
Nd. 493. Breytingartillögur [218. mál]
við frv. til útvarpslaga.

Frá Friðrik Sophussyni og Guðmundi H. Garðarssyni.

1. Við 2. gr. 3. mgr. orðist svo:
Menntamálaráðherra skipar fimm menn í útvarpsréttarnefnd. Rétt til að tilnefna

fulltrúa í nefndina hafa Póst- og símamálastofnunin, Samband ísl. sveitarfélaga,
Ríkisútvarpið og samtök útvarpsstöðva, einn mann hver og einn til vara.
Menntamálaráðherra skipar formann nefndarinnar án tilnefningar.

2. Á eftir 3. mgr. 2. gr. komi ný mgr. er orðist svo:
Á hverju ári skal einn nefndarmanna í útvarpsréttarnefnd láta af störfum og

menntamálaráðherra skipa annan í hans stað eftir tilnefningu sama aðila og tilnefndi
þann nefndarmann er hætti, hafi hann verið tilnefndur skv. 3. mgr. Hlutkesti skal ráða í
hvaða röð skipt er um nefndarmenn í byrjun. Óheimilt er að skipa sama manninn í
nefndina tvisvar í röð.

3. Við 4. gr. l. mgr. orðist svo:
Útvarpsstöðvum er heimilt að atla tekna með auglýsingum, áskriftargjaldi eða

sérstöku gjaldi vegna útsendingar fræðslu- og skýringarefnis. Auglýsingar skulu vera
skýrt afmarkaðar frá annarri dagskrá útvarpsstöðvar. Útvarpsstöðvar skulu sjálfar
ákvarða verð þeirrar þjónustu sem þær veita.

4. 3. mgr. 4. gr. falli brott.
5. 3. tl. 5. gr. falli brott.
6. Síðasti málsliður 3. mgr. 6. gr. falli brott.
7. Við 6. gr. A eftir 3. mgr. komi tvær nýjar mgr. er orðist svo:

Útvarpsstöð er heimilt að reisa sendi stöð og endurvarpsstöð. tlytja inn, eiga og
reka senditæki, viðtæki og önnur slík tæki sem eru sérstaklega framleidd fyrir útvarp
enda fullnægi tækin reglum sem Póst- og símamálastofnunin setur um öldutíðni.
útgeislun og tleira, svo sem ákveðið er skv. alþjóðasamþykktum og reglum varðandi
fjarskipti sem Ísland er aðili að.

Útvarpsstöðvar og Póst- og símamálastofnunin skulu hafa náið samstarf til að
tryggja að útvarp og fjarskiptastarfsemi verði í heild sem hagstæðust fyrir þjóðina.

8. Við 7. gr. 1. mgr. orðist svo:
Heimilt er með reglugerð að setja nánari ákvæði um framkvæmd 3.-6. gr. og um

innheimtu gjalds af útvarpsstöðvum, sem leyfi hafa fengið skv. 2. gr., til að standa
straum af kostnaði við störf útvarpsréttarnefndar.


