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Til menntamálanefndar Alþingis

Frá Tryggva Axelssyni og Þórunni Önnu Ámadóttur, Neytendastofu 

Efni: Athugasemdir viö frumvarp iil laga um fjölmiðla, 423, mál -  viðbót

Neytendastofa vísar til fyrri umsagnar sbr. bréf stofnunarinnar dags. 30.3.2010. Við nánari skoðun á 
frumvarpi til laga um fjölmiðla þá telur Neytendastofa nauðsynlegt að gera setja hér fram nánari lista en 
gert var í framangreindri umsögn um breytingar sem hún telur að verði að gera á frumvarpinu áður en það 
verði samþykkt sem íög frá Alþingi. í umsögn Neytendastofu er bent á að fella verði brott hugtakið 
„viðskiptaorðsending“. Auk þess er á það bent að eftirlit með auglýsingum er nú þegar á verk -og 
valdsviði Neytendastofu og engin rök til að breyta þvi Á öllum Norðurlöndum fara systurstofnanir 
hennar með þetta eftirlit. Nánar leiðir af framangreindum athugasemdum að gera verður einnig alvarlegar 
athugasemdir við eftirfarandi atriði og einstakar greinar í írumvarpinu:

• 7. gr. frv: ...annast ekki eftirlit með viðskiptaorðsendingum sem falla undir eftirlit annarra
stjórnvalda samkvæmt sérlögum þar að lútandia.
ATHS: Lög nr. 57/2005, um eftirlit með markaðsháttum og markaðssetningu eru almenn lög sem 
gilda um öll viðskipti hér á landi og falla vart undir hugtakið „sérlög“. Hér verður því að segja að
Fjölmiðlastofa „annist þó ekki eftirlit sem felíur undir eftirlit annarra stjórnvalda lögum 
samkvæmt“. Núverandi orðalag greinarinnar er því markleysa að mati Neytendastofu.

•  10. gr, frv. e-Iiður: Þessi liður falli brott.
ATHS: Núverandi starfsemi Neytendastofu felst m.a. í eftirliti með auglýsingum. Engin rök eru 
til þess að tvöfalda eftirlit að þessu leyti og fela bæði Fjölmiðlastofu og Neytendastofu eftirlit á 
þessu sviði.

• 12. gr. 2. mgr. frv: Þessi málsgrein falíi brott
ATHS: Neytendastofa er falið eftirlit og hefur allar eftirlitsheimildir skv. lögum nr. 57/2005, með 
síðari breytingum. Auk þess eru lögin samræmd löggjöf innan Evrópu og byggja á tilskipun ESB 
um óréttmæta viðskiptahætti. Engin rök eru til þess að bæta við Fjölmiðlastofu inn í eftirlitið og 
til þess fallið að skapa réttaróvissu og rugling.

•  Heiti VI. kafla: Verði hugtakið fellt brott þá þarf að breyta heiti kaflans.
• 37. gr. 1. mgr: í stað hugataksins „viðskiptaorðsending“ sem verði felld brott skv. framansögðu 

svo og orðsins ijarsala þá mætti setja inn í þessa grein orðið „auglýsing“. Greinin væri þannig 
óþörf en meinlaus endurtekning á því sem þegar er kveðið á um í lögum nr. 57/2005. Spyrja má



hins vegar hvort það sé æskilegt lagatæknilega séð að endurtaka sömu efnisatriði í fleiri en einum 
lögum?
37. gr. 4, mgr: Ákvæðið falli brott.
ATHS: Hér sem fyrr er um að ræða ákvæði sem er óþörf endurtekning á ákvæðum sem þegar eru 
fyrir hendi i iöggjöfínni.
38. gr. frv: Greinin falli brott.
ATHS: Hér sem fyrr er um að ræða ákvæði sem er óþörf endurtekning á ákvæðum sem þegar eru 
íyrir hendi i löggjöfinni þ.e. í þessu tilviki í lögum nr. 57/2005.
51. gr. frv.b-liður: Ákvæðið falli brott enda óþarft.
ATHS: Ábyrgð á efni auglýsinga er almennt ljós og slíkt ákvæði óþarft.
54. gr. frv. n-liður: Ákvæðið falli brott.
ATHS: ítrekað hefur komið fram að Neytendastofa hefur eftiriit með viðskiptaháttum, 
markaðssetningu og auglýsingum. Neytendastofa hefur samkvæmt lögum nr. 57/2005 víðtækar 
valdheimildir svo og heimildir til að leggja á stjómvaldssektir. Auk þess er stofnuninni falið 
eftirlit og framkvæmd á samstarfi við önnur eftirlitsstjórnvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 
lög nr. 56/2007. Ötækt og óþarft er að fela nýrri stofnun, þ.e. Fjölmiðíastofu sömu valdheimildir 
og Neytendastofu eru nú þegar falið lögum samkvæmt. Ljóst er því að mati Neytendastofu að 
fella verður brott þetta ákvæði ef Alþingi hyggst samþykkja frumvarp þetta sem lög.
56. gr. frv. o-Iiður: Ákvæðið falli brott
ATHS: ítrekað hefur komið fram að Neytendastofa hefur eftirlit með viðskiptaháttum, 
markaðssetningu og auglýsingum. Neytendastofa hefur samkvæmt lögum nr. 57/2005 víðtækar 
valdheimildir svo og heimildir tií að leggja á stjómvaldssektir. Einnig er í þeim lögum að finna 
refsiheimildir ef málsatvik eru þess eðlis og brot alvaríeg. Auk þess er stofnuninni falið eftirlit og 
framkvæmd á samstarfi við önnur eftirlitsstjórnvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. lög nr. 
56/2007. Ötækt og óþarft er að fela nýrri stofnun, þ.e. Fjölmiðlastofu sömu valdheimildir og 
Neytendastofu eru nú þegar falið lögum samkvæmt Ljóst er því að mati Neytendastofu að fella 
verður brott þetta ákvæði ef Alþingi hyggst samþykkja frumvarp þetta sem lög, sbr. einnig 
athugasemd Neytendastofu við 54. gr. frv. hér að framan.
62. gr. frv. d-liður: Ákvæðið falli brott enda felst í því valdframsal sem líklega er andstætt 
lögum og stjórnskipaninni.
ATHS: Neytendastofa telur ótækt og jaftivel ólögmætt valdframsal felast í því að fela mennta- og 
menningarmálaráðherra óhefta heimild til þess að ákveða „nánari útfærslu einstakra forma 
viðskiptaorðsendinga og fjarsölu“...o.s.frv. Gildandi lög setja almennan ramma að þessu leyti og 
eftirlitsstjómvöldum, þ.e. hér Neytendastofu falið eftirlit með lögunum. Jafnframt getur hún beitt 
margvíslegum stjórnvaldsúrræðum í tilefni af brotum, sbr. IX. kafli laganna um viðurlög, s.s. 
bann, fyrirmæli, beitingu stjórnvaldssektar, o.s.frv.

Ljóst er af framangreindum athugasemdum að Neytendastofa telur að margvíslegar úrbætur verði 
að gera á frumvarpinu áður en það er samþykkt sem lög frá Alþingi.

Þess er farið á leit við nefhdina að Neytendastofu verði send drög að breytingartillögum þegar að 
þau liggja fyrir hjá nefridinni ef til þess kemur að frumvarp þetta verður tekið til afgreiðslu í 
þinginu.


