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EFNI: ATHUGASEMDIR 365 MIÐLA EHF. VIÐ FRUMVARP TIL ÁFEN6ISLA6A, 705. MÁL

365 miðlum ehf. (hér eftir: 365) gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til laga á 
breytingu á 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998. Efnislega ber breytingin með sér þrátt fyrir að 
bannað sé að auglýsa hvers konar áfengi sé framleiðanda áfengis sem framleiðir einnig aðrar 
vörur sem er undir 2,25% af hreinum vínanda einnig bannað að auglýsa þá vöru ef um er að 
ræða markaðssetningu í umbúðum sem geta skapað hættu á ruglingi milli áfengu vörunnar 
og hinnar óáfengu.

365 telur að frumvarpið sé óþarft þar sem undanfarin misseri hefur orðið mikil vakning í 
þágu þess að áfengir drykkir séu ekki auglýstir. 365 hefur lagt mikið upp úr að virða þá reglu 
og til að mynda hefur sölusvið 365 vinnureglur þess efnis að alltaf sé gengið úr skugga um að 
verið sé að auglýsa öáfengan drykk, og að það komi vel fram í viðkomandi auglýsingu. Einnig 
hefur 365 undantekningarlaust unnið vel með yfirvöldum í hvers konar opinberum 
rannsóknum sem komið hafa upp þess efnis.

365 telur að með framvarpinu sé verið að leggja íþyngjandi kröfur á framieiðendur áfengra 
og óáfengra drykkja með því að gera þá kröfu að framleiðendurnir leggist ( að breyta heiti 
vörunnar, umbúðum og öðrum einkennum til þess að fá að auglýsa vöru sína. 365 telur það 
vera vonda tímasetningu til að leggja svo kostnaðarsamar kröfur á framleiðendur vegna þess 
efnahagslega umróts sem nú ríkir.

365 telur einsýnt að með því að leggja svo íþyngjandi kröfur á framleiðendur muni svigrúm 
þeirra tii að auglýsa vöru sína minnka að miklum mun. Það er því ekki eingöngu 
framleiðendur sem munu bera fjárhagslegan skaða af, heldur einnig allir auglýsingamiðlar 
landsins.

365 hefur heimildir fyrir því að framieiðendur áfengislausra vara telji sig ekki hafa svigrúm til 
að fara í kostnaðarsamar aðgerðir eins og þær sem frumvarpið krefst, það er að breyta allri 
vörunni. f staðinn munu framleiðendurnir augiýsa vöru sína á miðlum sem lúta ekki íslenskri 
lögsögu hvað þetta varðar, tii dæmis á Facebook. Með því er búið að færa ailar tekjur af 
auglýsingunum til erlends aðila, sem er bagalegt fyrir alia auglýsingamiðla landsins.



Tekjur af auglýsingasölu óáfengra drykkja er stórt hiutfall af auglýsingasöiu hjá 365. Á sumum 
miðium fyrirtækisins mun bann við auglýsingum á þessum vörum þýða að minnka þarf að 
miklum mun dagskrárkostnað viðkomandi miðla til að stemma við tekjumissinum.

365 hvetur til að meðalhóf verði virt tii að mæta tilgangi laganna án þess að farið verði í svo 
íþyngjandi iagabreytingu gagnvart framleiðendum og auglýsingamiðium iandsins.
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