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EFNI: ATHUGASEMDJR 365 MIÐLA EHF. VIÐ FRUMVARP TIL ÁFENGISLAGA, 136. MÁL

365 miðlar ehf. (hér eftir: 365) gera athugasemdir við frumvarp til laga á breytingu á 20. gr. áfengislaga 
nr. 75/1998 ogtelur að hún eigi ekki að ná fram að ganga. Efnisíega ber breytingin með sér að þrátt fyrir 
að hvers konar auglýsingar og önnur viðskiptaboð til markaðssetningar á áfengi og einstökum 
áfengistegundum séu bönnuð tekur bannið einnig til vökva sem er undir 2,25% af hreinum vínanda ef 
hann er settur á markað í umbúðum sem eru svo líkar umbúðum áfengra drykkja að hætta sé á ruglingi 
milli áfengu vörunnar og hinnar óáfengu.

íþyngjandi kröfur á framleiðendur með víðtækum afieiðingum

í greinargerð frumvarpsins segir að þrátt fyrir að í gildi sé bann við auglýsingum á áfengi hér á landi hafi 
aukist að framleiðendur og dreifmgaraðilar áfengra drykkja reyni að koma vöru sinni á framfæri í 
auglýsingum með því að nota líkar umbúðir og nöfn á óáfengum drykkjum og því eigi að skyida 
framleiðendur til að breyta ásýnd óáfengra vara sinna ef þeir eiga að fá að auglýsa þær. 365 telur að það 
sé verið að leggja mjög íþyngjandi kröfur á framieiðendur áfengra og óáfengra drykkja með því að gera 
þá kröfu að framleiðendurnir leggist í að breyta heiti vörunnar, umbúðum og öðrum einkennum til þess 
að fá að auglýsa vöru sína. 365 telur það vera vont ef það á að leggja svo kostnaðarsamar kröfur á 
framleiðendur í því erfiða efnahagslega umhverfi sem fyrirtæki landsins búa við og að með því sé verið 
að gera umhverfi íslensks atvinnulífs enn verra.

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

Fjárhagslegur skaðifyrír alla íslenska auglýsingamiðla

365 hefur heimildir fyrir því að framleiðendur áfengislausra vara telji sig ekki hafa svigrúm til að fara í 
kostnaðarsamar aðgerðir eins og þær sem frumvarpið krefst, það er að breyta allri ásýnd vörunnar. í

1



staðinn er líklegt að framleiðendur muni auglýsa vöru sína á miðlum sem lúta ekki íslenskri lögsögu hvað 
þetta varðar, t.d. á Facebook. Með því er verið að færa ailar auglýsingatekjur af vörunni til erlendra aðila 
og ágóði af auglýsingatekjunum koma því ekki til íslenskra miðla. Þess, ber að geta að þegar skoðaðar er 
vinsældir slíkra vefja er einsýnt að framleiðendur hafa þar kjörið tækifæri til að ná mjög víðtækri og 
eftirlitslausri auglýsingastarfsemi. Tilgangur frumvarpsins er eins og áður sagði að stemma stigu við 
áfengisauglýsingar, ef framleiðendur verða hraktir frá íslenskum auglýsingamiðlum með kynningu á 
óáfengum vörum sínum er Ijóst að vinsælir vefir eins og Facebook munu í staðinn hýsa hvers konar 
eftirlitslausa auglýsingastarfsemi án nokkurra tekna fyrir íslenska auglýsingamiðla.

í greinargerð frumvarpsins segir að áfengisauglýsingabanni sé ætlað að vernda heilsu almennings fyrir 
skaðvænlegum afleiðingum áfengisneyslu. Hins vegar er tekið fram að bannið taki ekki til hljóð- og 
myndmiðlunarefnis sem sýnt er í línulegri dagskrá eftir pöntunum auk þess sem það taki ekki til 
kvikmynda og annars sjónvarps- og kvikmyndaefnis sem framleitt er í samræmi við lög framleiðsluíands. 
Með öðrum orðum mun áfengisauglýsingum halda áfram að flæða um vefinn og gervihnattasjónvarp og 
erlend tímarit og í íslensku sjónvarpi í t.d. sýningum frá alþjóðlegum íþróttakeppnum, bíómyndum og 
fleira. Samkvæmt frumvarpinu verður áfengi því auglýst á íslandi en það verður einungis auglýst í 
gegnum ýmsa og víðtæka erlenda fjölmiðlum. Slík þróun er ósanngjörn þar sem annars vegar koma 
engar tekjur til íslenskra auglýsingamiðia og hins vegar býður hún upp á grófa mismunum gagnvart 
íslenskum framleiðendum þar sem þeir hafa ólíklega burði til að auglýsa á þeim vettvangi sem aðrir 
erlendir framleiðendur hafa tök á að auglýsa, sem með einum eða öðrum hætti ratar svo hvort eð er í 
íslenska miðla.

365 telur að undanfarin misseri hafi orðið mikil vakning í þágu þess að áfengir drykkir séu ekki augiýstir í 
íslenskum miðlum. 365 hefur lagt mikið upp úr að virða þá reglu og til að mynda hefur söíusvið 365 
vinnureglur þess efnis að alltaf sé gengið úr skugga um að verið sé að auglýsa óáfengan drykk. 365 hefur 
einnig undantekningarlaust unnið vel með yfirvöldum í hvers konar opinberum rannsóknum sem komið 
hafa upp þess efnis.

365 hvetur til að ekki verði farið í svo íþyngjandi lagabreytingu gagnvart framleiðendum og íslenskum 
auglýsingamiðlum.

Virðingarfyllst,
f.h. Ara Edwald, forstjóra
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