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Efni: UmsÖgn um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, 705. mál.

Embætti landlæknis þakkar veitt tækifæri til umsagnar um ofangreint frumvarp.

í írumvarpinu eru lagðar til breytingar á 20. gr. áfengislaga nr.75/1998, með síðari breytingum. 
Með frumvarpi þessu er vonast til að ákvæði um bann við áfengisauglýsingum verði skýrara og 
skilvirkara.

Ekki er lengur vafí á að skaðleg áhrif áfengisneyslu er lýðheilsuvandamál. Allar aðgerðir sem 
luta að aðgengi að áfengi geta haft áhrif á umfang áfengisneyslu og um leið lýðheilsu. Umsögn 
þessi byggir því fyrst og fremst á heilsufarslegum sjónarmiðum.

Á grundvelli bestu fáanlegra gagna og þegar niðurstöður rannsókna og ráðleggingar 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aðgerðir í áfengismálum eru skoðaðar, er 
markaðssetning á áfengi einn af þeim þáttum sem sem dregnir eru fram. Innihald og umfang 
markaðssetningar áfengis er sérstaklega varhugavert fyrir ungt fólk, sem er sérstaldega 
viðkvæmt fyrir skaðlegum áhrifum áfengis. Umfang og innihald áfengisauglýsinga getur haft 
áhrif á jákvæð viðhorf ungs fólks til neysiu áfengis og því ber að takmarka markaðssetningu 
eins og unnt er.

Frumvarp þetta er er jákvætt skref til að sporna við markaðssetningu áfengis sem leið til að 
draga úr skaðlegum áhrifum áfengisneyslu.

Athugasemdir við frumvarpið:

í þeim skjölum sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur sent frá sér undanfarið er notast við 
hugtakið "marketing (markaðssetning)" í þessu samhengi. í því ljósi væri ákjósanlegt að notast 
við samskonar hugtak á íslensku. Það er gert í ljósi þess að áfengi er ekki engöngu auglýst í 
hefðbundnum miðlum (útvarp, sjónvarp og prentmiðlar). Markaðssetning í tengslum við ýmsa 
viðburði, t.d. hátíðir og íþróttir, er orðið algengt sem og í nýjum miðlum eins og internet og 
farsímar.

Hvað varðar eftirlit er Ijóst að allar breytingar sem leitt geta til skjótari viðbragða vegna meintra 
brota á áfengislögum sé til bóta. Tryggja verður að Neytendastofa hafi mannskap og flármagn til
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að annast þetta eftirlit. Mögulega má geta um hlutverk almennings, getur hann komið 
ábendingum á framfæri og ef svo, þá hvemig?

Að öðru leyti eru engar frekari athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst,

m Gunníaugsson 
landlæknir
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