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Reykjavík, 6. apríl 2010

Efni: athugasemdir Neytendatakanna við frumvarp til laga um íjölmiðla, 423. 
mál.

Neytendasamtökin gera eftirfarandi athugasemdir við ofangreint frumvarp.

Um 12. tL 2. gr. Fjarsala.
í 6. tl. 2. gr. laga um húsgöngu- og §arsölusamninga nr..4.6/2000 er að finna 

mun víðtækari skilgreiningu á hugtakinu fjarsölu. Telja Neytendasamtökin það valda 
hættu á ruglingi ef í lögum um fjölmiðla er sett fram þrengri skilgreining og telja 
nauðsynlegt að gæta samræmis milli lagabálka. .......

Um 39. tl. 2. gr. Viðskiptaorðsending
Með skilgreiningu á hugtakinu viðsMptaorðsendingu virðist ætlunin vera sú að 

skapa nýtt yfirhugtak yfir það sem hingað til heíur gengið undix nafiiinu auglýsing. 
Neytendasamtökin telja ákveðna hættu á að þetta skapi rugling, enda hefur hugtakið 
viðskiptaorðsending væntanlega þrengii merkingu samkvæmt almennum málskilningi 
en auglýsing. Samkvæmt skilgreiningu á auglýsingu í 2. tl. 2. gr. frumvarpsins má 
jafhframt ráða að hugtakið hafi þar þrengri merkingu en það hefur nú skv. lögum um 
eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, og er jafhframt hætta á 
að það valdi ruglingi. Samtökin telja afar jákvætt að leitast skuli vera við að skilgreina 
hugtak á borð við auglýsingar, en telja þó skilgreiningar firumvarpsins, þar sem 
einhvers konar auglýsingar eru skilgreindar í a.m.k. tíu töluliðum (2., 6., 12., 20., 22., 
26., 37., 38., 39., 41.) 2. gr. heldur flóknai'. Má geta þess að í núgildandiútvarpslögum 
er einungis að finna skilgreiningar á auglýsingu, dulinni auglýsingu, kostun og 
íjai'sölu. Fallast má á að ekki sé vanþörf á að skilgreina auglýsingar betur en nú er gert 
eri samtökin telja bi*ýnt að gætt sé samræmis við aðra lagabálka við þá skilgreiningu 
og jafhframt telja samtökin auglýsingu heppilegra yfirhugtak, og í betra samræmi við 
almennan málskilning, en viðskiptaorðsendingu.

Um 28. gr. Vemd bama gegn skaðlegu efiii.
í 1. mgr. 21. gr. reglugerðar nr. 50/2002, sem sett var með stoð í núgildandi 

útvarpslögum er að finna svohljóðandi reglu: Sjónvarpsstöðvum er óheimilt að senda 
út dagslcrárefni, sem gœti haft alvarleg skaðvœnleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða
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siðferðUegan þroska barna, einkum og sér í lagi dagskrárefm sem feiur í sér ídám eða 
tííefnisiaust ofbeidl á þeim dagskrártíma sem hœtta er a að hðrn sjái viokomandi efni 
eða fyrir kl 23.

í a-líð 2. mgr, 28. gr. fnimvarpsms ei' hins vegar kveðið á um að írá kl. 21:00 á 
kvolclin á vlrkiim dögum en 22:00 uin helgar og til 05:00 á .niorgnana megi, að 
uppfylltEiö skilyrðum um viðvörunaiiiierki og skýra. viðvörun fyrir swimgu, miðla 
efei sem ekkí er talið við hæfí bama.

Neytendasamíök!.?! telja ófæit ef í nýju írumvaipi. felst í mnn lakari vemd til 
haiida bömuiit en þeim er veitt samkvæint núgíldandi reglam. Telja samtökitt það ekki 
skipta sköpnni. að í nógildaadi reglum er talað um ^alvarieg skaðvænleg áhrif1 en I 
írumvaipiim etmingis xrn „skaðvænleg áhrif4, enda er maíið á því hvað hugsanlega er 
til þess fallið að .hafa alvaríeg akaðvænleg áhrif, en ekkí bara skaðvæEleg: áhrif, á 
þroska baroa afer flókið og væatanlega ekki á allra íæri. Áð mati samtakanna má því 
gera ráð fyrir að mjog örðugt verðí að greína miíli þess e&is seœ fallio getiir undir 
mdaaþáguákvajði a-Iiðar, og þess efiils sem íeilur iiiidir ákvæði 3. mgr. 28. gr.

Hlns vegar gera samföMn sér grein fyrir því að nokkur vatidkvæði hafe verið á 
því. að ftamfylgja núgiidaiidi reglum. um vemd bania að þessu leyti. Helgast það að 
mati samiakaima. meðáí annars af því hveisu Iftíð er um skilgreiiiíngar á þessu s\d.ði, 
Þannig er fremttt óljóst hvað febt í „tilgaíigslausu ofbeldi44, þ.e. í hvaða tiKikum. 
sýning oíbeidis hefur skýran. tilgang. Teljasamtökm skorta nokknð á nánari skýriiigar 
á ýmsum hugtökimi er fram. koma í grdbaioni, annaðhvort í lagatextanum sjál&m eða í 
athugasemdum við ákvæðlð. Til þess að ákvæðtð nái íílgangi sínum og hægt sé að 
starfii eftir þvi eru nánari skýrringar .nauðsyiilegar. Eins og er má hins vegar telja 
nokkuð óljóst bvað feíst í hugtakínu *ekkí við hæfi bama‘e í tílviteaðri greín 
frumvaipsins.

Þá er jafnframt nokkurfc ösaiBræmi mílÍi lagalegrar skilgreinmgar á hugtakinu 
„bani^ (fram að IS árs) og þeinu aldurstakmarka sem sett era t.a.m. á sýningar 
kvikmyndahúsanna (7, 12 og 16 ára). Þá telja samtðkia vel koma tíl álita að flokka 
nánar, og á skýrari hátt, e&i sem ekki telst við hæíí barna. Bðm eru afax breiður hópur 
og; telja má mikinn mnn á því að sýna gamaíimyiid sem e-t.v, hefur í kvíkmyndahúsi 
verið bönnuð itrnan tóif ára aldurs, eða grófa ofteldismynd með klámfengnura seriimi, 
k l 21:00. í báðum tilvikum er þó hætt -við að böm séu við sjónvaipið, en í fyira 
dæmiuu má e,ri.v, ætla að skaðvænleg áhrif á þroska.þekra séu ekki stóivægileg.

Samtökin fágna því að sefja skuli skýrai' reglur urn vemd bama gega skaðlegu 
efhh og jaftilramt því að sett skuli skýr tímamörk I lögum, m  telja að kl. 21:0Ö, þegar 
mjög líklegt er að böoi séu við sjónvaipið, sé of snemmt að sýna myndeiii.i sem felur i 
sér klám og/eða tilefoislaust oíbeldi og haít getnr skaðvænleg áhrif á þroska bama, 
óháð þvi hvoit viðvömn ergeíin.

Effirlit
Neytendasamtökin hafa oftsinnis vakio athygji á því að í mörgum tilvikum er 

öljóst hvar eftiriitsskyldur og vakimörk einstakra stofhana skarast. IVtó hér minnast á 
eiM it með íj ánn álafyrirtækjum. og vátryggi.ngafélögiim, en óljóst getur verið hvaða 
þættir þeiixar starfsemi heyra undir eftiiiit Neytendastofo og hverjir imdir eftirlit



Fj ámi áiaeítiii i tsins. Br þetta að mati samtakaKna afar bagalegt þar sem erfítt er fyrír 
neytencfur og aðra að átta sig á því hveít á að saúa sér með fcvaríanir og ábeiidíngar.

Er það nsat samta.kamia að verði þetta íraœvarp óbreytt að lögum geti það 
valdið ákveðman ruglingi varðandi það hvat eftirlit stjómvalda með aaglýsingum 
liggh í 1. mgr. 11. gr. j&umvarpsiss segir að eriíidiim vegna ætlaðra brota á ákvæðum 
lagaima skuíí beint til FjöimiðÍastofiL

í 37. gr. fiiim.varpsins er að íirma ákveðiiar meginreglur vm  augiýsingar 
(ne&dar viðskiptaorðse&diiigar í gremkmi, en telja má skv. framansogðu að átt sé við 
það sem. í öégildaidi lögum gengur imdíi* heitínu auglýsing), m.a, hvemig þær skulti 
ekki úr garði gerðar. Samkvaemt framansðgðu er gert ráð íýrir að eftiriit með þeiiii 
grein sé í hðndum FjölmíðÍasto&, ! 6. gr. laga nr. 57/2005> sem Neyteadastofa hefur 
eítirlit. með er svO' að limia aðrar efiíi.si*eg!ur um aij.giýsingar. Hlýtur það að valda 
ákveðinni óvissu í íagafrainkvæmd að hafa efoisreglur u.m gerð og innihald 
au,glýsinga I tveimnr lagabálkum sem tveimur síofoimum er ætlað eftirlit með. Sama á 
í raim við, að breyttu breytatida, hvað vaxðar skörnn 38. gi*. frumvaipsins nni vemd 
bama gegn ótilhlýðílegum viðskiptaorðseadingum og fjarsölu við 7. gr. laga nr. 
57/2005 sem eimiig fjailar nm vemd bama gegn ótílhlýðilegum angiýsíiigiim.

í athngasCTdnm víð 37. og 38. gr. firumvarpsins kemur &am að um skörun 
miíli laga um Qölrriiðla og áðimie&.d:ra laga nr. ■ 57/2005. sero, Neyteíxiasíofu. er falið 
eftiiiit með, geti orðið að ræða, Jafe.framt er þar teMð fram að gera megi ráð fyrir að 
þessi tvö stjómvöld þurfi að 'haÍH með sér samráð þegar kemur að eftirliti ffieð 
auglýsmgum.- . Samstarf. milli stjóravalda- er.... vitaskuld af hinu ...góða, -m  . 
Neytendasamtökin telja það þó afar bagalegt ef neytendur vita ekki hveit þeim er rétt ■ 
að leita með ermdi og kvartaair.

Er það því mat Neytendasamtakaana að..:skýra þurfi eftirliísþátí íagamia hvað 
varðar auglýsingar og markaössetoingii betur þannig að það valdi engum vaía hvar 
eftirlitsskyldumar liggja.

Áð öðru leytí gera Neytendasamtökin ekki athugasemdir við firumvarpið.

Virðmgarfyllsu 
£h. Neytendasamtakanna,


