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Efni: Umsögn Skjásins ehf. til frumvarps til laga um fjölmiðla, 423. mál

í bréfí nefndasviðs Alþingis dags 16. mars sl. var frumvarp til laga um fjölmiðla sent 
hagsmunaaðilum, þar á meðal Skjánum ehf„ til umsagnar. Á vegum Skjásins er rekin ein 
sjónvarpsstöð, SkjárEinn, en einnig gagnvirk myndveituþjónusta (e. Video On Demand) auk 
SkjáBíós og SkjáHeims, viðstöðulauss endurvarps erlendra sjónvarpsrása.

Umsögn Skjásins er sem greinir hér að neðan.

1. Almenn umfjöllun um frumvarpið og helstu áhersíuatriði Skjásins

1.1 Trvggia barf tiáningar- og athafnafrelsi fiölmiðla
Að mati Skjásins er afar brýnt að settar verðí heildstæðar leikreglur fyrir fjölmiðla. Mikilvægt 
er að settar verði leikreglur í anda reglna stjórnarskrárinnar er varða tjáningarfrelsi og 
athafnafrelsi. Eru tjáningarfrelsi og athafnafrelsi fjölmiðla undirstaða lífvænlegs 
fjölmiðlareksturs og mynda grunnstoðir lýðræðis.

í frumvarpi til laga um fjölmiðla í þeirri mynd sem kynnt hefur verið hagsmunaaðilum er gert 
ráð fyrir því að komið verði á iegg Fjölmiðlastofu. Skulu fjölmiðlar skila skýrslum reglulega til 
Fjölmiðlastofu og veita að aukí víðtækar upplýsingar sem varða rekstur þeirra og mörg 
viðkvæm málefni. Hefur Fjöímiðlastofa það hlutverk m.a. að veita fjölmiðlum aðhald og 
sinna eftirliti með starfsemi þeirra og því efni sem miðlað er. Á grundvelli rannsókna sinna og 
eftirlits er Fjölmiðlastofu kleift að svipta fjölmiðla starfsleyfi og þar með möguleikum þeirra á 
frekari rekstri. Að mati Skjásins er sú þróun sem lagður er grunnur að með íagafrumvarpinu 
óheppíleg og ekki í anda tjáningarfrelsisákvæðis 73. gr. stjórnarskrár.

1.2 Jafna barf samkeppnisstöðu einkarekinna fiölmiðla og ríkisrekinna
Þá er sérstaklega mikilvægt að vernda frjálsa samkeppni á fjölmiðlamarkaði, en tryggasta 
leiðin til þess er að hlúa að jafnri samkeppnisstöðu þeirra með lögum. í frumvarpinu er í 
engu vikið að stöðu og híutverki Rrkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Er Ríkisútvarpinu, sem 
rekið er að miklu leyti fyrir fjármuni sem fengnir eru með skattheimtu, ekki meinað á 
nokkurn hátt að keppa af öílu afli á auglýsingamarkaði við aðra fjölmiðla, sem þurfa að reiða 
sig alfarið eða að miklu leyti á tekjur af sölu auglýsinga. Vitað er með vissu að vera 
Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði skekkir verulega samkeppnisstöðu annarra fjölmiðla á 
auglýsingamarkaði og grefur þar með undan öllum rekstrargrundvelli þeirra. Ákaflega erfitt 
er fyrir einkarekinn fjölmiðil á borð við Skjáinn að keppa við mun stærri fjölmiðil sem þiggur 
rífleg fjárframlög frá ríkinu til að standa undir rekstri sínum. Vilji löggjafinn í raun og veru 
hlúa að fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun, líkt og segir í 1. gr. laganna að séu ein af 
markmiðum lagasetningarinnar, ætti fyrsta verk hans að vera það að jafna samkeppnisstöðu 
einkarekinna fjölmiðla og þeirra miðla sem reknir eru af íslenska ríkinu. Þau úrræði sem lagt
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er upp með í lagafrumvarpinu, duga eirtfaldlega ekki til þess að lögin stuðii að því að 
fyrrgreindum markmiðum þeirra verði náð. Öruggasta ieiðin til þess að stuðla að fjölbreytni 
og fjölræði í fjölmiðlarekstri er einfaldlega sú að skapa þeim lífvænlegt rekstrarumhverfi. 
Augljós leið til að ná því markmiði er sú að hefta verulega umsvif Rfkisútvarpsins á 
auglýsingamarkaði og banna sölu og birtingar Ríkissjónvarpsins á auglýsingum. Leggur 
Skjárinn ríka áherslu á að gripið verði til slíkra ráða hið fyrsta.

1.3 Afhendine samninga við framleiðendur siónvarpsefnis til Póst- ogfiarskiptastofnunar
í II. bráðabirgðaákvæði laganna er fjölmiðlum gert að afhenda Póst- og fjarskiptastofnun 
eintök allra samninga við höfunda ogframleiðendur sjónvarpsefnis. Þá erfjölmiðlum bannað 
að semja þannig við framleiðendur sjónvarpsefnis að það megi aðeins flytja um tiltekin 
flutningsnet. Virðist ákvæðið einkum sett fram í því sjónarmiði að jafna samkeppnisstöðu 
flutningsaðila. Skjárinn leggur á það afar ríka áherslu að ákvæðið er of viðurhlutamikið og 
íþyngjandi fyrir fjölmiðla. Eru samningar fjölmiðla við efnisveitendur með alíra viðkvæmustu 
upplýsingum sem varða rekstur fjölmiðla. Ótækt er með öllu að fjölmiðlum skuli gert að 
senda þær upplýsingar til stjórnvalda eða nokkurra annarra aðila. Nánar er fjallað um 
ákvæðið síðar í umsögn þessari.

1.4 Brevting á virðisaukaskattsstigi
Rétt er að vekja athygli á því að virðisaukaskattsstigi fyrir afnotagjöld sjónvarpsstöðva var 
breytt með setningu laga nr. 175/2006 - úr 24.5% í 7%, Hins vegar hefur löggjafinn ekki tekið 
sérstaka afstöðu til þess hvaða virðisaukaskattsstigi myndmiðlun eftir pöntun (e. Video On 
Demand) skuli tilheyra. í frumvarpi því sem hér er tíl umfjöllunar telst myndmiðlun eftir 
pöntun skv. skilgreiningu í 29. tl. 2. gr, frumvarpsins vera þjónusta sem veitandi 
fjölmiðlaþjónustu veitir. Er slík þjónusta þannigtalin til þjónustu sjónvarpsstöðva og jafnsett 
veitingu aðgangs að dagskrá þeírra. Ætti því myndmiðlun eftir pöntun án nokkkurs vafa að 
falla í 7% virðisaukaskattþrep, Til að taka af vafa um það atriði er þó nauðsynlegt að 
löggjafinn geri viðeigandi breytingar á annaðhvort frumvarpinu eða á lögum nr. 50/1988 um 
virðisaukaskatt.

2. Umfjöllun um einstakar greinar frumvarpsins

13. gr. -  Upplýsingaskipti
Ákvæðið ersvohljóðandi:

Fjöimiðlastofu er heimilt að afhenda stjórnvöidum annarra rikja á Evrópska 
efnahagssvæðinu, sem og framkvæmdastjórn ESB eða, eftir því sem við á, Eftirlitsstofnun 
EFTA, uppiýsingar og gögn sem nauðsynleg þykja við framkvæmd laga þessara í  samræmi 
við skuldbindingar íslands samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.

Við afhendingu upplýsinga og gagna skal eftir þvi sem við á setja sem skilyrði að:
a. farið verði með upplýsingarnar og gögnin sem trúnaðarmái hjá þeim sem við þeim tekur,
b. uppiýsingarnar og gögnin verði aðeins notuð iþ vískyn i sem kveðið er á um isamningnum  
um Evrópska efnahagssvæðið og i  samræmi við beiðni um upplýsingar, og
c. upplýsingarnar og gögnin verði aðeins afhent öðrum með samþykki Fjölmiðlastofu og i 
þeim tilgangi sem kveðið er á um.

Óheppilegt er að Fjöimiðlastofa skuii ekki bundin trúnaði um þau gögn sem afhent eru 
stofnuninni. Vakin er athygli á því að samkvæmt öðrum ákvæðum laganna hefur stofnunin 
ríkar heimildir til að kalla eftir upplýsingum frá félögum, hvort sem litið er á slíkar
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upplýsingar sem trúnaðarupplýsingar eður ej. Samkvæmt ákvæðinu virðist Fjölmiðlastofa 
hafa fullt sjálfdæmi um það hvaða gögn verða send til þriðju aðila. Bent skal á að félög í 
atvinnurekstri eru oft á tíðum sjálf bundin trúnaði um einstaka samninga, oftar en ekki að 
beiðni viðsemjenda. Líklegt er að lagaákvæði sem gera trúnað um innibald samninga að litlu, 
geri samningaumleitanir íslenskra fjölmiðla og fjarskiptafélaga örðugri en ella og skaði því 
samkeppnishæfní íslenskra félaga á þessum sviðum.

23. gr. - Skýrslugjöf fjölmiðlaþjónustuveitenda.
Ákvæðið er svohljóðandi:

Fjölmiðlaþjónustuveitendum er skylt að senda Fjölmiðlastofu árlega skýrslu sem hefur að 
geyma upplýsingar um eftirfarandi atriði, eftir því sem við á:
a. hlutfall evrópsks myndefnis ílínulegri dagskrá,

b. hlutfall myndefnis frá sjálfstæðum framleiðendum í línulegri dagskrá,
c. hlutfall íslensks myndefnis í  Itnulegri dagskrá,
d. hlutfall pantana á evrópsku myndefni í óltnulegri dagskrá,
e. hlutfall pantana á myndefni frá sjálfstæðum framleiðendum í óltnulegri dagskrá, 
f  hlutfall pantana á íslensku myndefni t ólínulegri dagskrá,
g. aðgerðir vlðkomandi fjölmiðlaþjónustuveitanda til að efla kynningu og framboð á 
evrópsku myndefni,
h. aðgerðir viðkomandi fjölmiðlaþjónustuveitanda til að auka aðgengi sjón- og 
heyrnarskertra að myndefni hans, og
i. annað sem nauðsynlegt er til að mæla stöðu og þróun á fjölmiðlamarkaði.

Fjölmiðlaþjónustuveitendur skuiu láta Fjölmiðlastofu skýrslu sína skv. 1. mgr. í  té eigi síðar en 
31. mars árhvert vegna nýliðlns árs.

Að undangenginni beiðni Fjölmiðlastofu er fjölmiðlaþjónustuveitendum, á öðrum tímum og 
þegar sérstaklega stendur á, jafnframt skylt að veita þær upplýsingar sem kveðið er á um 1 1. 
mgr. innan hæfilegs frests sem stofnunin veitlr.

Fjölmiðlastofa getur áskilið að faggilt skoðunarstofa staðfesti skýrslur 
fjölmiðlaþjónustuveitenda skv. 1. og 3. mgr. Fjölmiðlastofa greiðir þann kostnað sem af 
störfum skoðunarstofu hlýst.

Skoðunarstofa og starfsmenn hennar skulu bundnir þagnarskyldu um það sem þeir fá 
vitneskju um við framkvæmd verkefnisins skv. 4. mgr. og leynt á aðfara. Um þagnarskylduna 
gilda ákvæði 18. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og skal brot á henni 
varða refsingu skv. 136. gr. almennra hegningariaga.

Með ákvæðinu er lögð á fjölmiðlaþjónustuveitendur víðtæk upplýsingaskylda. Mun sú skylda 
útheimta töluverða vinnu af hálfu fjölmiðlaþjónustuveitenda og skapa þannig kostnað fyrír 
þá. í Ijósi smæðar markaðarins hér á landí er sjálfstæðum fjölmiðlum eðlí máls samkvæmt 
skorinn þröngur stakkur í fjárhagslegu tijliti. Álagning aukinna skyldna sem krefjast fjárútláta 
af þeirra hálfu eru því einkar óheppilegar og munu aðeins koma til með að veikja 
rekstrargrundvöll þeirra enn frekar. í Ijósi þess að upplýsingaskyldan sem ákvæðið gerir ráð 
fyrir yrði aðeins lögð á í þeim tiigangi að auðvelda Fjöimiðlastofu eftiriit með fjölmiðlum er 
eðlilegt að slík skylda hvíli einvörðungu á eftiriitsaðilanum sjálfum, en ekki á fjölmiðlum. í 
þeim tilvikum sem Fjölmiðlastofu reyndist ekki unnt að sinna sjálfri samantekt þeirra 
upplýsinga sem krafist er í ákvæðinu væri bæði eðlilegt og sanngjarnt að kostnaður fjölmiðia
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af samantekt upplýsinga fyrir Fjölmiðlastofu yrði borinn af Fjölmiðlastofu sjálfri og bættur 
fjölmiðlum að fullu.

24. gr. - Ritstjórnarlegt sjálfstæði.
Ákvæðið er svohljóðandi:

Fjölmiðlaþjónustuveitendur skulu setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra 
starfsmanna sinna sem sinna fréttum og fréttatengdu efni. Slíkar reglur skulu samdar í 
samráði við viðkomandi starfsmenn og eftir atvikum starfsmannafélag þeirra.

íreglum um rítstjórnarlegt sjáifstæðl skal m.a.fjailað um:
a. starfsskilyrði viðkomandl efnisstjóra, blaða- og fréttamanna ritmiðla og hljóð- og 
myndmiðla við að framfylgja ritstjórnar- eða dagskrárstefnu fjölmiðlaþjónustuveitandans,
b. starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði viðkomandi efnisstjóra, 
blaða- og fréttamanna gagnvart eigendum fjölmiðlaþjónustuveitandans, og
c. skilyrði áminningar og brottvikningar viðkomandi efnisstjóra og blaða- og fréttamanna.

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæðl skulu sendar Fjölmiðlastofu til staðfestingar.

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu endurskoðaðar árlega. Tilkynna skal Fjölmiðlastofu 
þegar endurskoðun hefur fariðfram og senda henni nýja útgáfu afreglunum til staðfestingar 
hafi breytingar verið gerðar.

í ákvæðinu eru talin upp lágmarksskilyrði hvað varðar innihald reglna fjölmiðla um 
ritstjórnarlegt sjálfstæði starfsmanna þeirra. í 2. mgr. ákvæðisins segir að reglur skuli sendar 
Fjölmiðlastofu til staðfestingar. Óljóst er hvaða skilyrði reglurnar þurfa að uppfylla til að 
hljóta staðfestíngu Fjölmiðlastofu, en orðalaga-c liða um lágmarksskilyrði reglnanna er óljóst 
um margt og Fjölmiðlastofu því faiið víðtækt vaid til að meta það hvort slíkar reglur uppfylli 
skilyrði laga. Hins vegar virðist Ijóst af lögunum að fjölmiðill sem ekki hlýtur staðfestingu 
Fjölmiðlastofu uppfyllir ekki skilyrði laganna. í Ijósi þess er nauðsynlegt að orða 
lágmarksskilyrði reglnanna með skýrari hætti en gert er nú.

28. gr. - Vernd barna gegn skaðlegu efni.
í ákvæðinu segir:

Fjölmiðlaþjónustuveitendum sem miðla hljóð- og myndefni er óheimilt að miðla efni, þar á 
meðal hljóð- og myndsendingum í viðskiptaskyni, sem getur haft skaðvænleg áhrif á 
líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna, einkum og sér í  lagi efni sem felur f sér 
klám eða tllefnislaust ofbeldi.

Frá bannákvæði 1. mgr. má gera eftirfarandi undantekningar:
a. Eftir kl. 21 á kvöldin virka daga og eftir kl. 22 á kvöldin um helgar og til kl. 5 á morgnana í 
báðum tHvikum er heímilt að miðla efni í  línulegri dagskrá sem ekki er talið við hæfi barna að 
þvf tilskildu að á undan þvífari skýr viðvörun og það sé auðkennt með sjónrænu merki þegar 
um miðlun myndefnis er að ræða allan þann tfma sem efninu er miðlað.
b. Heimilt er að miðla efni í línulegri dagskrá sem ekki er talið við hæfi barna að þvf gefnu að 
tryggt sé með viðeigandi tæknilegum ráðstöfunum að útsendingin nái ekki til barna.
c. Heimilt er að miðla hljóð- og myndmiðlunarefni eftir pöntun sem ekki er talið við hæfi 
barna að þvf tilskildu að tryggt sé með viðeigandi tæknilegum ráðstöfunum að börn hafi ekki 
aðgang að þvf.
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d. Heimilt er að miðla fréttum og fréttatengdu efni sem ekki er talið við hæfi barna að því 
tilskildu að það sé nauðsynlegur hluti af fréttaþjónustu viðkomandi fjöimiðils og að á undan 
því fari skýr viðvörun og það sé auðkennt með sjónrænu merki þegar um miðlun myndefnis 
er að ræða ailan þann tima sem efninu er miðlað verði því við komið.

Undantekningarákvæði a- og b-liðar 2. mgr. taka ekki til hljóð- og myndefnis sem getur haft 
alvarleg skaðvænleg áhrifá líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna.

Aðrir fjölmiðíaþjónustuveitendur skulu kappkosta að efni sem haft getur skaðvænleg áhrifá  
Ifkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna sé þeim hvorki aðgengilegt né þvf 
miðlað til þeirra.

Hvað varðar orðalag a.-liðar 2. mgr. ákvæðisins leggur Skjárinn til að orðalag þess verði 
samhljóða orðaíagi ákvæðis 14. gr. núgildandi útvarpslaga nr. 53/2000. Skjárinn bendir á þá 
staðreynd að orðalag það sem lagt er upp með í frumvarpinu veldur óvissu um það hvort 
miðlun efnis sem ekki ertalið við hæfi barna sé bönnuð eftir klukkan 22.00 á laugardags- og 
sunnudagskvöldum eða á föstudags-, laugardags- og sunnudagskvöldum. Föstudagur telst 
ekki til helgardaga, en alla jafna eru börn lengur á fötum að kvöldi föstudaga en sunnudaga. 
Er því líklegt að hér sé átt við föstudags- og laugardagskvöld. Þessu til viðbótar skal vakin á 
því athygli að útsendingum sjónvarpsstöðva á dagskrárefni er sjaldnast þannig varið að 
dagskrárliðir hefjist og endi á heiium klukkutímum. Er fjöimiðlum því erfitt um vik að sníða 
dagskrárliði sína að reglunni.

35. gr. - Skylda til varðveislu á fjölmiðlaefni.
Ákvæðið er svohljóðandi:

Fjölmiðlaþjónustuveitendur skulu / a.m.k. 18 mánuði varðveita efni sem miðlað hefur verið 
fari það ekki f bága við réttindi rétthafa. Miða skal upphaf tfmafrest skv. 1. málsl. við það 
tfmamark þegar efninu erfyrst mi&lað.

Vakin skal á því athygli að samningar við höfunda og framleiðendur efnis kunna að mæla því í 
mót að afrit verði tekin af verkum þeirra og varðveitt í eitt og hálft ár. Rétt er að tekið verði 
tillit til þess við lagasetninguna oggerður fyrirvari við réttindi rétthafa hvað þetta varðar.

41. gr. - Tímar fyrir auglýsingar og fjarsöluinnskot í hljóð- og myndefni.
Ákvæðið er svohljóðandi:

Auglýsingum eða fjarsöluinnskotum erheimilt að skjóta inn f dagskrárliði með þeim hætti að 
það hafi ekki áhrif á framvindu þeirra, að teknu tifliti til eðlilegra híéa og til lengdar og eðfis 
dagskrárliðarins, sem og að gættum rétti rétthafa.

Við myndmiðlun skal hlutfall auglýsinga og fjarsöluinnskota innan hverrar klukkustundar ekki 
fara yfir 20%. fmerkingu þessa ákvæðis telst eftirfarandi ekki til auglýsinga:
a. Tilkynningar frá fjölmiðlaþjónustuveitanda um myndmiðlunarefni hans sjáifs og 
stoðframleiðslu sem leiðir beint af þvf efni, kostunartilkynningar og tilkynningar um 
vöruinnsetningu og sýndarauglýsingar.
b. Tilkynningar um opinbera þjónustu og hjálparbeiðnir Ifknarstofnana sem birtar eru 
en durgjaldsla ust.
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Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal vera óheimilt að rjúfa útsendingu mynda sem gerðar erufyrír 
sjónvarp (að undanteknum þáttaröðum, framhaldsþáttum og heimildarmyndum), 
kvikmyndaverka og fréttaþátta með auglýsingum eða fjarsöluinnskotum oftar en einu sinni 
fyrir hvert tímabil í dagskránni sem er að minnsta kosti 30 mínútur.

Óheimilt er að rjúfa útsendingu á guðsþjónustu eða sambærilegum trúarathöfnum og 
fréttum með auglýsingum eða fjarsöluinnskotum.

Auglýsingar og fjarsöluinnskot eru óheimil í  dagskrá sem er ætluð börnum yngri en 12 ára. 
Bann þetta hefst 5 mínútum áður en dagskrá ætluð börnum yngri en 12 ára hefst og stendur 
þar tii 5 mínútum eftir að útsendingu slíkrar dagskrár lýkur.

í fyrsta lagí er ítrekuð sú afstaða Skjásins að Ríkisútvarpinu (RÚV) ætti að gera alfarið 
óheimilt að sýna sjónvarpsaugíýsingar og keppa á augiýsingamarkaði. Sjónvarpsstöðvar sem 
hafa megintekjur sínar af afnotagjöldum í Ðanmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Bretlandi 
keppa ekki á auglýsingamarkaði. Fjölmörg önnur dæmi eru um að ríkisreknum evrópskum 
sjónvarpsstöðvum sé gert að sæta takmörkunum í starfsemi sinni. Væri sllk breyting einnig í 
takt við álit Samkeppniseftirlitsins nr. 4 árið 2008 þar sem fjallað er sérstaklega um þær 
samkeppnishömlur sem stafa af stöðu og háttsemi Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði.

í öðru lagi er lýst nokkurri furðu á því að einkareknum fjölmiðlum sé gert að sæta nokkrum 
takmörkunum á sýningu auglýsinga með ákvæðinu. Auglýsingatekjur eru drjúgur þáttur af 
heildartekjum fjölmiðla. Á fjölmiðlum að vera að aifarið t sjálfsvald sett með hvaða hætti þeir 
byggja upp sjónvarpsdagskrá sína og afla tekna og sýningartími auglýsinga ekki háður 
opinberri reglusetningu. Bent er á að áhorfendur hafa val um það hvaða sjónvarpsstöð þeir 
kjósa að horfa á og/eða greiða fyrir. Eini fjölmiðiilinn sem ætti með réttu að sæta 
takmörkunum hvað varðar sýningar auglýsinga, er sem fyrr segir RÚV, enda eiga allir þegnar 
hagsmuna að gæta þar.

45. gr. - Flutningsréttur á myndefni.
Ákvæðið er svohijóðandi:

Fjölmiðlaþjónustuveitendum erskylt að verða við eðlilegum og sanngjörnum beiðnum um að 
fjarskiptafyrírtæki fái að flytja sjónvarpsútsendingar á stafrænu fjarskiptaneti sfnu að 
uppfylltum eftirtöldum skilyrðum:

a. Flutningur sjónvarpsútsendinga til notenda um viðkomandi fjarskiptanet sé affullnægjandi 
gæðum og einnig með nægilegu öryggi til að verja lögverndaða hagsmuni rétthafa útsends 
efnis. Ef um er að ræða læstar sjónvarpsútsendíngar skal vera mögulegt að nota 
aðgangsstýringu. Póst- og fjarskiptastofnun skal setja reglur um lágmarkskröfur varðandi 
útsendingargæði og öryggi.
b. Það efni sem óskað er eftir að flytja megi um fjarskiptanet sé fslensk sjónvarpsútsending 

fjölmiðlaþjónustuveitanda sem hefur staðfestu á fslandi samkvæmt lögum þessum eða 
erlend sjónvarpsútsending sem fslenskur fjölmiðlaþjónustuveitandi hefur gert 
einkaréttarsamning um eða útsending á ákveðnum viðburðum sem ekki fyllir heila dagskrá 
samkvæmt framansögðu, svo sem fþrótta- eða listviðburðir.
c. Ákvæði f samningum við rétthafa efnis, sem gerðir voru fyrir gildistöku laga þessara, 

standi þvf ekki f vegi aðflytja megi efnið um fjarskiptanetið.
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Ákvæði 1. mgr. gilda einnig um seinkaðar sjónvarpsútsendingar og útsendingar á 
háskerpustaðii eða öðrum stöðlum er krefjast umtalsvert meiri bandbreiddar. 
Nú hefur fjölmiðlaþjónustuveitandi staðbundið ieyfi og nær þá flutningsréttur samkvæmt 
þessari grein ekki út fyrir það svæði sem hið staðbundna leyfi tekur til. 
Við kaup á sjónvarpsefni er fjölmiðlaþjónustuveitendum skyit að semja svo við rétthafa að 

flytja megi sjónvarpsefnið um öll stafræn fjarskiptanet sem fullnægja skilyrðum a-liðar 1. 
mgr.

Fjölmiðlaþjónustuveitendum er óheimilt að beina viðskiptum viðskiptamanna að tengdu 
fjarskiptafyrirtæki.

í síðasta málslið a.-liðar 1. mgr. ákvæðisins segir að Pöst- og fjarskiptastofnun skuli setja 
reglur um lágmarkskröfurvarðandi útsendingargæði og öryggi. Er óþarft aðfesta slíkt ákvæði 
í lög. Fjölmiðlar og fjarskiptafyrirtæki nota alþjóðlega staðia við dreifingu sjónvarpsmerkis. 
Ganga eígendur sjónvarpsefnis jafnan út frá því að dreifikerfi uppfylli slíka staðla, þegar 
samningar eru gerðir um dreifingu og áskriftarþjónustu. Sérstakar kröfur um gæði og/eða 
öryggi af hálfu Póst- og fjarskiptastofnunar eða annarra eftiriitsaðila eru aðeins til þess 
fallnar að valda ruglingi og misskilningi og hvorki bæta né auðvelda dreifingu 
sjónvarpsmerkis.

Ákvæði 3. mgr. ákvæðisins er óljóst. Ekki fæst séð hvort með því sé 
fjölmiðlaþjónustuveitendum bannað að sýna auglýsingarfyrir „tengd fjarskiptafyrirtæki" eða 
hvort banninu sé aðeins ætlað að ná til viðskiptahátta að öðru leyti. Heppilegt væri að óvissu 
um inntak ákvæðisins væri eytt.

46. gr. - Málsmeðferð og framkvæmd.
Ákvæðið hljóðar þannig:

Nú er óskað eftir samningum umflutning á sjónvarpsútsendingu sem fellur undir 44. eða 45. 
gr. og skulu þá fjölmiðlaþjónustuveitandi og fjarskiptafyrirtæki semja um það svo fljótt sem 
verða má. Við gerð samninga skal gæta jafnræðis um flutning sjónvarpsútsendinga skv. 44. 
og 45. gr. og við framkvæmd þeirra. Setja skal viðsemjendum sömu skilmála í  sams konar 
viðskiptum og veita þjónustu og upplýsingar með sömu skilmálum og af sömu gæðum og 
veitt eru eigin þjónustudeildum, dótturfyrirtækjum eða samstarfsaðilum. Nú flytur 
fjarskiptafyrirtæki sjónvarpsútsendingu á grundvelli samnings eða ákvörðunar og skal 
fjarskiptafyrirtækið gæta jafnræðis milli tslenskra sjónvarpsútsendinga og hafa allar slíkar 
útsendingar jafnaðgengilegar notendum. Jafnframt skal fjarskiptafyrirtæki láta 
sjónvarpsútsendingar með íslensku tali eða texta hafa forgang þannig að þær séu framar 
erlendum endurvarpsrásum við röðun á fjarstýringu. Þetta ákvæði gildir þó ekki um 
sjónvarpsútsendingar sem starfrækja á skemur en eitt ár og sjónvarpsútsendingar sem 
einskorðast við fjarsölu.

Efekki tekst samkomulag um flutning eða eftil ágreinings kemur um flutning á stðari stigum 
getur aðili beint málinu til Póst- og fjarskiptastofn un ar. Stofnunin skal þá leita sátta með 
aðilum. Takist ekki að ná sáttum skal skorið úr ágreiningi með ákvörðun eins fljótt og við 
verður komið, Áður en ákvörðun er tekin skal Póst- og fjarskiptastofnun leita álits 
Fjölmiðlastofu.

Heimili Póst- og fjarskiptastofnun flutning og aðilar ná ekki samkomulagi um stjórnun 
áskriftarkerfis getur stofnunin ákveðið að kröfu aðila hvort stjórnun áskriftarkerfis skuli vera t
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höndum fjölmiðlaþjónustuveitanda eða fjarskiptafyrirtækis. Með sama hætti getur Póst- og 
fjarskiptastofnun ákveðið endurgjald í  samræmi við nánari fyrirmæli 47. gr. Við mat Póst- og 
fjarskiptastofnunar skal m.a. taka tillit til atriða varðandi hagkvæmni, hagsmuni notenda og 
eflingu samkeppni.

Póst- og fjarskiptastofnun er heimilt að taka ákvörðun til bráðabirgða, enda sé hætta á því 
að dráttur á ákvörðun valdi því að réttindi aðila máls fari forgörðum eða hann verði fyrir 
verulegu fjártjóni. Bráðabirgðaákvörðun skai gilda í tiltekinn tíma og má endurnýja hana ef 
það er talið nauðsynlegt. Endanleg ákvörðun skal tekin svo fljótt sem unnt er.

Við meðferð máia samkvæmt þessari grein er aðilum skylt að láta Póst- og fjarskiptastofnun 
í té allar upplýsingar og gögn sem hún telur nauðsynleg.

Heimilt er að bera ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar samkvæmt þessari grein undir 
úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála eða dómstóla eftir því sem segir í 13. gr. laga nr. 
69/2003, um Póst- og fjarskiptastofnun.

SamgÖnguráðherra getur með reglugerð sett nánarí ákvæði um málsmeðferð og 
framkvæmd flutnings sjónvarpsútsendinga samkvæmt þessum kafla. Áður en til setningar 
reglugerðar kemur skal aflað tillagna Póst- og fjarskiptastofnunar og umsagnar 
Fjölmiðlastofu.

Á þriggja ára fresti skal Fjölmiðlastofa !áta gera úttekt á aðgengi almennings að 
sjónvarpsútsendingum og meta hvort aðstæður kalli á breytingar á ákvæðum VI. kafla um 
flutningsreglur.

í 1. mgr. ákvæðisíns segir m.a. að fjarskiptafyrirtæki skuli láta sjónvarpsútsendingar hafa 
forgang þannig að þær séu framar erlendum endurvarpsrásum við röðun á fjarstýringu. í 
fyrsta iagi ber það að nefna að sú krafa mun verða til trafala við þróun áskriftarkerfa. Eru 
kerfln jafnan boðin með þeim hætti að notendur geta sjálfir raðað sjónvarpsrásum í þeirri 
röð sem þeir kjósa sjálfir. í annan stað hefur sá háttur verið að ryðja sér til rúms við flutning 
sjónvarpsmerkis, að fjölmiðlaþjónustuveitendum stendur til boða að raða mörgum 
sjónvarpsrásum sem þeir bjóða upp á í samfelldri röð á sjónvarpsfjarstýringu. Með setningu 
þess ákvæðis sem gert er ráð fyrir hér er bundinn endi á þá þróun. Þá verður að nefna það 
sérstaklega að ekki verður séð að það sé hlutverk löggjafans að hlutast til um það í hvaða röð 
sjónvarpsstöðvar skulu standa notendum ti! boða á sjónvarpsfjarstýringum þeirra.

í 3. mgr. ákvæðisins segir að Póst- og fjarskiptastofnun geti ákveðíð að kröfu aðila hvort 
stjörnun áskriftarkerfis skuli vera í höndum fjölmiðlaþjónustutveitanda eða 
fjarskiptafyrirtækis, nái aðilar ekki samkomulagi. Vekja verður á því sérstaka athygli að 
stjórnun áskriftarkerfa er ákafiega viðkvæmur og flókinn þáttur í rekstri viðkomandi aðiía. í 
slíkum rekstri fléttast saman stýring á kerfum, viðhald og samkeyrsla gagnagrunna, sem og 
utanumhald með trðum áskriftarbreytingum margra notenda sem kjósa e.t.v. að kaupa 
mismunandi samsetningar fjölmiðiaþjónustu frá mörgum fjölmiðlaþjónustuveítendum. Að 
mati Skjásins getur hvorki Póst- og fjarskiptastofun né nokkur önnur stofnun ákveðið 
einhiiða, að slíkur rekstur skuli fluttur úr höndum eins aðila til annars, án þess að hætta um 
leið á stórkostlegt rekstrartjón fyrir viðkomandi aðila.

Varhugavert er að veita Póst- og fjarskiptastofnun heimild til að taka bráðabirgðaákvörðun 
um svo mikla hagsmuni sem hér eru í húfi, líkt og gert er ráð fyrír í 4. mgr. ákvæðisins. Allar
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ákvarðanir er varða aðgang aðila að fjarskiptakerfum, gegn vilja viðkomandi fjarskiptafélaga, 
ber að taka að vei athuguðu máli, sbr. ofangreint.

47. gr. - Ákvörðun endurgjalds vegna flutnings myndefnis.
Ákvæðið hljóðarsvo:

Póst- og fjarskiptastofnun getur ákveðið', nái aðiiar ekki samkomulagi þar að iútandi, hvort 
fjarskiptafyrirtæki eða fjöimiðlaþjónustuveitandi fæ r greiðslu fyrir flutning eða efni og 
fjárhæð þeirra greiðslna, Við ákvörðun endurgjalds fyrir flutning sjónvarpsútsendinga skal 
líta til stofn- og rekstrarkostnaðar búnaðar og þjónustu, afskrifta og hæfilegrar arðsemi af 
bundnu fjármagni með hliðsjón afáhættu viðfjárfestinguna. Póst- og fjarskiptastofnun getur 
við útreikninga á kostnaði tekið mið af rekstri sambærilegrar þjónustu sem telst rekin með 
hagkvæmum hætti, tekið mið af gjaidskrám á sambærilegum samkeppnismörkuðum og 
notað kostnaðargreiningaraðferðir sem eru óháðar aðferðum viðkomandi 
fjarskiptafyrírtækis. Póst- og fjarskiptastofnun getur krafist þess að fjarskiptafyrirtæki geri 
kostnaðarlíkan til útreiknings á gjaldi, Við ákvörðun á gjaldi fyrir flutning skal m.a, taka tillit 
til þeirrar bandbreiddar sem sjónvarpsútsending tekur á fjarskiptaneti og fjölda notenda 
viðkomandi þjónustu.

Póst- og fjarskiptastofnun getur ákveðið gjald fyrír ýmsa þjónustuþætti sem tengjast 
flutningi sjónvarpsútsendinga og skal við slíka ákvörðun miða við sömu sjónarmið og gilda 
um flutninginn sjálfan eftir þvtsem við á.

Við ákvörðun á endurgjaldi fyrir sjónvarpsútsendingar í  tilviki flutningsréttar þegar 
fjarskiptafyrirtækið stýrír áskriftarkerfinu er heimilt að byggja á kostnaði við öflun 
viðkomandi sjónvarpsefnis auk hæfilegrar álagningar eða miða við hæfilegan afslátt af því 
verðisem fjölmiðlaþjónustuveitandinn býður notendum sínum sjálfur,

Heimilt er að taka áður ákveðið gjald fyrír flutning eða sjónvarpsefnt til endurskoðunar ef 
annar hvor aðila seturfram kröfu um það ásamt rökstuðningi fyrir nauðsyn endurákvörðunar 
gjaldsins.

í 3. mgr. ákvæðisins segir að víð ákvörðun á endurgjaldi fyrir sjónvarpsútsendingar í tllviki 
flutningsréttar þegar fjarskiptafyrirtæki stýrir viðkomandi áskriftarkerfi sé heimilt að byggja á 
tilteknum þáttum. Ekki er Ijóst hvort um tæmandi talningu er að ræða og að einungis sé 
heimilt að byggja ákvörðun á þeim eða hvort þeir þættír sem nefndir eru séu einungis til 
viðmiðunar.

Vakin er athygli á því að Pöst- og fjarskiptastofnun er falið mikið vald með setningu 
lagaákvæða á borð víð 46. og 47. gr. Minnt skal á að samningsfrelsið er meginregla í 
íslenskum rétti og athafnafrelsi er varið ákvæðum stjórnarskrár. Ber því að fara með gát við 
lögfestingu reglna sem kveða á um skyldu ti! samningsgerðar. Mikilvægt er að hagsmunir 
allra viðkomandi aðila séu hafðir að leiðarljósi við samningu slíkra ákvæða.

52. gr. - Bann við miðlun hljóð- og myndefnis og afturköllun hljóð- og myndmiðlunarleyfis.
Ákvæðið er svohljóðandi:

Fjölmiðlastofa getur að undangenginni lögmæltri málsmeðferðsamkvæmt lögum þessum 
bannað með ákvörðun miðlun efnis sem telst andstætt ákvæðum laga.
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Fjölmiðlastofa getur afturkallað leyfi til hljóð- og myndmiðlunar vegna brota á ákvæðum 
laga þessara, enda sé um alvarleg og ítrekuð brot að ræða.

Samkvæmt ákvæðinu getur Fjölmiðiastofa beiníínis bannað tilteknum fjölmiðlum að miðla 
efni og skoðunum sem fara í bága við lög. Ekki fæst séð að ákvæði sem felur handhafa 
framkvæmdavaids slíkt vald fáist samrýmst ákvæði 73. gr. stjórnarskrár um tjáningarfrelsi og 
almennt bann við ritskoðun á grundvelli laga. Þá virðist Fjölmiðiastofu með ákvæðinu falin 
túlkun ýmissa lagabálka annarra en fjöimiðlalaga og mat um það hvort miðlun fjölmiðils á 
efni teljist andstæð ákvæðum laga. Má t.a.m. ímynda sér að Fjöimiðlastofa taki afstöðu tii 
þess hvort miðlun brjóti gegn ákvæðum annarra laga en fjölmiðlalaga, t.a.m. lögum um 
tóbaksvarnir nr. 6/2002, áfengislögum nr. 75/1998 eða almennum hegningarlögum nr. 
19/1940. Er lagt til að orðalag ákvæðisins verði breytt þannig að ótvírætt sé að 
Fjölmiðlastofu sé einungis ætlað eftirlit með því hvort ákvæðum fjöímiðlalaga sé fylgt.

Bráðabirgðaákvæði If.
Ákvæðið er svohljóðandi:

Fjölmiðlaþjónustuveitendur skulu senda Póst- og fjarskiptastofnun alla gildandi samninga um 
kaup á sjónvarpsefni 30 dögum eftir gildistöku laga þessara. Nú heimilar gildandi samningur 
fjölmiðlaþjónustuveitanda um hljöð- og myndmiðlunarefni við rétthafa, sem gilda mun til 
lengri tíma en þriggja ára frá gildistöku laga þessara, ekki að flytja megi efnið um þau 
fjarskiptanet sem tilgreind eru I 45. gr. og skal þá fjölmiðlaþjónustuveitandi gera nýjan 
samning við rétthafa sem heimilar slíkt innan sex mánaða frá gildistöku laganna. Takist slíkir 
samningar ekki er fjölmiðlaþjónustuveitanda óheimilt að senda út efnið að þeim tíma 
liðnum.

ífyrsta lagi ber fjölmiðlum samkvæmt orðalagi ákvæðisins að afhenda alla gildandi samninga 
um kaup á sjónvarpsefni, óháð því hvort slíkt efni falli undir „must carry" skyldur þeirra eða 
ekki. Tilgangur ákvæðisins er þó aðeins sá að afla upplýsinga um höfundaréttindi tengd 
línulegri dagskrá. Er lagt til að orðalagi ákvæðisins verði breytt þannig að ótvírætt sé að 
aðeins samningar tengdir línulegri dagskrá eigi undir það.

í öðru lagi ska! það nefnt að samkeppnishæfni fjölmiðlaþjónustuveitenda hvílir nær alfarið á 
rétti hans tii þess að sýna sjónvarpsefni. Eru samninear bar að lútandi bví allra viðkvæmustu 
viðskiptaupplvsingar fiölmiðlabiónustuveitenda. Er því lagt eindregið til að almenn skylda 
fjölmiðlaþjónustuveitenda til að afhenda slíkar upplýsingar til þriðja aðila verði felld brott. Er 
alfarið nægilegt, tii þess að ná tilgangi laganna um afhendingu merkis til dreifingar, að 
fjölmiðlaþjónustuveitendum verði gert að afhenda aðeins þær upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru tii að sýna fram á að ákvæði höfundalaga hindri afhendingu merkis til 
þriðja aðila. Er því lagt til að sú breyting verði gerð á ákvæðinu, að 
fjölmiðlaþjónustuveitendum beri að afhenda slíkar nauðsynlegar uppiýsíngar, þá því aðeins 
að þeir synji um afhendingu merkis síns með vísan til hindrana í samningum þeirra vegna 
höfundaréttar þriðja aðila.

3. Niðurlag
Því ber að fagna að heildstætt regluverk um fjölmiðla á fslandi verður brátt leitt í lög. Þá er 
það fagnaðarefni að iögin muni taka að einhverju leyti mið af þeirri tækniþróun sem átt 
hefur sér stað í umhverfi fjölmiðla á síðustu árum.
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Að mati Skjásins eru þær reglur heppilegastar sem eru nógu einfaldar að þorri fólks fái skilið 
þær og gert sér grein fyrir því hvort þeim er fylgt eður ei. Fjölmörg atriði í lagafrumvarpi því 
sem hér er tii umsagnar eru hins vegar óskýr, að sumu leyti órökrétt og þarfnast auk þess 
efnislegrar fyllingar, eins og rakið hefur verið. Þá er það afar miður að í frumvarpinu skuli 
ekki fjallað með neinum hætti um eitt brýnasta hagsmunamál íslenskra fjölmiðla og umsvif 
ríkisins á auglýsingamarkaði takmörkuð með einum hætti eða öðrum. Er mælst eindregið til 
þess að horft verði til þeirra athugasemda sem varða það atriði og raktar hafa verið við 
meðferð frumvarpsins hjá Alþingi.

Virðingarfyílst,
f.h. Skjásins ehf.

Sigríður Margrét Oddsdóttir, 
framkvæmdastjóri JP Lögmenn
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