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Efni: UmsÖgn Gagnaveitu Reykjavíkur til menntamálanefndar Alþingis um frumvarp til laga 
um fjölmiðla, 423. mál.

Gagnaveita Reykjavíkur vili koma á framfæri eftirfarandi tiliögum að breytingum á frumvarpi til laga 
um fjölmiðla, 423. mál, sem fyrirtækinu var sent til umsagnar, Fyrirtækið er fúst til að veita nánari 
skýringar á þessum tillögum og rökstuðningi þeirra, sem og að koma með tillögur að texta- 
breytingum, ef óskað er.

Tillaga að breytingu:
Lagt er til að gr. 44 um flutningsrétt og gr. 45 um flutningsskyldu nái til alls myndefnis, bæði 
sjónvarpsútsendinga og myndefnis skv. pöntun,

Rökstuðningur:
Skilgreiningar á flutningsrétti {18. tl. 2. gr.) og flutningsskyldu (19. tl. 2. gr.) varða dreifingu á efni 
óháð eðli þess. Hugtakið ritefni er skilgreint (32. tl. 2. gr.) en hugtökin myndefni og hljóðefni eru ekki 
skilgreind sérstaklega, né heldur myndmiðlunarefni eða hljóðmiðlunarefni sem ætla má að séu 
samheiti yfir myndefni og hljóðefni, ítextanum er hins vegar vísað í „hljóð- og myndmiðlunarefni" (9. 
tl. 2. gr.), þá kemur „myndefni" fram f yfirskrift á gr. 44 og gr. 45.
Skv. skilgreiningu á myndmiðlun (28. tl. 2. gr.) nær hugtakið til bæði sjónvarpsútsendinga, línuleg 
myndmiðlun (36. tl. 2. gr.) og myndmiðlunar eftir pöntun, ólínuleg myndmiðlun, (29. tl. 2. gr.}.

Skil milli sjónvarpsútsendinga og myndmiðlunar eftir pöntun geta verið mjög óljós hvað upplifun 
neytenda varðar. Þannig getur verið lítill munur, frá neytendum séð, á síendurtekinni útsendingu á 
sjónvarpsefni, líkt og bíórásir byggja oft á, og sama myndefni skv. pöntun. Annað dæmi er klukkutíma 
seinkun sjónvarpsútsendinga (plús rásir) þarsem sama efni býðst einnig skv, pöntun á netinu (t.d. 
fréttir). Vænta má að þessi skil munu að lokum hverfa og ekki verði hægt með góðu móti að gera 
greinarmun á þessari miðlun þegar kemur að atriðum eins ogflutningsskyldu og flutningsrétti.
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Tillaga að breytingu:
Lagt er til að öll rafræn miðlun, hvort sem er myndmiðlun, hljóðmiðlun eða rafræn ritmiðlun sé lögð 
að jöfnu og rafræn ritmiðlun felld út.

Rökstuðningur:
Rafrænn ritmiðill er skilgreindur (31. tl. 2. gr.) en aðrir rafrænir miðlar ekki nefndir. Af þessari 
skilgreiningu má ráða að hún nái til alira netmiðla, einnig þeirra netmiðla sem mögulega eru bara 
með myndefni, s.s. sjónvarpsútsendingar á netinu. í raun er enginn munur á slíkri sjónvarps- 
útsendingu og sjónvarpsútsendingu eftir öðrum leiðum og því óeðlilegt að mismunandi skilgreining 
og mögulega mismunandi lagaákvæði geti átt við. Rafræn miðlun efnis getur allt í senn verið 
ritmiðlun, myndmiðlun eða hljóðmiðlun og þvígætir ósamræmis í þessari skilgreiningu. Ákvæði sem 
kunna að eiga við myndmiðlun en ekki við ritmiðlun ættu að óbreyttu ekki við sjónvarpsútsendingar á 
netinu. Segja má að öll mynd- og hljóðmiðlun sé rafræn að því leyti að notkun þeirra felur í sér 
notkun raftækja. Þannig eru ski! milli allrar rafrænnar miðlunar (mynd-, hljóð- og ritmiðlun) óljós og 
varasamt að gera greinarmun þarna á miðað við þá tækniþróun sem þegar er orðin.

Virðingarfyllst, 
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