
Nd. 505. Breytingartillögur [5. mál]
við frv. til útvarpslaga.

Frá meiri hl. menntamálanefndar (HB!, ÓÞÞ, BÍG, ÓE).

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Með útvarpi, hljóðvarpi eða sjónvarpi, er í lögum þessum, sem sett eru með

hliðsjón af lögum um fjarskipti, nr. 73/1984, hvað varðar tæknilega eiginleika, átt við
hvers konar dreifingu dagskrárefnis handa almenningi með rafsegulöldum hvort heldur
í tali, tónum eða myndum, um þráð eða þráðlaust.

Það telst eigi útvarp í skilningi laga þessara ef útsending nær aðeins til þröngs hóps
innan heimilis eða húsakynna fyrirtækis eða stofnunar, svo sem í sjúkrahúsi, gistihúsi,
skóla eða verksmiðju.

2. Við 2. gr. 3. mgr. orðist svo:
Útvarpsréttarnefnd skipa sjö menn. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum,

kosnir hlutfallskosningu á Alþingi til fjögurra ára. Menntamálaráðherra skipar formann
og varaformann úr hópi hinna kjörnu nefndarmanna.

3. Við 3. gr.
a. 1. mgr. orðist svo:

Útvarpsréttarnefnd getur veitt sveitarfélögum og öðrum lögaðilum tímabundið
leyfi til útvarps fyrir almenning á afmörkuðum svæðum.

b. 1. tl. 2. mgr. orðist svo:
Útvarpa má eingöngu á metra- og desimetrabylgju samkvæmt úthlutun Póst- og
símamálastofnunarinnar á senditíðnum í samræmi við alþjóðasamþykktir. Póst- og
símamálastofnunin gefur út leyfisbréf til handa þeim aðilum sem fengið hafa
lögmætt leyfi til útvarps. Í leyfisbréfi skal kveðið á um tæknilega eiginleika í
samræmi við settar reglur ogalþjóðasamþykktir svo sem um tíðni og útgeislað afi.
ÞÓ er heimilt í undantekningartilvikum að veita heimild til að útvarpa á
miðbylgjum þar sem landfræðilegar aðstæður torvelda útsendingar á metra- og
desimetrabylgju.

e. 2. tl. 2. mgr. falli brott.
d. 3. tl. 2. mgr., er verði 2. tl., orðist svo:

Óheimilt er að veita erlendum aðila leyfi til útvarpsrekstrar , né félagi eða stofnun
þar sem eignarhlutdeild erlendra aðila er meiri en 10%.

e. Á eftir 4. tl. 2. mgr., er verði 3. tl., komi nýr tl. er orðist svo:
Skylt er útvarpsstöðvum að lesa tilkynningar frá almannavörnum, löggæslu,
slysavarnafélögum eða hjálparsveitum og gera hlé á dagskrá ef brýna nauðsyn ber
til og almannaheill krefst.

r 5. tl. 2. mgr. falli brott.
)!. fi. tl. 2. mgr., er verði 5. tl., orðist svo:

Utvarpsstöðvar bera ábyrgð á því efni, sem þær senda út, í samræmi við lög um
vernd barna og ungmenna, hegningarlög eða önnur lög eftir því sem við á.
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h. 7. tl. 2. mgr., er verði 6. tl., orðist svo:
Útvarpsstöðvar, er leyfi fá til útvarps, skulu gera útvarpsréttarnefnd grein fyrir
þeirri dagskrárstefnu sem fyrirhuguð er. Áður en útvarpsstöð tekur til starfa skulu
fyrirsvarsmenn hennar tilkynna útvarpsréttarnefnd hver sé útvarpsstjóri er beri
ábyrgð á útvarpsefni samkvæmt VI. kafla laga þessara. Breyting í þeim efnum skal
og tilkynnt útvarpsréttarnefnd.

l. 8. tl. 2. mgr., er verði 7. tl., orðist svo:
Óheimilt er að aðrir aðilar en sá, sem leyfi hefur til útvarpsrekstrar , kosti almenna
dagskrárgerð þótt ekki gildi það um einstaka dagskrárliði.

J. 9. tl. 2. mgr., er verði 8. tl., orðist svo:
Gerður skal samningur milli útvarpsréttarnefndar og útvarpsstöðvar er leyfi fær þar
sem nánar er kveðið á um hver sé handhafi útvarpsleyfis, reglur, samningstíma og
leyfisgjald. Þar skal enn fremur kveða á um fjárhagslega ábyrgð, svo og eftirlit með
fjárreiðum og dagskrárefni.

4. Við 5. gr.
a. 2. tl. orðist svo:

Lagning og not þráð ar í því skyni eingöngu að dreifa viðstöðulaust útvarpsefni
útvarpsstöðva óbreyttu er aðeins háð skilyrðum 1. töluliðar þessarar greinar.
Samgönguráðuneytið skal setja reglur um gerð og notkun slíkra kerfa og eftirlit
með þeim. Áskilja má að notkun þessara kerfa sé háð leyfi Póst- og símamálastofn-
unar.

b. 4. tl. orðist svo:
Útvarp um þráð er ekki háð skilyrðum í 3., 6., 7. og 8. töluliðum 3. greinar sé
móttaka bundin við íbúðasamsteypu, 36 íbúðir eða færri, sem eru innan samfellds
svæðis. Sama gildir innan stofnunar, t. d. sjúkrahúss, skóla eða gistihúss, eða
vinnustaðar.

C. 5. tl. falli brott.

5. Á eftir 6. gr. komi ný gr. er verði 7. gr. og orðist svo:
Útvarpsstöð er heimilt að reisa sendi stöð og endurvarpsstöð, eiga og reka

senditæki, viðtæki og önnur slík tæki sem eru sérstaklega framleidd fyrir útvarpssend-
ingar enda fullnægi tækin reglum sem Póst- og símamálastofnunin setur um öldutíðni,
útgeislun og fleira í samræmi við settar reglur og alþjóðasamþykktir varðandi fjarskipti
sem Ísland er aðili að.

6. Við 7. gr. er verði 8. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er með reglugerð að setja nánari ákvæði um framkvæmd 3.-7. greina.
Útvarpsréttarnefnd getur afturkallað leyfi til útvarps séu reglur brotnar, enda sé

um alvarleg og ítrekuð brot að ræða.

7. Á eftir I. kafla komi nýr kafli er verði II. kafli, Menningarsjóður útvarpsstöðva, og
orðist svo:

a. (9. gr.)
Stofna skal Menningarsjóð útvarpsstöðva.

b. (10. gr.)
Hlutverk Menningarsjóðs útvarpsstöðva er að veita framlög til eflingar innlendri
dagskrárgerð, þeirri er verða má til menningarauka og fræðslu.
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c. (ll. gr.)
Tekjur Menningarsjóðs útvarpsstöðva eru sérstakt gjald, menningarsjóðsgjald,
sem skal vera 10% og leggjast á allar auglýsingar í útvarpi.
Af gjaldi þessu skal greiðast hlutur Ríkisútvarpsins af rekstrarkostnaði Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands, sbr. lög nr. 36/1982, áður en til úthlutunar á styrkjum til
útvarpsstöðva kemur.
Sinfóníuhljómsveitinni er rétt að gera samning við Ríkisútvarpið um réttindi þess
varðandi flutning á tónlistarefni hljómsveitarinnar gegn eðlilegu gjaldi og sé í
samningunum miðað við þá hefð og venjur sem í þeim efnum hafa mótast á
undanförnum árum.

d. (12. gr.)
Stjórn Menningarsjóðs útvarpsstöðva skipa þrír menn, einn tilnefndur af útvarps-
ráði, einn sameiginlega af öðrum útvarpsstöðvum en Ríkisútvarpinu eða af
útvarpsréttarnefnd, ef þær koma sér ekki saman, og einn af menntamálaráðherra
og skal hann vera formaður nefndarinnar.
Stjórn Menningarsjóðs útvarpsstöðva skal skipuð til tveggja ára í senn.

e. (13. gr.)
Menntamálaráðherra skal kveða nánar á um starfsreglur Menningarsjóðs útvarps-
stöðva í reglugerð.

8. Við 9. gr. Greinin falli brott.

9. Við 10. gr. sem verði 15. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisútvarpið skal leggja rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningar-

arfleifð.
Ríkisútvarpið skal halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi

og frelsi til orðs og skoðana. Það skal gæta fyllstu óhlutdrægni í frásögn, túlkun og
dagskrárgerð.

Ríkisútvarpið skal m. a. veita almenna fréttaþjónustu og vera vettvangur fyrir
mismunandi skoðanir á þeim málum sem efst eru á baugi hverju sinni eða almenning
varða. Það skal flytja fjölbreytt skemmtiefni við hæfi fólks á öllum aldri. Það skal m. a.
flytja efni á sviði lista og bókmennta, vísinda og sögu auk tónlistar. Það skal veita
almenna fræðslu og gera sjálfstæða dagskrárþætti er snerta Ísland eða Íslendinga
sérstaklega.

Útvarpsefni skal miða við fjölbreytni íslensks þjóðlífs. Veita skal alla þá þjónustu
sem unnt er með tækni útvarpsins og þjóðinni má að gagni koma.

10. Á eftir 10. gr. komi ný gr. er verði 16. gr. og orðist svo:
Ríkisútvarpið skal senda út til alls landsins og næstu miða tvær hljóðvarpsdagskrár

og minnst eina sjónvarpsdagskrá árið um kring.
Heimilt er Ríkisútvarpinu að senda út fleiri dagskrár hljóðvarps eða sjónvarps í

lengri eða skemmri tíma, til alls landsins eða hluta þess, samkvæmt ákvörðunum
útvarpsstjóra og útvarpsráðs.

Ríkisútvarpið annast hljóðvarp til annarra landa samkvæmt ákvörðunum útvarps-
stjóra og útvarpsráðs.

Ríkisútvarpið reisir eftir þörfum sendistöðvar og endurvarpsstöðvar að fenginni
heimild Póst- og símamálastofnunarinnar fyrir tíðni og útgeislað afl í samræmi við settar
reglur og alþjóðasamþykktir .

Heimilt er Ríkisútvarpinu að hafa samvinnu við aðra aðila um dagskrárgerð og
útsendingar.
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Ríkisútvarpið skal stefna að því að koma upp aðstöðu til dagskrárgerðar og
hljóðvarps í öllum kjördæmum landsins.

Ríkisútvarpið skal starfrækja fræðsluútvarp í samvinnu við fræðsluyfirvöld og skal
veita til þess fé á fjárlögum.

Heimilt er Ríkisútvarpinu að leigja öðrum aðilum afnot af tækjabúnaði sínum til
útsendingar. Þjónusta Ríkisútvarpsins skal í engu minnkuð frá því sem nú er hjá
Ríkisútvarpinu.

ll. Við ll. gr. sem verði 17. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisútvarpinu ber að stuðla að því að frumflutt dagskrárefni stofnunarinnar verði

varðveitt til frambúðar. Ríkisútvarpinu er rétt að hafa til útlána eða sölu dagskrárefni
sem flutt hefur verið, enda sé gengið frá samningum við rétthafa efnis um að slíkt sé
heimilt.

12. Við 14. gr. sem verði 20. gr. 3. mgr. falli brott.

13. Við 15. gr. sem verði 21. gr. 3. mgr. orðist svo:
Hljóðvarpsdeild og sjónvarpsdeild annast öflun og útsendingu dagskrárefnis

samkvæmt ákvörðunum útvarpsstjóra og útvarpsráðs. Gerð dagskrárefnis getur farið
fram í deildunum sjálfum eða utan þeirra samkvæmt sérstökum verksamningum.
Kappkosta skal að hlutur innlends efnis í dagskránni verði ætíð sem mestur og til þess
vandað svo sem verða má, sbr. 15. gr.

14. Við 26. gr. sem verði 32. gr. Aftan við gr. bætist: en skulu forðast að valda eigendum
eða íbúum meiri óþægindum en brýnasta nauðsyn krefur.

15. Við 27. gr. sem verði 33. gr. Greinin orðist svo:
Óheimilt er útvarps not anda að hagnýta sér útvarpsefni til fjárgróða, t. d. með

upptöku þess, útgáfu eða með því að selja aðgang að viðtæki sínu.

16. Á undan 28. gr. í V. kafla komi ný gr. er verði 34. gr. og orðist svo:
Hver sá sem heimild hefur til rekstrar útvarps samkvæmt lögum þessum skal

varðveita í a. m. k. 18 mánuði hljóðupptöku af öllu frumsömdu, útsendu efni, þó er
heimilt að varðveita fréttir í handriti. Skylt er að láta þeim, sem telur misgert við sig í
útsendingu, í té afrit af hljóðupptöku þeirrar útsendingar.

17. Við 32. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá jafnframt úr gildi útvarpslög, nr. 19/1971, svo

og lög um breyting á þeim lögum, nr. 8/1975 og nr. 49/1979.

18. Ákvæði til bráðabirgða orðist svo:
Leyfi til útvarps, sem veitt verða fyrsta sinni samkvæmt ákvæðum 3. gr., má ekki

veita til lengri tíma en þriggja ára.
Útvarpsréttarnefnd skal kjörin fyrsta sinni við gildistöku laga þessara og sitja til

ársloka 1989.
Stjórn Menningarsjóðs útvarpsstöðva skal skipuð fyrsta sinni fyrir árslok 1985.
Þrátt fyrir það sem segir í 2. tl. 3. gr. er utanríkisráðuneytinu heimilt að veita

varnarliðinu leyfi til áframhaldandi útvarpsrekstrar, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 106/
1954, og skal þá tekið mið af ákvæðum 1. kafla að svo miklu leyti sem við getur átt.

Lög þessi skal endurskoða innan þriggja ára frá setningu þeirra.
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