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Efni: Athugasemdir Neytendastofu við breytingar á frumvarpi til laga um fjölmiðla

Neytendastofa vísar til tölvubréfs, dags. 26. ágúst 2010, og símtals, þar sem Neytendastofu 
voru send til athugasemda drög að breytingum á frumvarpi til ijölmiðlalaga m.a. í framhaldi 
af samráðsfundi sem fram fór í júní s.l.

Neytendastofa vill þakka fyrir að fá frumvarpsdrögin til umsagnar og vill benda á eftirfarandi 
atriði sem hún telur að nauðsynlegt að tekið verið tillit til við endurskoðun á frumvarpinu:

í fyrsta lagi hefur ekki komið skýrt fram hvort fhimvarpið verði prentað upp með þeim 
breytingum á greinargerð sem fyrirhugað er að gera og kynntar eru í framangreindu 
tölvubréfi. Um er að ræða mjög þýðingarmiklar breytingar á frumvarpinu og greinargerð þess 
sem stofnunin telur mikilvægt að gerðar verði á greinargerð til samræmis við það, sbr. það 
sem fram kemur í þeim drögum sem stofnunin fékk send enda er greinargerð mikilvægt 
lögskýringargagn við túlkun og framkvæmd laganna eftir samþykkt þeirra á Alþingi. 
Neytendastofa telur því nauðsynlegt að frumvarpið verði lagt fram að nýju með breyttum 
ákvæðum og breytingum á texta í greinargerð eins og virðist vera stefht að.

I öðru lagi fagnar stofnunin þeirri breytingu að orðinu Jjarsala verði skipt út fyrir orðið 
fjarkaup . Stofnunin vill þó vekja athygli á því að ekki hafa verið gerðar breytingar á því í 
gegnum allt frumvarpið skv. þeim texta sem fylgdi áðumefndu tölvubréfi. Neytendastofa 
gengur úr frá því að breytingin verði gerð á öllum hlutaðeigandi stöðum í frumvarpinu.

í þriðja lagi vill stofriunin vekja athygli á því að nauðsynlegt er að breyta orðskýringu í 12. 
tölul. 2. gr. frumvarpsins þannig að viðeigandi skilgreining komi þar inn fyrir orðið ijarkaup 
en núverandi orðskýring í frumvarpstextanum á að miklu leyti við um skýringu á orðinu 
fjarsala . í sjónvarpstilskipun nr. 97/36, er að finna skilgreiningu á fjarkaup en þar segir í d. 
lið 1. gr. að eftirfarandi liður bætist við 1. gr. tilskipunar nr. 89/552:

,,f) „fjarkaup“: bein tilboð sem sjónvarpað er til almennings meðþað í huga að bjóðafram 
vörur og þjónustu, þar með talið fasteignir eða réttindi og skuldbindingar, gegn greiðslu. “

Samkvæmt framangreindri orðskýringu felur orðið fjarkaup skv. sjónvarpstilskipun einkum í 
sér að hún tekur til allskyns aðferða þar sem neytendur eru hvattir til að gera tilboð. Ákvæði í 
lögum um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000 fjalla um neytendavemd við gerð
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fjarsölusamninga (sem reyndar hafa verið gerðir fyrir t.d. tilstuðlan tilboðsins með 
fjarkaupum). Um vemd neytenda við gerð fj arsölusamninga fer því að öllu leyti efitir 
ákvæðum laga nr. 46/2000 en eftirlit og önnur framkvæmd laganna er í höndum 
Neytendastofu. Neytendastofa telur því að það sé til mikilla bóta að framangreindar breytingar 
verði gerðar á 12. tölul. 2. gr. frumvarpsdraganna og stuðlar það mjög að því að skýra 
markmið og tilgang laganna.

í fjórða lagi fagnar stofnunin þeirri breytingu sem gerð verði á 7. gr. frumvarpsins og því 
ákvæði að Fjölmiðlastofa og Neytendastofa skuli gera samstarfssamning um mál sem varðað 
geti starfsvið þeirra beggja. Með breytingunum er einnig gerð breyting á 38. gr. frumvarpsins 
þar sem sambærilegu ákvæði er bætt við. Stofnunin vekur athygli á að verksvið 
Neytendastofu og Fjölmiðlastofu kunna að koma til með að skarast vegna annarra ákvæða 
frumvarpsins, t.d. 37. gr. Því leggur stofnunin til að vísun til samstarfssamningsins verði 
fjarlægð úr 38. gr. frumvarpsins og látið nægja að geta hans sem fyrr segir í 7. gr. 
frumvarpsins. Með því móti er komið í veg fyrir vandamál við lögskýringar á því hvers vegna 
stofhununum er ætlað að gera mér sér samstarfssamning um tiltekin ákvæði en ekki önnur, þó 
starfssvið þeirra geti skarast að því leyti líka Neytendastofa telur þó að það geti verið til bóta 
að sú umfjöllun sem áætlað er að bæta við umfjöllun um ákvæði 38. gr. í greinargerð verði 
höfð með í endanlegri útgáfu af frumvarpinu.

Neytendastofa hefur ekki á þessu stigi aðrar athugasemdir við frumvarpsdrögin en er 
jafnframt reiðubúin til frekara samstarfs eða að veita nánari upplýsingar sé þess óskað.
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