gríðarlegir almannahagsmunir í 
húfi.

Við gerð auglýsinganna hafi 12. gr. siðareglna Sambands íslenskra auglýsingastofa 
verið höfð til hliðsjónar en hún hljóði svo:

„Auglýsingar skulu ekki sýna eða lýsa á neinn hátt hœttulegu atferli eða atvikum þar 
sem öryggi er vanvirt nema sérstök ástœða sé til í menntunarlegum eða félagslegum 
tilgangi. Varúð skal sérstaklega viðhöfð í auglýsingum sem höfða til barna eða 
unglinga eða sýna slíka aldursflokka. “

í umferðarlögum sé hlutverk Umferðarstofii tilgreint og þar segi m.a. að 
Umferðarstofa eigi að annast fræðslu og upplýsingamiðlun um umferðarmál og styðja 
aðgerðir sem stuðlað geti að bættu umferðaröryggi. Með auglýsingunum telji 
Umferðarstofa að hún sé að rækja það hlutverk.

Þá segir að Umferðarstofa hafi ákveðið að hætta birtingu auglýsinganna meðan á 
málsmeðferð standi hjá samkeppnisyfirvöldum.

3.
Með bréfi Samkeppnisstofhunar til Umferðastofu, dags. 7. febrúar 2005, var tilkynnt 
að málið yrði lagt fyrir fund auglýsinganefhdar, ráðgjafanefndar samkeppnisráðs, og 
niðurstaða nefndarinnar tjáð um leið og hún lægi fyrir. Var afrit bréfsins sent 
umboðsmanni barna sama dag ásamt afriti bréfs Umferðastofu til 
Samkeppnisstofhunar, dags. 3. febrúar 2005.

II.
Álit auglýsinganefndar

Þann 8. febrúar 2005 fjallaði auglýsinganefhd, ráðgjafamefnd samkeppnisráðs, um 
málið. Þátt í fundinum tóku Atli Freyr Guðmundsson, Jóhannes Gunnarsson og 
Sólveig Ólafsdóttir. Niðurstaða nefndarinnar var eftirfarandi:

„Auglýsinganefhd fjallaði um kvörtun umboðsmanns barna yfir auglýsingum 
Umferðarstofu. Um er að rœða þrjár auglýsingar; ein þar sem maður hleypur niður 
stiga með smábarn í fanginu; önnur þar sem barn sést falla niður a f svölum og sú 
þriðja þar sem barn fellur niður stigaop eftir að hafa verið sveiflað um.

I  5. mgr. 22. gr. samkeppnislaga segir, að komi börn fram í auglýsingum skuli þess 
gœtt að sýna hvorki né lýsa hœttulegu atferli eða atvikum sem leitt geti til þess að þau
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eða. önnur börn komist í hœttu eða geri það sem óheimilt sé. I  auglýsingum 
Umferðarstofu er sýnt hœttulegt atferli þar sem börn eru beinir þátttakendur án þess 
að séð verði að þau séu nauðsynlegur eða eðlilegur þáttur í því samhengi sem verið 
er að auglýsa. Jafnframt bendir auglýsinganefnd á að í d-lið 2. mgr. 13. gr. 
reglugerðar um útvarpsstarfsemi nr. 50/2002 segir að í útvarpsauglýsingum, þ.e. 
hljóðvarps- og sjónvarpsauglýsingum, sé óleyfilegt að sýna böm að tilefnislausu við 
hcettulegar aðstæður

/  3. mgr. 22. gr. samkeppnislaga segir að auglýsingar skuli miðast við að börn sjái 
þær og heyri og megi þœr á engan hátt misbjóða þeim. Auglýsinganefnd telur að 
auglýsingar Umferðarstofu séu til þess fallnar að misbjóða börnum séu þœr sýndar á 
þeim tíma sem líklegt er að börn sjái þœr og heyri.

í  umsögn Umferðarstofu kemur fram að við gerð auglýsinganna hafi 12. gr. 
siðareglna Sambands íslenskra auglýsingastofa verið höfð til hliðsjónar. Að gefnu 
þessu tilefni tefmr auglýsinganefnd jram að nefhdin fœr ekki séð að það sé einhver 
sérstök ástæða í menntunarlegum eða félagslegum tilgangi að sýna börn við þær 
aðstœður sem gert er í auglýsingunum.

Með vísan til framangreinds telur auglýsinganefnd að umræddar auglýsingar 
Umferðarstofu brjóti í bága við ákvæði 3. og 5. mgr. 22. gr, samkeppnislaga. “

III,
Framhald málsmeðferðar

1.
Álit auglýsinganefodar var tilkynnt Umferðarstofu með bréfi Samkeppnisstofnunar, 
dags. 9. febrúar 2005. í bréfmu kom fram að Samkeppnisstofhun væri sammála áliti 
nefndarinnar og beindi þeim tilmælum til Umferðarstofu að hætta allri birtingu 
auglýsinganna svo ekki þyrfti að koma til frekari aðgerða samkeppnisyfirvalda vegna 
þeirra. Jafhframt var Umferðarstofu gefinn frestur til 14. febrúar 2005 til að koma að 
athugasemdum og yrði málið þá lagt fyrir samkeppnisráð til ákvörðunar.

2.
Bréf Umferðarstofu er dagsett 11. febrúar 2005. Þar er lýst yfir miklum vonbrigðum 
með niðurstöðu Samkeppnisstofnunar. Þá segir að Umferðarstofa telji að 22. gr. 
samkeppnislaga nái ekki yfír auglýsingamar. Lagagreinin falli undir VI. kafla 
laganna sem varði eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og eigi væntanlega við 
auglýsingar fyrirtækja á smásölu- og fyrirtækjamarkaði. Auglýsingar Umferðarstofu 
varði almannaheill en engir sérstakir viðskiptahættir komi þar við sögu. Það sé
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óásættanlegt að stofnanir sera vinni að forvömum almenningi til heilla séu settar undir 
sömu mælistiku og fyrirtæki á neytendaraarkaði.

í áliti auglýsinganefndar segi að í auglýsingunum sé sýnt hættulegt atferli þar sem 
böm séu beinir þátttakendur án þess að séð verði að þau séu nauðsynlegur eða 
eðlilegur þáttur í því samhengi sem verið sé að auglýsa. Að mati Umferðarstoíu er 
með þessu nánast verið að Íýsa því yfir að börn séu ekki þátttakendur í umferðinni eða 
að minnsta kosti ekki nauðsynlegir eða eðlilegir þátttakendur í uraferðinni sem sé 
íráleitt sjónarmið. Þvert á móti séu böm stórir þátttakendur í umferðinni og oftar en 
ekki verða þau fómarlömb fullorðna fólksins vegna kæruleysis og vanrækslu þess. í 
auglýsingunum sé einraitt verið að höfða til ábyrgðar fullorðna fólksins og að fá fólk 
til að láta af ábyrgðarlausri hegðun. Því geti Uraferðarstofa ekki fallist á það 
sjónarraið að notkun bamanna í auglýsingunum hafi verið af tilefnislausu. 
Auglýsingamar með feðgunura á svölunum og þar sera bami er sveifiað hefðu aldrei 
getað orðið að veruleika án þátttöku bama. Með auglýsingunura sé verið að kalla eftir 
ábyrgð foreldra og fullorðinna bæði gagnvart sjálfum sér og Öðrum og í því sambandi 
sé vert að hafa í huga að raóður og föðurtilfínning sé sterkasta ábyrgðartilfinningin.

Þá þykir Umferðarstofu það lýsa ákveðinni þröngsýni auglýsinganefndar að hafna því 
að það hafi verið sérstök ástæða í raenntunarlegum eða félagslegum tilgangi að sýna 
böm við þær aðstæður sem gert sé í auglýsingunum, í uraferðinni skapist oft 
hættulegar aðstæður sem nauðsynlegt sé að benda á og í auglýsingunum sé verið að 
líkja þeim við hættur sem geti skapast við hversdagslegar aðstæður. Það geti verið 
erfítt fyrir böm að skilja hættumar í umferðinni en þau skilji öll þær hættur sem 
sýndar eru í auglýsingunura. Með auglýsingunum skapist tækifæri fyrir hina 
fullorðnu til að fræða böm sín um afleiðingar þess að fara ekki að þeira reglum sem 
gilda í umferðinni og nota rayndmál úr hversdagsleikanum máli sínu til stuðnings. 
Jafnframt gefíst fullorðnum tækifæri til að sjá ákveðinn fáránleika við hversdagslegar 
aðstæður og heirafæra þær yfir í fáránleika sera allt of oft viðgangist í umferðinni. 
Því hafhi Uraferðarstofa þeira rökum auglýsinganefndar að börnin hafí ekki verið 
nauðsynlegur þáttur í menntunarlegum tilgangi auglýsinganna.

Þá segir í bréfínu að í nágrannalöndum hafi verið sýndar auglýsingar í baráttunni gegn 
umferðarslysura sem gangi mun lengra en auglýsingar Umferðarstofu. BÖm jafíit sem 
fullorðnir komi við sögu í þeim auglýsingum. Slysatíðni af völdum umferðarslysa í 
þessum löndura sé raeð því lægsta sem þekkist í heiminum í dag. Að lokura er spurt 
hvort samkeppnisyfirvöld séu tilbúin til að bera ábyrgð á því að þessum 
almannahagsmunum sé fómað fyrir minni hagsmuni, þ.e. að böm verði hrædd, en þá 
hræðslu megi yfírvinna með ábyrgri umræðu og útskýringum.
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Með bréfi Samkeppnisstofnunar til málsaðila, dags. 1. mars 2005, var tilkynnt að 
gagnaöflun væri lokið og að málið yrði lagt fyrir samkeppnisráð til ákvörðunar. Með 
bréfínu fylgdi listi yfir gögn málsins. Jafnframt voru ítrekuð tilmæli til Umferðarstofu 
um að auglýsingamar yrðu ekki birtar á meðan á málsmeðferð stæði. Þá var 
mnboðsmanni bama sent afrit bréfs Umferðarstofu til Samkeppnisstofhunar, dags. 11. 
febrúar 2005.

3.

IV.
Niðurstöður

Á fundi samkeppnisráðs, þann 24. maí 2005, var ákvörðun tekin í þessu máli. Þátt í 
fundinum tóku Atli Freyr Guðmundsson, Karitas Pálsdóttir, Ólafor Bjömsson og 
Ragnheiður Bragadóttir.

1.
í máli þessu kvartar Embætti umboðsmanns barna yfír auglýsingum Umferðarstofu 
sem birst hafa í prentmiðlum og sjónvarpi. Fyrsta auglýsingin sýnir lítið bam hlaupa 
fram af svölum háhýsis meðan faðir þess lítur undan* í annarri sést karlmaður hlaupa 
niður stiga með lítið bam í fanginu og rekst á konu sem fellur við. Þriðja auglýsingin 
sýnir karlmann sveifla barni í hringi og missa það úr höndunum. Að mati 
umboðsmanns bama brjóta auglýsingamar í bága við ákvæðí 22. gr. samkeppnislaga.

Að mati Umferðarstofu sýna auglýsingamar ákveðna myndlíkingu áhættuhegðunar í 
daglegu lífí fólks sem tengd sé við áhættuhegðun í umferðinni. í auglýsingunum sé 
höfðað til ábyrgðar fullorðinna í umgengni við böm og óæskilegra áhættuþátta í 
umferðinni. Með auglýsingunum sé Umferðastofa að rækta hlutverk sitt hvað 
viðkemur fræðslu og upplýsingamiðlun í þeim tilgangi að stuðla að bættu 
umferðaröryggi. í umferðinni skapist oft hættulegar aðstæður sem nauðsynlegt sé að 
benda á. í auglýsingunum sé verið að líkja þeim við hættur sem geti skapast við 
hversdagslegar aðstæður. Böm séu stórir þátttakendur í umferðinni og með 
auglýsingunum sé verið að kalla eftir ábyrgð foreldra og fullorðinna. Er það mat 
Umferðarstofu að auglýsingamar brjóti ekki í bága við ákvæði 22. gr. 
samkeppnislaga.

2.
I erindi umboðsmanns bama er vísað til 22. gr. samkeppnislaga en þar segir m.a.:

„Áuglýsingar skulu miðast við að börn sjái þœr og heyri og mega þœr á 
engan hátt misbjóða þeim.
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í  auglýsingum verður að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni barna og 
unglinga og áhrifa á þau.

Komi börn fram í auglýsingum skal þess gætt að sýna hvorki né lýsa 
hættulegu atferli eða atvikum er leitt geti til þess að þau eða önnur börn 
komist í hœttu eða geriþað sem óheimilt er. “

Af gögnum málsins má ráða að það sé álit Umferðarstofu að auglýsingaraar falli ekki 
undir 22. gr. samkeppnislaga þar sem lagagreinin falli undir VI. kafla laganna sem 
fjalli um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum. Af því leiði að 22. gr. eigi við um 
auglýsingar fyrirtækja á smásölu* og fyrirtækjamarkaði. Auglýsingar Umferðarstofu 
varði almannaheill en engir sérstakir viðskiptahættir komi þar við sögu.

í athugasemdum með frumvarpi til samkeppnislaga segir að í 3.-5. mgr. 22. gr. sé 
sérstaklega fjallað um böm og auglýsingar. Þetta eigi sér fyrirmynd í 8. tl. 1. mgr. 2. 
gr. reglugerðar um auglýsingar í útvarpi og í sameiginlegum norrænum 
stefnumarkandi reglum um sjónvarpsauglýsingar. Þetta sé víðtækara en ákvæði í 
reglunum og í regíugerð þar sem þetta ákvæði nái til allra auglýsinga almennt eftir því 
sem við geti átt. Sem dæmi er nefht að undir 5. mgr. geti fallið ef auglýsing sýni bam 
við stýri ökutækis eða að leik aftan við það. Af framangreindu má ráða að ákvæði 3 ~
5. mgr. 22. gr. samkeppnislaga taka til auglýsinga Umferðarstofii að mati 
samkeppnisráðs.

í framangreindum sameiginlegum norrænura stefhumarkandi reglum um 
sjónvarpsauglýsingar frá árinu 1992 er í 7. gr. íjallað um böm og auglýsingar. Þar 
segir í fímmta lið að böm megi einungis koma fram í auglýsingum ef þau séu 
eðlilegur þáttur í því umhverfi sem sýnt er eða ef nauðsynlegt sé að böm sýni notkun 
vöru eða þjónustu.

Af gögnum málsins má ráða að það sé skoðun Umferðarstofu að auglýsinganefnd telji 
að böm séu ekki þátttakendur í umferðinni eða að minnsta kosti ekki nauðsynlegir eða 
eðlilegir þátttakendur í umferðinni. Samkeppnisráð fellst ekki á þessa skoðun 
Umferðarstofu enda byggir álit auglýsinganefhdar á því að sá hluti auglýsinganna þar 
sem böm koma fram sýni hættulegt atferli sem ekki tengist umferð á nokkurn hátt. Af 
sömu ástæðu getur samkeppnisráð ekki fallist á rök Umferðarstofu um að sérstakar 
menntunarlegar eða félagslegar ástæður séu fyrir hendi til að hafa böm í 
auglýsingunum sbr. 12. gr. siðareglna Sambands íslenskra auglýsingastofa.

Samkeppnisráð er sammála áliti auglýsinganefndar um að auglýsingamar séu til þess 
fallnar að misbjóða börnum einkum séu þær sýndar á þeim tíma sem líkiegt er að böm 
sjái þær og heyri. Af gögnum málsins má ráða að Umferðarstofa fallist einnig á þetta 
sjónarmið þar sem í bréfi Umferðarstofu til Samkeppnisstofnunar, dags. 11. febrúar
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2005, er m.a. spurt hvort samkeppnisyfírvðld séu tilbúin til að bera ábyrgð á því að 
almannahagsmunum sé fómað fyrir minni hagsmuni, þ.e. að böm verði hrædd, en þá 
hræðslu megi yfírvinna með ábyrgri umræðu og útskýringum.

Þá er það skoðun samkeppnisráðs að þær hættur sem sýndar eru í auglýsingunum falli 
ekki undir hættur við hversdagslegar aðstæður og séu böm því varla í stakk búin til 
þess að skilja samlíkingu á þeim við hættur í umferðinni.

Samkeppnisráð teiur það lýsa hættulegu atferli í skilningi 5. mgr. 22. gr. 
samkeppnislaga að sýna lítið bam falla fram af svölum, að hlaupið sé með smábam 
niður stiga og að sveifla bami um og sýna það falla niður stigaop. Jafiiframt telur 
samkeppnisráð að auglýsingamar misbjóði bömum, sbr. 3. mgr. 22. gr. 
samkeppnislaga, þegar þær eru sýndar á þeim tímum sem líklegt er að böm sjái þær.

Með vísan til alls framangreinds telur samkeppnisráð að auglýsingar Umferðarstofu 
brjóti í bága við álcvæði 22. gr. samkeppnislaga og í ljósi þess að Umferðarstofa hefur 
ekki kosið að fara að tilmælum Samkeppnisstofnunar um að Ijúka málinu með því að 
hætta birtingu auglýsinganna telur ráðið nauðsynlegt að banna birtingu þeirra.

V.
Akvörðunarorð:

„Með vísan til ákvæða 22. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og með heimild í 30. gr. 
sömu laga bannar samkeppnisráð Umferðarsíofu. Borgartuni 30, Reykjavík, að 
birta eftirtaldar auglýsingar:

• Auglýsingu sem sýnir lítið barn hlaupa fram af svölum háhýsis meöan 
faðir þess lítur undan.

• Auglýsingu þar sem karlmaður hleypur niður stiga með Htið barn í 
fanginu og rekst þar á konu með þeim afleiðingum að hún fellur um.

• Auglýsingu sem sýnir karlmann sveifla barni í hringi í kring um sig og 
missa það úr höndunum.

Bannið tekur gildi við birtingu."
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Þriðjudagurinn 29. janúar 2002

Ákvörðun Samkeppnisstofnunar nr. 1/2002 

Auglýsing Allianz -  íslancl hf.

1.
Málavextir og málsmeðferð

1.
í sjónvarpi hefur að undanfömu birst auglýsing frá Allianz -  ísland hf. Auglýsingin 
sýnir lítið bam leika sér við opinn glugga að blómavasa. Bamið og vasinn falla út um 
gluggann. í löngu falli er bamið sýnt í nærmynd en er loks gripið af fullorðnum 
manni. í kjölfar fjölda athugasemda sem Samkeppnisstofnun bárust sendi stofnunin 
Allianz bréf þann 10. janúar 2002. í bréfmu var athygli Allianz vakin á 22. gr. 
samkeppnislaga þar sem m.a. kemur fram að komi böm fram í auglýsingum skuli þess 
gætt að sýna hvorki né lýsa hættulegu atferli. Óskað var eftir athugasemdum Allianz 
og til þess gefínn tíu daga frestur.

2.
Með bréfí, dags. 14. janúar 2002, barst Samkeppnisstofnun afrit bréfs Allianz til Hvíta 
hússins þar sem óskað er álits auglýsingastofunnar á bréfi stofhunarinnar.

3.
Samkeppnisstofhun barst ekki svar Allianz innan tilskilins frests. Samkeppnisstofnun 
tilkynnti því Allianz í bréfi, dags. 22. janúar 2002, að stofnunin fengi ekki betur séð 
en að auglýsing fyrirtækisins bryti í bága við ákvæðí 22. gr. samkeppnislaga þar sem 
hún sýndi m.a. hættulegt atferli barns.

Samkeppnisstofnun fór þess á leit við Allianz að birtingu auglýsingarinnar yrði hætt 
nú þegar svo elcki þyrfti að koma til frekari afskipta stofhunarinnar af málinu. 
Jafnframt var Allianz gefínn kostur á að koma að athugasemdum.

4.
Sama dag barst bréf frá Allianz þar sem beðist var velvirðingar á að dregist hefði að 
svara bréfí stofnunarinnar. Bréfíð innihélt skýringar höfunda auglýsingarinnar hjá 
Hvítahúsinu. Þarsegirm.a.:

„Auglýsingin, sem sýnir barn og blómavasa falla út um glugga, er dœmisaga. Við 
gerð auglýsingarinnar var leitast sérstaklega við að undirstrika að um táknmynd vœri



að rœða. Bakgrunnur er mjög einfaldaður, notaðir eru óeðlilegir litir og á kafla 
skiptist myndflöturinn í tvennt og sýnir þannig að verið sé að stilla upp dæmi. Við 
teljum þvi ólíklegt að áhorfendur setji sig í spor persónanna.

Meginskilaboðin í auglýsingunni eru að benda fólki á að við Islendingar tryggjum 
frekar hluti en fólk. Barnið í auglýsingunni er fulltrúi fyrir fólk almennt og ástœða 
þess að barn var valið var m.a. til að hvetja menn til að sýna varkárni og vera 
vakandi fyrirþess konar hættu (samkvæmt Allianz hafaþessi skilaboð náð vel i gegn).

Hegðun barnsins er ekki hvetjandi fyrir önnur börn. Það er ekki að leika sér, hvorki 
með dót né við aðra krakka, og aðstæður þess virka síður en svo ákjósanlegar. 
Myndskeiðið a f barningu fyrir fallið er örstutt. Þar gerist ekkert sem ýtir undir að 
börn vilji leika sér í gluggakistum heldur þvert á móti letur þau til þess. Það var hluti 
a f ætluninni íþessari auglýsingu.

Þegar vara á fólk við hættu er algeng og áhrifarik leið að sýna í hverju hættan er 
fólgin. Þetta hefur hvað oftast sést í auglýsingum tengdum umferðaröryggi, skaðsemi 
reykinga og tryggingamálum. Því er hér ekki um neina nýjung að ræða í þeim efhum. 
Við gerð auglýsingarinnar var þess gætt að hvorki yrði sýndur hryllingur eða skelfmg 
sem gæti valdið ótta hjá börnum.

Okkur á Hvíta húsinu þykir miður e f góður ásetningur okkar til að auka öryggi barna 
ogfullorðinna hefur valdið einhverjum óþœgindum. “

Að lokum kemur fram að AIHanz tekur undir sjónarmið Hvíta hússins og mótmælir 
því að auglýsingin brjóti í bága við ákvæði 22. gr. samkeppnislaga, Jafnframt vonast 
Allianz til þess að skýringar fyrirtækisins séu fullnægjandi og málinu þar með lokið.

5.
Þann 24. janúar 2002 tilkynnti Samkeppnisstofhun Allianz að leitað verði álits 
auglýsinganefndar, ráðgjafamefhdar samkeppnisráðs, á málinu. Jafnframt var þess 
farið á leit að auglýsingin yrði ekki birt meðan á málsmeðferð stæði.

Þann 25. janúar 2002 var auglýsingin lögð fyrir auglýsinganefnd. Um málið fjölluðu 
Atli Freyr Guðmundsson> Jóhannes Gunnarsson og Bergsveinn Sampsted. í 
fimdargerð segir:

„Auglýsinganefnd hefur farið yfir gögn málsins. Auglýsing Allianz á Islandi sýnir 
barn leika sér að blómavasa við opinn glugga. Barnið og vasinn falla síðan út um 
gluggann.
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Auglýsingin hefur birst í hefðbundnum auglýsingatíma á sjónvarpsstöðvunum og má 
reikna með að fjöldi barna sjái auglýsinguna við hverja birtingu. Augíýsinganefhd 
telur að auglýsingin sýni hcettulegt atferíi barns og geti verið til þess fallin að vera 
Öðrum börnum fýrirmynd. Þá sýni auglýsingin barn í umhverfi sem það á ekki að sjást 
í þar sem enginn fullorðinn er nálægt til að gœta að baminu. Auglýsingin brjóti gegn 
ákvæðum 22. gr. samkeppnislaga. “

Sama dag tilkynnti Samkeppnisstofnun Allianz niðurstöðu nefndarinnar og beindi 
þeira eindregnu tilraælum til Allianz að hætta frekari birtingu auglýsingarinnar. 
Jafnframt var fyrirtækinu gefmn kostur á að koma á framfæri athugasemdum. Bærust 
athugasemdir mætti búast við að Sarakeppnisstofhun tæki ákvörðun á grundvelli 2. 
mgr. 3. gr. reglna um málsmeðferð samkeppnisyfírvalda nr. 922/2001.

6.
Athugasemdir bárust frá Allianz í bréfi dags. 28. janúar 2002. Þar segir:

„Allianz -  ísland hf. vill hér með ítreka fyrri afstöðu sína sbr. bréf dagsett 22. janúar 
sl. vegna sjónvarpsauglýsingar félagsins sem verið hefur til umfjöllunar. Þá 
mótmælir Allianz -  Island h f áliti auglýsinganefndar, sem fram kemur í endurriti úr 
fundargerðabók nefndarinnar í bréfi yðar dags. 25. janúar sl, þess efnis að hún brjóti 
í bága við 22. gr. samkeppnislaga.

Rétt er að taka fram, þrátt fyrir ofangreinda skoðun Allianz -  Island hf, að félagið 
hefur ekki áhuga á að elta ólar jrekar við Samkeppnisstofnun um mál þetta og hefur 
margumrædd auglýsing ekki verið birt síðan aihygli forráðamanna félagsins var 
vakin á afstöðu Samkeppnisstofhunar til þessara birtinga, og verður hún ekki birt 
meðan afstaða stofnunarinnar er óbreytt...

AUianz -  Island h f óskar þess enn að Samkeppnisstojhun dragi til baka tilmæli sín um 
að fyrirtækið hætti að birta auglýsinguna. Jafhframt vonast AUianz ~~ ísland hf. til 
þess að þessar skýringar séu fullnœgjandi og málinu þar með lokið. “

í bréfi Allianz eru jafnframt gerðar athugasemdir við auglýsingu Ríkisútvarpsins 
sjónvarps á kvikmynd þar sem atriði sambærilegt umkvortunarefni þessa máls kom 
frara.

II.
Niðurstöður

í auglýsingu Aííianz kemur fram íítið bam að leika sér að blómavasa í gíuggakistu við 
opinn glugga. Enginn fullorðinn er nálægur til að hafa eftirlit með baminu. Bamið
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og blómavasinn falla út um gluggann. Bamið sést falia brosandi áður en það er loks 
gripið.

í 22. gr. samkeppnislaga segir m.a.:

„Komi börn fram í auglýsingum skal þess gætt að sýna hvorki né lýsa hættulegu 
atferli eða atvikum er leitt geti til þess að þau eða önnur börn komist í hœttu eða geri 
það sem óheimilt er. “

Að mati Samkeppnisstofnunar fer ekki milli mála að atburðarás auglýsingar Allianz 
lýsir hættulegu atferli. Jafnframt telur Samkeppnisstofnun að sýning slíks atferlis, 
sem í auglýsingunni virðist baminu hættulaust og jafnvel til skemratunar, kvöld eftir 
kvöld í auglýsingatímum sjónvarpsstöðva geti leitt til þess að önnur böm komist í 
hættu eða geri það sem óheimilt sé. Slíkt brýtur í bága við ákvæði 22. gr. 
samkeppnislaga. Samkeppnisstofhun er því sammála áliti auglýsinganefhdar um 
auglýsinguna. Samkeppnisstofhun vekur einnig athygli á að í greinargerð með 
frumvarpi til samkeppnislaga er hvað varðar 22. gr. laganna m.a. vísað til 
sameiginlegra norrænna reglna um sjónvarpsauglýsingar. í þeim reglum segir m.a. að 
böm megi einungis koma fram í augíýsingum ef þau eru eðlilegur þáttur í því 
umhverfí sem sýnt er. Ákvæðum 22, gr. samkeppnislaga er því ætlað að spoma gegn 
því að böm séu notuð í auglýsingura að óþörfu hvað þá að þau séu notuð til að sýna 
hættulegt atferli.

Allianz telur aftur á móti að auglýsingin brjóti ekki í bága við ákvæði 
samkeppnislaga, hún sé dæmisaga og bamið fulltrúi fyrir fólk almennt. Allianz hefur 
ítrekað óskað eftir að halda birtingu auglýsingarinnar áfram.

í reglum um málsmeðferð samkeppnisyfírvalda nr. 922/2001 segir í 2. mgr. 3. greinar:

„Þegar fýrir liggur niðurstaða samkeppnisráðs í sambœrilegu máli er 
Samkeppnisstofnun heimilt að taka íþyngjandi ákvörðun á neðra stjórnsýslustigi í 
málum sem falla undir 20.a., 21. og 22. gr. samkeppnislaga eftir að álits 
auglýsinganefndar hefur verið afíað. “

Samkeppnisstofhun bendir á að fyrir liggja niðurstöður samkeppnisráðs í málum 
sambærilegum því sem hér er til umfjöllunar. í þessu sambandi má nefiia ákvörðun 
nr. 33/1998 Auglýsingar Heklu hf. „Með allt á hreinu“. í því máli var um að ræða 
auglýsingu sem sýndi lítið bam sitja ofan á þvottavél og teygja sig niður að tökkum 
vélarinnar eða að hundi sem sat fyrir framan vélina. Samkeppnisráð taldi 
auglýsinguna brjóta gegn ákvæðum 22. gr. samkeppnislaga þar sem ráðið taldi það 
lýsa hættulegu atferli að sýna lítið bam ofan á þvottavél. Þá væri bam ekki eðlilegur 
þáttur í umhverfi þvottavéla né geti bamið hafa átt að sýna notkun vélarinnar.
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Samkeppnisstofnun hefiir jaínframt aflað álits auglýsinganefndar sem telur, eins og að 
framan greinir, að auglýsingin hijóti gegn ákvæðum 22. gr. samkeppnislaga.

Samkeppnisstofnun telur því að skilyrði 2. mgr. 3. gr. reglna um málsmeðferð 
samkeppnisyfírvalda séu uppfyllt

Með vísan til alls framangreinds telur Samkeppnisstofnun auglýsingu Allianz sem 
sýnir lítið bam falla út um glugga lýsa hættulegu atferli og brjóta gegn ákvæðum 22. 
gr. samkeppnislaga. Með heimild i 30. gr. samkeppnislaga, sbr. 3. gr. reglna um 
málsmeðferð samkeppnisyfirvalda, telur Samkeppnisstofhun því nauðsynlegt að 
banna Allianz frekari birtingu umræddrar auglýsingar.

III.
Ákvörðunarorð:

„Með vísan til 22. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og með heimild í 30. gr. sömu 
iaga, sbr. 3. gr. reglna nr. 922/2001 um málsmeðferð samkeppnisyfirvalda, 
bannar Samkeppnisstofnun Allianz -  ísland hf., Höfðabakka 9, Reykjavík, að 
birta auglýsingu sem sýnir lítið barn falla ót um glugga.

Bannið tekur gildi við birtingu.

Verði banninu ekki fylgt mun Samkeppnisstofnun leggja til við samkeppnisráð 
að viðurlögum samkeppnislaga um sektir verði beitt.“
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Fimmtudagurinn 17. september 1998 kl. 12:00

115. ftindur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 33/1998 

Auglýsingar Heklu hf. „Með allt á hreinuw

L
M álavextir og raálsmeðferð 

X *
í febrúar sl. barst Samkeppnisstofnun kvörtun yfír auglýsingu Heklu hf. sem 
birst hafði í Sjönvarpshandbökinni, 3. tbl. 6. árg. 1998. Auglýsingin sem um 
ræðir er með fyrirsögninni „Með allt á hreinu“ og sýnir ungabam sem situr 
ofan á þvottavél og teygir sig niður að tökkum vélarinnar eða að hundi sem 
situr fyrir framan vélina.

í framhaldi af kvörtuninni sendi Samkeppnisstofiiun Heklu Electric 
raftækjaverslun bréf, dags. 23. febrúar 1998, þar sem kvörtunin var rakin og 
vísað var til 22. gr. samkeppnislaga. Jafnframt var fyrirtækinu geflnn kostur á 
að koma að athugasemdum.

2.
í svari Heklu, dags. 27. febmar, segir m.a.:

„Electric raftœkjaverslun Heklu getur ekki fallist áþað að um skýrt brot á 22. 
grein samkeppnislaga sé að rœða þar sem ekkert hœttulegt athœfi kemur fram í 
auglýsingunnl Þó barn sé látið sitja í makindum sínum uppi á þvottavél undir 
eftirliti heimilishundsins þarf ríkt ímyndunarafl til þess að flokka það undir 22. 
gr. samkeppnislaga. “

3.
í framhaldi af svari Heklu var auglýsingin rædd á fundi auglýsinganefndar, 
ráðgjafamefndar samkeppnisráðs, þann 30. mars sl. Niðurstaða nefndarinnar 
var eftirfarandi:



„Auglýsinganefnd telur að auglýsingin sýni hœttulegt atferli barns og sé til 
þess fallin að vera aðeins eldri börnum fyrirmynd. Þá sýni auglýsingin barn í 
umhverfi sem það á ekki að sjást í þar sem enginn fullorðinn er nálœgt til að 
gœta að barninu. Auglýsingin brjóti gegn ákvœðum 22. gr. samkeppnislaga. “

4.
Með vísan til þessa beindi Samkeppnisstofnun þeim tilmælum til Heklu að 
hætta að auglýsa með framangreindum hætti nú þegar. Jafnframt var Heklu 
gefinn kostur á að koma að athugasemdum við niðurstöðuna en engar 
athugasemdir bárust.

Umrædd auglýsing hefur síðan tekið að birtast aftur í sumar, m.a. í 
Sjönvarpshandbókinni 15. tbl. 1998 og í Séð og heyrt nr, 29 1998,

Með vísan til fyrrgreindrar afgreiðslu Samkeppnisstofnunar og þess að 
athugasemdir hefðu ekki borist frá Heklu sendi stofnunin fyrirtækinu bréf þann
28. ágúst sl. Þar óskaði Samkeppnisstofhun eftir skýringum á því að 
auglýsingin birtist nú aftur. Heklu var gefinn frestur til 4. september með að 
koma að skýringum og athugasemdum en engar hafa borist.

Auglýsingin birtist enn og aftur í nýjasta tölublaði Sjónvarpshandbókarinnar 
sem gildir fyrir 7.-20. september 1998.

5.
Á fundi auglýsinganefndar þann 11, september sl. var auglýsing Heklu aftur til 
umflöllunar. Fund nefndarinnar sátu Atli Freyr Guðmundsson, Jóhannes 
Gunnarsson og Sölveig Ölafsdóttir.

Nefndin var sammála um að leggja til við samkeppnisráð að auglýsing Heklu 
sem sýnir bam sitja upp á þvottavél verði bönnuð þar sem auglýsingin bijóti 
gegn ákvæðum 22. gr. samkeppnislaga. Þetta skuli gert þar sem fyrirtækið 
hefur ítrekað birt auglýsinguna þrátt fyrir tilmæli um að hætta birtingu hennar.
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II.
Niðurstöður

Á fundi samkeppnisráðs, þann 17. september 1998, var ákvörðun tekin í þessu 
máli. Fundinn sátu Brynjólfur Sigurðsson, Atli Freyr Guðmundsson, Karitas 
Pálsdöttir, Ólafur Bjömsson og Skarphéðinn Þórisson.

í 22. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 segir m.a.:

„Auglýsingar skulu miðast við að börn sjái þœr og heyri og mega þær á engan 
hátt misbjóða þeim.

í  auglýsingum verður að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni barna og 
unglinga og áhrifa á þau.

Komi börn fram í auglýsingum skal þess gœtt að sýna hvorki né lýsa hœttulegu 
atferli eða atvikum er leitt geti til þess að þau eða önnur börn komist í hœttu 
eða geri það sem óheimilt er. “

í athugasemdum með frumvarpi til samkeppnislaga segir nánar um þessa grein:

„í 3.-5. mgr. 22. gr. er sérstakiega fjallað um böm og auglýsingar. Þetta á sér 
fyrirmynd í 8. tl. L mgr. 2. gr. reglugerðar um auglýsingar í útvarpi og í... 
sameiginlegum norrœnum stefnumarkandi reglum um sjónvarpsauglýsingar. 
Þetta er víðtœkara en ákvœði í reglunum og í reglugerð þar sem þetta ákvœði 
nœr til allra auglýsinga almennt eftir því sem við getur átt. Utfœra mœtti þessa 
grein nánar e f þurfa þykir í reglum sem gert er ráð fýrir að samkeppnisráð geti 
sett, sbr. 32. gr. frumvarpsins. Við setningu reglna á þessu sviði mœtti taka mið 
a f  fyrrnefhdum norrœnum reglum um sjónvarpsauglýsingar en þar er í sérkafla 
sérstaklega fjallað um börn og auglýsingar í fjórum liðum og efnislega fjalla 
þœr reglur að miklum hluta um böm. Einnig má benda á 13. gr. siðareglna 
Alþjöðaverslunarráðsins um auglýsingastarfsemi og leiðbeiningar ráðsins við 
siðareglurnar.

Sem dœmi um það sem fallið getur undir 5. mgr. 22. gr. er e f  auglýsing sýnir 
bam við stýri ökutœkis eða að leik aftan við það. “

Nánari reglur um böm og auglýsingar, sbr. ofangreinda tilvísun til 32. gr. 
frumvarpsins, hafa ekki verið settar af samkeppnisráði. En í fyrmefndum
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sameiginlegum norrænum reglum um sjónvarpsauglýsingar sem þama er vísað 
til segir í grein 7.4.:

„Börn mega einungis koma fram í auglýsingum efþau eru eðlilegur þáttur íþví 
umhverfi sem sýnt er eða e f  nauðsynlegt er að börn sýni notkun vöru eða 
þjönustu. “

Samkeppnisráð telur það lýsa hættulegu atferli að sýna lítið bam ofan á 
þvottavél. Jafiiframt sé bam ekki eðlilegur þáttur í umhverfi þvottavéla né geti 
bamið átt að sýna notkun vörunnar.

Með vísan til alls framangreinds telur samkeppnisráð að auglýsing Heklu með 
fyrirsögninni „Með allt á hreinu‘\  sem sýnir lítið barn sitja ofan á þvottavél og 
teygja sig niður að tökkum vélarinnar eða að hundi sem situr fyrir framan 
vélina, sé brot á 22. gi\ samkeppnislaga.

í ljósi þess að fyrirtækið hefur virt að vettugi tilmæli Samkeppnisstofhunar um 
að hætta birtingu auglýsingarinnar telur samkeppnisráð þörf á að banna birtingu 
hennar.

III.
Ákvörðunarorð:

„Með vísan til 22. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og með heimild í 51. gr. 
sömu laga bannar samkeppnisráð Heklu hf. Electric, Laugavegi 170-174, 
Reykjavík, að birta auglýsingu á GE þvottavél með fyrirsögninni „Með allt 
á hreinu“ sem sýnir lítið barn ofan á þvottavéL

Bannið tekur gildi við birtingu.

Verði banninu ekki fylgt mun viðurlögum samkeppnislaga verða beitt.“
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Mánudagurinn 26. október 1998 kl. 10:00

116. fundur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 38/1998

Staðfesting á bráðabirgðaákvörðun Samkeppnisstofnunar 
nr. 3/1998 frá 6. október 1998.

Auglýsing utvarpsstöðvarinnar X-ins FM 97,7

L
Málavextir

1.
í ágúst 1998 barst Samkeppnisstofnun erindi M  forvama- og fræðsludeild 
Lögreglunnar í Reykjavík vegna auglýsingar útvarpsstöðvarinnar X-ins FM 
97,7 sem birtist a.m.k. á flettiskiltum á einum veggja Hótel Esju og á mótum 
Miklubrautar og Grensásvegar. Auglýsingin sýnir ungan mann halda á hundi og 
beinir hann byssu að höfði hundsins. Texti auglýsingarinnar er eftirfarandi:

„ Stilltu á X-ið eða ég skýt hundinn þinn “

Var óskað álits Samkeppnisstofnunar á því hvort auglýsingin bryti í bága við 3. 
og 4. mgr. 22. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, en þær hljóða svo:

„ Auglýsingar skulu miðast við að börn sjái þær og heyri og megaþœr á engan 
hátt misbjóða þeim.

I  auglýsingum verður að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni bama og 
unglinga og áhrifa á þau. “

2.
Með bréfi, dags. 12. ágúst s l, óskaði Samkeppnisstofnun eftir athugasemdum 
útvarpsstöðvarinnar við framangreindu erindi. Til þess var gefinn viku frestur. 
Ekkert svar barst. Bréfið var ítrekað 4. september sl. og enn gefínn viku frestur. 
Svar barst ekki innan tilskilins frests. Hinn 15. september sl. hafði fulltrúi



útvarpsstöðvarinnar samband við Samkeppnisstofiiun símleiðis þar sem tjáð var 
að búið væri að afturkalla auglýsinguna alls staðar þar sem hún væri birt.

3.
Með bréfi Samkeppnisstofnunar til útvarpsstöðvarinnar X-ins, dags. 24. 
september, kemur fram það mat Samkeppnisstofnunar á auglýsingunni að hún 
sé andstæð 3. og 4. mgr. 22. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Auglýsingin sýni 
vopnað ofbeldi gagnvart dýri og sé á þann hátt til þess fallin að misbjöða 
bömum. Þá segir að Samkeppnisstofhun telji að framsetning auglýsingarinnar 
geti haft áhrif á trúgimi bama og unglinga. Utvarpsstöðinni var gefinn kostur á 
að sjá til þess að auglýsingin yrði fjarlægð fyrir kL 12:00 á hádegi þriðjudaginn
29. september 1998, en að öðrum kosti mætti búast við að Samkeppnisstofnun 
færi fram á við samkeppnisráð að það bannaði auglýsinguna skv. 51. gr. 
samkeppnislaga, sem fylgja mætti eftir með dagsektum. Þá var útvarpsstöðinni 
gefinn kostur á að koma að athugasemdum áður en framangreindur frestur 
rynniút.

4.
í símbréfi til Samkeppnisstofhunar, dags. 24. september, frá útvarpsstöðinni 
segir m.a.:

„ /  framhaldi a f  samtali okkar vil ég árétta að skiltið sem um rœðir verður tekið 
niður þann L oktöber 1998. “

5.
í dag, 6. oktöber 1998, er umrædd auglýsing enn á flettiskiltum.

II.
Niðurstöður

Að mati Samkeppnisstofhunar er auglýsing þessi brot á 3. og 4. mgr. 22. gr. 
samkeppnislaga nr. 8/1993. Hún sýnir gróft ofbeldi gagnvart heimilisdýri og á 
þann hátt misbýður hún bömum. Þá þykir Samkeppnisstofnun að auglýsingin 
geti virkað neikvætt á trúgimi bama og unglinga og geti haft neikvæð áhrif á 
þau. Auglýsingin birtist á flettiskiítum. Hún birtist og hverfur á víxl sem vekur 
aukna athygli. Skiltin eru staðsett á fjölfömum gatnamótum svo reilcna má með 
að þúsundir manna sjái auglýsinguna daglega. í yfirlýsingum frá Fínum Miðli 
ehf. en félagið rekur útvarpsstöðina, segir að hætt hafi átt notkun
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auglýsingarirmar allt frá 31. ágúst 1998. A f þvi varð ekki. í bréfi til 
útvarpsstöðvarinnar, dags. 24. september sl., gaf Samkeppnisstofhun frest til kl. 
12:00 á hádegi þriðjudaginn 29. september 1998 til að fjarlægja auglýsinguna. í 
símbréfi Fíns Miðils ehf. til Samkeppnisstofnunar dags. sama dag er því lýst 
yfir að auglýsingin verði fjarlægð 1. október 1998. Þrátt fyrir þetta er 
auglýsingin enn birt á flettiskiltum á Hótel Esju og á gatnamótum Miklubrautar 
og Grensásvegar.

í ljósi þess að fyrirtækið hefur virt að vettugi fyrirmæli Samkeppnisstofnunar 
um að fara að lögum í auglýsingum telur stofnunin þörf á því að taka 
bráðabirgðaákvörðun á grundvelli 8. gr. samkeppnislaga og banna 
útvarpsstöðinni X-inu að auglýsa með mynd af ungum manni sem heldur á 
hundi og beinir byssu að höfði hans, með textanum: „Stilltu á X-ið eða ég skýt 
hundinn þinn

Á það skal minnt að brot gegn ákvæðum samkeppnislaga og reglum og 
fyrirmælum, settum samkvæmt þeim geta varðað fésektum, varðhaldi eða 
fangelsi sbr. 57. gr. laganna.

III.
Ákvörðunarorð:

„Samkeppnisráð staðfestir eftirfarandi bráðabirgðaákvörðun Sam- 
keppnisstofnunar nr. 3/1998 frá 6. október 1998 með vísan til forsendna 
hennar:

„Með vísan til 3. og 4. mgr. 22. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og með 
heimild í 51. gr. sömu laga bannar Samkeppnisstofnun útvarpsstöðinni X- 
inu FM 97,7, Aðalstræti 6, Reykjavík, að nota auglýsingu þá sem birtist á 
flettiskiltum og sýnir ungan mann beina byssu að höfði hunds og hefur að 
geyma textann: „Stilltu á X-ið eða ég skýt hundinnþinn“.

Bannið tekur gildi þann 12. október 1998 kl. 12:00. Fyrir þann tíma þarf 
auglýsingin að hafa verið fjarlægð allsstaðar þar sem hún er birt.

Verði ekki farið að banninu leggjast á dagsektir skv. 51. gr. 
samkeppnislaga nr. 8/1993, að upphæð kr. 50.000 fyrir hvern dag sem 
bannið er brotið.““
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