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I. ALMENNT

Vísað er tii erindís Menntamáianefndar Alþingis dagset* 30. nóvember 2010 þar sem óskað 
er umsagnar Sambands ísienskra auglýslngastofa (SÍA) um frumvarp ti! fjöimiðlalaga. 
Frumvarpíð hefur nú tekið nokkrum breytíngum eftlr að það var fyrst iagt fram.

SÍA teiur enn að umrætt frumvarp sé haidið veruiegum annmörkum hvað varðar þær 
skorður sem settar eru við auglýsingum. Telur féiagið ennfremur að frumvarpið takmarki 
með ólögmætum hætti Stjórnarskrárvarið íjáningarfreisi augiýsenda. SÍA ieggst aifarið gegn 
frumvarpinu í núverandi mynd. Að neðan er fjállað um helstu röksemdlr SIA# en að Öðru 
leytl er vlsað í fyrri umsögn félagsins um sama mál.

Helstu ábendingar eru:

• Auglýsingar njóta verndar tjáningarfreislsákvæðis Stjórnarskrár lýðveldisins íslands 
og Mannréttindasáttmála Bvrópu.

• Takmarkanir á tjáningarfrelsi verða því að uppfyila ákveðin lágmarksskilyrði til að 
þær séu lögmætar. Þá verður að gæta meðalhófs vlð slíkar takmarkanir.

• Þær takmarkanir á tjáningarfrelsi sém frumvarpið ieggur til uppfyila ekki þau skiiyrði.

• slA ieggur því tíl að bann við að auglýsa í barnaefni verði fellt úr frumvarpínu. Næg 
vernd fæst með 38.gr. frumvarpsins sem nefnd er "Vernd barna gegn ótHhlýðiÍegum 
viðskiptaörðseridingum og fjarkaupum".

• SÍA leggur tl) að hætt verði vlð að fella úr frumvarpinu ákvæði um lyfjaauglýsingar í 
sjónvarpi.

• SÍA legur einnig tii að reglur um augiýslngu á áfengi verði rýmkaðar til móts vlð þær 
kröfur sem gerðar eru í Stjórnarskrá og þann raunveruleika sem auglýsendur og 
neytendur búa við.

• SÍA telur fortakslaust bann við auglýsingum { barnaefni hafa alvarlegar afleiðingar 
fyrlr dagskrárgerð fyrir böm, hlndra að jákvæð og heilbrigð skilaboð komlst tli barna 
og skerða samkeppnlsstöðu innlendra skapandi greína gagnvart erlendum.
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II. ALMENNT UM AUGLÝSINGAR OG LAGALEG SJÓNARMIÐ

í upphafi er vert að fara aimenrit yfir þau sjónarmið sem hafa ber í huga þegar iög sem 
takmarka rétt tli að augiýsa eru annars vegar.

Tjáningarfrel si
Tjáningarfrelsi nýtur verndar skv. 73. gr. Stjómarskrár lýðveldisins íslands i. 33/1944 (hér 
eftir „Stjórnarskrá*). Samkvæmt 3. mgr. þeirrar greinar má því aðeins skerða 
tjánlngarfrelsið að það sé gert með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggís ríkisins, tll 
verndar heilsu eða slðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annáfra, enda teljist 
þær nauðsynlegar og samrýmlst lýðræðishefðum.

Það er ekki aðeins ritað eða mælt mál, sem nýtur verndar Stjórnarskrárinnar heidur einnlg 
tjáning án orða. Því hefur veríð siegíð föstu, m.a. með dömi Hæstaréttar í máii nr. 
415/1998, að auglýsingar njóti þessarar verndar enda er þar um að ræða tjántngarforrn, 
sem hefur mikla þýðingu við upplýsingamlðlun til almennings, I 10. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu er einnlg kveðið á um tjánlngarfrelsið, þar sem seglr í 1. mgr. 
að sérhver maður elgi rétt ti! þess og skult sá réttur einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, 
taka vlð og skila áfram upplýstngum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta 
stjórnvalda.1 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur jafnframt staðfest að umrædd 10. gr. taki 
til auglýsinga og njóta þær þar með verndar ákvæðisins.2

Af ofangreindu má vera ijóst að takmarkanir á auglýsingum geta einungis grundvallast á 
allsherjarreglU/ öryggi ríkisins, vérnd heilsu og siðgæðis manna eða vegna réttínda eða 
mannorðs annarra. Þá þurfa atlar siíkar takmarkanir að vera nauðsyniegar og samrýmast 
lýðræðishefðum.

Það er þvf mikiivægt að varlega sé faríð við að setja takmarkanir við auglýsingum og þess 
gætt til hins ýtrasta að þau lögmætu sjónarmið sem Stjórnarskráin gerir kröfu um iiggi tii 
grundvallar. Það þurfa því að vera miklir og almennir hagsmunir sem til stendur að vernda 
með siíkum aðgerðum auk þess sem ríka kröfur verður að gera um áð raunveruleg hætta 
steðji að þeim.

Meðalhóf
Meginreglan um meðaihóf í stjórnskipunarrétti er innbyggð í 73. gr, stjórnarnarskrár.3 í 
reglunni felst meðai annars að hóf verði að vera í beitingu úrræða miðað við þá hagsmuni, 
sem í húfi séu hverju sinni. Þegar unnt sé að velja milii úrræða beri að beita því vægasta, 
sem komi að gagni, og gildi það jafnt um ákvarðanir í stjórnsýslunni sem og iöggjafans. Því 
tiifinnanlegri sem skerðing sé, þeim mun strangari kröfur verði að gera um sönnun á 
nauðsyn ákvöröunarinnar.

Að því er varðar sérstaklega Mannréttindasáttmála Evrópu verði að vera sanngjarnt 
jafnvægi milll krafna í þágu samfélagsins og krafna um vernd mannréttinda. Auk kröfu um 
að takmarkanir séu ekki úr hófi þurfi að sýna fram á nauðsyn þess að beita þeim, en tii þess 
þurfi rík samfélagsleg þörf að vera fyrir hendl ti! að réttlæta takmörkun mannréttinda.4

1 Sjá dóm Hæstaréttar í máll nr. 462/2005
2 Sjá t.d. dóm Mannréttmdadómstóislns frá 30. júní 2009 í máii 32772/02, Verein Gegen Tterfabriken gegn Sviss
3 Auk þess sem regluna er m.a. að finna í stjórnsýsluiögum nr. 37/1993
4 Sjá t.d. Hrd, 220/2005
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Pegar auglýsingar og þar með tjáningarfrelslð eru annars vegar þá lelðir þettá af sér þrennt. 
í fyrsta lagi er nauðsynlegt að takmörkun á tjánlngarfrelsi komi ekkl tll nema til að ná 
lögrriœtu markmiði. í  öðru lagi að sú takmörkun nál markmiðl sínu. Og i þríðja lagi að ekki 
sé tæk önnur og vægari takmörkun sem nái sama markmlði.

Við yfirferð frumvarpsíns er Ijóst að þau markmlð sem stefnt er að eru í flesta staðl lögmæt, 
Þá er með frumvarpinu komlð á móts vlð lagaáskilnaðarkröfu stjórnarskrár, Hins vegar er 
Ijóst að hvergi er hugað að því að gæta þess meðalhófs sem stjórnarskráin gerir kröfu um.

samband íslenskra auglýsíngastofa
so-ctöíy ö í  fGelandic advertísing agsncíes

41. gr. frumvárpsins

Auglýsingar í  barnaefni
í 41. gr. frumvarpsins er fjallað um tíma fyrlr auglýslngar og fjarsölu innskot í hljóð og 
myndefni. Þar er iagt til að auglýsingar og fjarsöiulnnskoi; verðl bönnuð í dagskrá sem er 
ætluð börnum yngrt en 12 ára. Samkvæmt frumvarpinu mun bann þetta hefjast 5 mínútum 
áður en dagskrá ætluð börnum yngri en 12 ára hefst og standa þar til 5 mínútum eftir að 
útsendingu slíkrar dagskrár lýkur.

Tjáningarfreisi
Hér er um að ræða veruiega takmörkun á tjáningarfrelsi sem er, eins og áður hefur komið 
fram, varið af ákvæðum Stjórnarskrár sem og Mannréttindasáttmála Evrópu. Samkvæmt 3. 
mgr. 73. gr, Stjórnarskrár eru slíkar fcakmarkanlr einungis heimilar á ákveðnum forsendum- 
Þær forsendur eru; T þágu allsherjarreglu, tll verndar heilsu eða siðgæðl manna eða vegna 
réttinda eða mannorðs annarra. Þá þurfa slíkar takmarkanir ávallt að vera nauðsynlegar og 
samrýmast lýðræðishefðum. Ekki kemur fram í skýringum með frumvarpinu á hverri, af 
framangreindum heimildum, umrædd takmörkun er reist. Auglýsingar í barnatíma ógna 
tæplega hellsu eða slðgæði5 og því síður gætu slíkar auglýsingar tallst ógn við þjóðaröryggi 
og allsherjarreglu. Almennt verður því ekki séð að umrædd takmörkun geti rúmast innan 
þeirra heimilda sem eru tæmandi taldar í 3. mgr. 73. gr, Stjórnarskrár. Af þelm sökum telur 
SÍA að fyrirhugað bann sé brot á fyrrgreindum ákvæðum Stjórnarskrár og 
Mannréttindasáttmála Evrópu. Þær skýrihgar sem gefnar eru í frumvarpinu um níðurstöðu 
skoðanakönnunar annars vegör og afstöðu umboðsmanns barna og talmanns neytenda hins 
vegar breyta þar engu.

Ffortaksiaust bann við auglýsingum í bamaefni virðist vera sett fram tíl að vernda börn fyrlr 
afmörkuðum hópl augiýsinga sem kunna að vera skaðlegar. Það er ijóst, í því samhengi, að 
til eru auglýsingar sem eru ekki skaðlegar fyrir börn, Þar má nefna auglýsingar á 
heilsusamlegu fæði, ávöxtum og grænmeti, orðsendlngar frá umboðsmanni barna, 
auglýsingar á bókasöfnum, ílstsýningum, brúðubíinum og leikhúsum. Hin fortakslausa bann 
41. gr. frumvarpsins virðir hins vegar að vettugi þessi blæbrlgði og gengur lengra í 
takmörkunum sínum en hlnir lögmætu hagsmunlr sem líggja að baki gera kröfu um. Þar 
með er gróflega brötið gegn umræddri meðalhófsreglu og þar með ákvæðum stjórnarskrár.

5 Girt er fyrir slík áhríf augiýsinga m.a. með 38. gr. frumvarpsins.
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Skuidbindingar skv. EES
41. gr. frumvarpsins er ad efni til sótt j nýja 1. og 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 89/552/EEC 
sbr. breytingartilskipun 2007/65/EC. í umræddrí nýrri 2. mgr. 11. gr. tllskipunar nr. 
89/552/EEC kemur fram að auglýsingar í sjónvarpsefni fyrir börn eru heimiíar a.m.k. einu 
sinni á 30 mínútna frestí.5 f frumvarpsdrögunum er hins vegar í 2. mgr. iagt fortakslaust 
bann við augiýsíngum í dagskrá sem ætluð er börnum yngri en 12 ára.

Af þessu ieiðir að umrædd 2. mgr. 41. gr. frumvarpsdraganna er í andstöðu við ákvæði 2. 
mgr. 11. gr. tiiskipunar nr. 89/552/EEC.

fað getur því ekki taiist mikið vafamál að umrætt ákvæði samrýmist ekki skuldbindingum 
íslands skv. samningnum um evrópska efnahagssvæðið sbr. lög nr. 2/1993. Þær skýringar 
sem gefnar eru i frumvarplnu um niðurstöðu skoðanakönnunar annars vegar og afstöðu 
umboðsmanns barna og talmanns neytenda geta ekki borðið aiþjóðiegar skuldbindingar 
ríkisins ofurliðí.

ísland hefur undirgengist ákveðnar skutdbindingar sem tengjast samræmingu innri 
markaðarins. Framhjá þeim verður ekkí komist nema til komi sérstakar röksemdir sem 
tengjast almannahagsmunum og allsherjarreglu. Slík rök eiga ekki við hér og er því umrætt 
frávik ótækt.

SÍA gerlr því það að ttllögu sinni að bann við auglýsingum verði fellt ór 41. gr. 
frumvarpsins. Sé það hins vegar vllji löggjafans að takmarka augiýsingar í barnaefni bendir 
SÍA á að óheimiit er að gera það umfram það sem kemur fram í 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 
nr. 89/552/EEC. Slík takmörkun vrði bví ekki meiri en að banna auaiýslnaar í barnaefni oftar 
en á 30 mínútna fresti.

Þau iögvörðu sjónarmið sem ætlað er að verja yrðu ekki fyrir borð borln með sfíkri 
breytingu. Þvert á móti væru þau enn varin af ákvæðum 38. gr. frumvarpsins sem ber heitið 
„Vemd barna gegn ótilhlýðiiegum viðskiptaarðsendingum og fjarkaupum", en þar kemur 
m.a. fram:

Viðskiptaorðsendingar og fjarkaup skuiu vera þannig að ekki vaídl börnum 
siðferðilegum eða líkamiegum skaða. í  viðskiptaorðsendingum og fjarkaupum er 
óleyfiiegt að:

a. hvetja börn til þess að kaupa vöru eða þjónustu með þvi að notfæra 
sér reynsluleysi þeirra eða trúgirni,

b. hvetja börn til þess að teija foreldra sína eða aðra á að kaupa vöru 
eða þjónustu sem auglýst er,

c. hvetja börn til neyslu á matvæium og drykkjarvörum sem innihalda 
næringarefni og efni sem hafa næringar- og lifeðlisfræðileg áhrif og ekki 
er mælt með að séu í  óhóflegum mæli hluti af mataræði, einkum fítu, 
transfítusýrur, salt/natríum og sykur,

d. notfæra sér það sérstaka trúnaðartraust sem börn bera tii foreldra, 
kennara eða annars fóiks, eða

e. sýna börn að tifefnisiausu við hættulegar aðstæður.

samband isienskra auglýsíngastofa
society of icc-lancik ðdvertism g agencies

6 „The transmission of chiidren's programmes may be interrupted by television advertising and/or teieshopping 
once for each scheduled period of at least 30 minutes,. .  ."
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SÍA telur rett að þær auglýsingar sem uppfylla ofangreindar kröfur ættu að vera heimilar í 
barnaefnl án sérstakra takmarkanna.

Auglýsingar á lausasölulyfjutn í sjónvarpi
í öðru lagl er vert að benda á ákveðið ólögmætt ósamræmí mijli innlendrar löggjafar um 
auglýsingar á lyf^um annars vegar og tilskipunar 89/552/EEC, Bann við að auglýsa 
lyfseðilsskyld lyf í sjönvarpl er að finna í 14. gr. tilskipunar 89/552/EEC. Umrætt bann er 
nauðsynlegt og óumdeilt af hálfu hagsmunaaðila. Það verður hins vegar að athuga að hið 
umrædda samevrópska bann tekur aðeins til lyfseðilsskyldra lyfja sbr. einnig VI kafll 
lyfjalaga nr. 93/1994. íslenska reglan um lyfjaauglýsingar í sjónvarpi gengur hins vegar 
lengra en regla 14. gr. tilskipunar 89/552/EEC þar sem { 1. mgr. 16. gr. lyfjalaga er 
jafnframt lagt bánn vjð því að auglýsá lausasölulyf í sijónvarpi.

Eins og nefndinni er kunnugt hefur meginmál EES-samningsins lagagíldi á íslandi. Af því 
leiðir að hér á landi gllda allar helstu meglnreglur urn innri markaðinn og frjáíst fiæði vöru. 
Það þýðir m.a. að ef vara er lögíega markaðssett og seld innan EES eru iöglíkur fyrir því að 
varan fullnægi einnig reglum annarra aðildarríkja, Á þetta sjónarmið éinnig við um 
auglýsingar á vöru enda aimennt um hindrun á frjálsu flæði vöru að ræða ef 
markaðssetning hennar væri torvéiduð með gerræðisiegum hætti innan einstakra ríkja. 
Þessi regla kallast meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu og er henni m.a, ætlað að 
stuðla að einsleitni á innri markaðnum. Það er því athugunarvert hvort að íslandi sé heimilt 
að setja ítarlegri takmarkanir á auglýsingum á lausasöluíyfjum í sjónvarpi en almennt gerist 
á innri markaðnum skv. tilskipunum,

í nýiegum dómi Evrópudómstólsins í máli Gintec ínternationaf Import/Export GmbH  gegn 
Verband Soziaier Wettbewerb e V va r tekið á því álitamáll hvort að aðildarríki sé heimilt að 
gera strangari kröfur varðandi iyfjaauglýsingar en þær sem settar eru fram í tiiskipun 
2001/83/EEC sbr. 89/552/EEC, Dómstóliinn benti á að umræddri tilskipun væri ætlað að 
fjariægja hindranir á frjáisu flæði vöru á innri markaðnum. Elnnig tæki tilskipunin skýrt fram 
undir hvaða kringumstæðum aðildarríkjum væri heimilt að setja strangari reglur í þeim 
efnum, Af því leiddi, að mati dómstólsinsf að aðildarríkjum væri óheirhilt að setja strangari 
regiur um auglýsingar á lyQum umfram það sem væri sérstaklega heimilað í umræddri 
tilskipun.

tlrskurðir Evrópudómstólsins eru fordæmisgefandi fyrir íslenskan rétt, Með þessum dómi eru 
því tekin af öíl tvímæii um það hvort að íslandi sé heimílt að gera strangari kröfur en 
heimilaðar eru í tllskípun 2001/83 sbr. 89/552/EEC og hvort að bann víð 
sjónvarpsaugiýsingum á iausasöluiyfjum standist reglur Evrópuréttar. Svo er ekki. íslensk 
stjórnvöld eru bundín regium Evrópusambandsíns í þessum efnum og geta ekki gert 
strangari kröfur en þær sem þar eru settar.

SÍA gerir það því að tillögu sinni að skýrt verði kveðið á um að auglýsingar á 
lausasölulyfjum f sjönvarpi séu helmiiar.

Auglýsingar á áfengi
Meglnreglan um  ̂ meðalhóf í stjórnskipunarrétti er innbyggð í 72. og 73. gr, 
stjórnarnarskrár/ í reglunni felst meðal annars að hóf verði að vera í beitingu úrræða miðað 
við þá hagsmuni, sem í húfi séu hverju sinni. Grundvallar þáttur í meðalhófsreglunni er að 
þau takmarkandí úrræði sem beitt er nái markmiðum sínum. Þegar unnt sé að veija mlíli 
siíkra úrræða beri svo að beita því vægasta, sem komi að gagni, Þvf tilfinnanlegri sem 
skérðing sé, þeim mun strangari kröfur verðl að gera til þess að hún nái markmiðum sínum.

7 Auk þess sem regluna er m,a. að finna í stjórnsýsluiögum nr. 37/1993.
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Að því er varðar sérstaklega Hannréttindasáttmála Evrópu verður að vera sanngjarnt 
jafnvægi miili krafna í þágu samfélagsins og krafna um vernd mannréttínda. Auk kröfu um 
að takmarkanir séú ekkt úr hófi þurfi að sýna fram á nauðsyn þess að beita þeím, en tlí þess 
þurfl rík samfétagsleg þörf að vera fyrir hendi ttl að réttlæta takmörkun mannréttinda.8

í þessu samhengi verður ekki framhjá því litið að núverandi fýrírkomuiag á reglum um 
áfengisaugtýstngar nær ekki þeim markmiðum sem það stefnfr að. Af því teiðir að umrædd 
takmörkun þess á tjáningarfrelsi stenst ekki meðalhóf. Það skortir þyí á lögmæti þess.
SÍA vill hvetja Aiþingi til að nýta það tækifæri sem fýrirhuguð tagabreyttng feiur í sér og 
heimiia augiýstngar á iéttu áfengi. Það fyrtrkomutag sem nú er á áfengisaugtýsingum er ekki 
verjandl enda óskýrt, gerræðislegt og ómarkvisst. Augíýsingar á áfengi eru tit staðar í 
íslensku samféiagl og þær munu verða til staðar, m.a. í gegnum erienda miðla, hvort sem 
að löggjafanum ííkar það betur eða verr. Með því að banna augtýsingar á áfengi er verið að 
gera viðtekna markaðssetningu á tögtegri og aðgengilegri vöru refsiverða. Slíkt er mjög 
óheppilegt.

Afnám á banni vlð auglýsingum á áfengí yfir ákveðnum styrkieíka væri aðgengiiegra og 
skýrara en það bann sem nú er til staðar. Það myndi því betur ná þeim markmiðum sem 
miðað er að með umræddu banni. Þar með væri betur gætt að almanna hagsmunum og þar 
með meðathófi. Slíkt fyrirkomuiag væri í samræmí við áðurnefndar kröfur Stjórnarskrár um 
meðathóf.

SÍA bendir ennfremur á að á vegum fjármálaráðuneytls og fleiri ráðuneyta fer nú fram 
endurskoðun á áfengtsstefnu ríkísins, sem væntaniega verður lögð fram sem frumvarp tii 
iaga í vor. Verður sá vettvangur að tetjast betur failinn til þess að kveða á um stefnu ríkisins 
hvað varðar áfengisauglýsingar, enda er þar fjallað um heiidarstefnu hvað varðar 
mátaftokkinn.

III. ÁHRIF FORTAKSLAUSS BANNS Á AUGLÝSINGUM í BARNAEFNI

1. Talsetningu erlends barnaefnis 09 ínnlend dagskrárgerð fyrir börn er stefnt í 
stórhættu

Fyrirhugað bann mun draga veruiega úr tekjum þeirra sem bjóða upp á dagskrá fyrir 
börn. Hætta er á að sjónvarpsstöðvarnar dragi jafnframt úr sýningum barnaefnis og 
sjónvarpi frekar efni þar sem þær mega auglýsa í, td . Íþróttum og framhaldsþáttum 
(„sápum").
Afþreying og skemmtiefni fyrir börn, þar sem birtar eru augiýsingar sem beint er að 
börnum, einis og erlendar sjónvarpsstöðvar, biöð og tímarit fyrir börn, tötvuieikir, DVD 
diskar og vefsíður er óþrjótandi og erfitt er að sjá hverju svona bann áorkar. Það mun 
hins vegar bitna á einkareknum, innlendum stöðvum sem treysta á augiýsingatekjur og 
blrtast í mlnnkandi gæðum og magni þess barnaefnis sem nú er taisett eða framieitt hér 
á iandi.

2. Alisherjarbann hindrar að skitaboð um heHsusamlegt mataræð! og jákvæðan 
lífsstíl nái ti! barna

70%  svarenda í könnun Capacent í mars 2008 sem mennta- og 
menningarmáiaráðuneytið iét gera meðat atmennings sögðust vera andvíg eða mjög
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ándvíg því að leyfa augiýslhgar sem bejnt er að börnum í sjónvarpi. Vitnað er í þessa 
könnun svo og álit talsmanns neytenda og talsmanns barna í frumvarpinu.

Hins vegar kemur fram í sömu könnun að 86,6% svarenda segjast vera hlynnt eða frekar 
hlynnt því að það megí beina auglýsingum tll barna þar sem hvatt er tll neysiu á hollum 
matvörum og heílbrlgðum iffsháttum, >að vekur því furðu að tli standi að loka fyrir 
augiýsingar á heilbrigðum lífshættum, hoilum matvörum og t.d. íslenskum leikföngum.

í sömu kpnnun kemur eínnig fram að meirihluti svarehda eða 81,2%  teiur að sá 
þrýstingur sem viðkomandi verða fyrir frá börnum sínum um að kaupa vörur sem 
augiýstar eru í barnatímum í sjónvarpi hafi mjög iítii eða frekar iítli áhrif á innkaup 
fjölskyldunnar.

3. Aðrar afleiðingar og míkilvæg sjónarmíð

Frumvarplð félur í sér ómar'kvissar aðgerðír sem ná ekki markmiði sínu. Af hverju á að 
banna auglýsingar í barnatímum Ijósvakamiðia og af hverju allar auglýsingar? Hvað um 
aðrar drefileíðir auglýsinga? Hvað um Netið, erlendar stöðvar, dreifíefni sem berst inn um 
lúgurnar og krakkar drekka í sig?

Verði frumvarpið að veruleika er hætt við að íslensk framleiðsla og skaoandi störf á 
íslandi fái ekki sömu tækífæri og eríend áfram verður auglýst á vefsíðum og á 
barnaefnlsstöðvum í erlendum áskríftarpökkum sem stór hluti íslenskra heimila nýtir sér. 
í því felast kaidar kveðjur til íslensks augiýsingafólks, auk þess sern hætt er við að 
auglýsendur leiti fremur t erienda miðla og annað dreífiefni en Ijósvaka til að ná eyrum og 
augum markhópa sinna.

Ofangreindu til viðbótar vísar SÍÁ tll fyrri umsagnár urri sama efni.

SÍA hefur iagt kapp á að vinna umsögn um frumvarpið eins fagiega og kostur er, Fram hjá 
því verður hins vegar ekki lítið að frumvarpið ér nokkuð umfangsmikið. Félagið viil því 
áskiija sér rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðarí stigum.

Félagið óskar einnig eftir því að náið samstarf verði haft við SÍA við frekari úrvinnsiu 
frumvarpsins. Það hefur ekki verlð reyndin hingað til en ekkert sarnráð var haft við SÍA fyrr 
en í umsagnarferlinu.

Féíagið lýsir síg jafnframt reiðubúið til að funda um efnið sé þess óskað.

IV. ANNAÐ

Virðingarfyllst,

Páli Rúnar M. Kristjánsson
HÉRAÐSDÓMSLÖSMAÐÚR

Páll Rúnar Mikael Kristjánsson hdl.
f.h SÍA
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