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Efni: Umsögn um frumvaro til laea um fiðimiðla: binesklal 215.198. mát

DV ehf. iýsir ánægju sinni með löngu tímabæra endurskoðun á lögum um fjölmiðla og þakkar fyrir frest til að 
senda inn umsögn.

DV ehf. lýsir áhyggjum sínum af tillögum um pólitískt skipaða nefnd sem hefur víðtækt refsivald yfir fjölmiðlum. 
Slík nefnd er ógn við frelsi fjölmiðla. Eðlilegra væri að nefndin væri skipuð reynslumiklu fagfólki á sviði 
fjölmiðlunar, væri einungis álitsgjafi ogán refsiheimilda sbr, Siðanefnd Blaðamannafélags íslands. Dómstólar 
ættu að vera lokaúrskurður í álitamálum í samstarfi við faglega skipaða nefnd.

Það mætti benda á þá staðreynd að lóðrétt eignarhald er ekki tekið nógu ítarlega fyrir í þessu frumvarpi, 
sérstaklega þar sem um er að ræða miðla sem hafa yfir að ráða öllum birtingarmyndum fjölmiðlunar.

Einnig þykir verulega varhugavert að hægt sé að fara fram á að heimildarvernd sé aflétt á grundvelli 119. gr. 
laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. í Eistland eru samskonar ákvæði í frumvarpi að fjölmiðlalögum og 
hafa fjölmiðlar mótmælt því kröftuglega. Rétt er að vernd heimildarmanna sé skilyrðislaus.

Athugasemd við 19. gr.
Sérstakar skyldur leyfishafa,

Hér færi betur að fjölmiðlaneíhdin geti fengið upplýsingar úr bókhaldi og reikningum leyfishafa 
með aðstoð óháðs endurskoðanda. Endurskoðandi getur þá fyrir atbeina nefhdarinnar sótt þær 
upplýsingar sem hun óskar eftir til leyfíshafans.

Athueasemd við 21. gr. (liður e)
Upplýsingagjöf á heimasíðu fjölmiðlanefndar.

Skerpa þarf á orðalagi um eignarhald á félagi sem verður jyölmiðlaþjónustuveitandi. Með öðrum 
orðum koma þarf að fullu í veg fyrir að hægt sé að gefa upp annað félag sem eiganda að félagi sem 
sækir um leyfi. Tryggja verður að alltaf komi fram hver eða hverjir eiga það félag sem orðinn er 
fjölmiðlaþj ónustuveitandi.

Athueasemd við 26. gr.
Lýðrœðislegar grundvallarreglur

„Þá er fjölmiðlum óheimilt að hvetja til refsiverðrar háttsemi og ósæmilegra athafna.“
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Ritstjóm DV ehf. bendir á að þetta ákvæði sé ekki nógu skýrt. Sem dæmi má nefna umfjöllun um 
fyrirhuguð mótmæli sem síðar leiða af sér „ósæmilegar athafnir“, fellur það undir þessa regíu?

Athugasemd við 51. gr.
Abyrgð á ritefni,

Skýringar á bls. 193, 3. mgr.

„í c-lið 1. mgr. er svo sem áður hefur komið fram iagt tii að viðkomandi efnisstjóri og/eða 
ábyrgðarmaður fjölmiðlaþjónustuveitanda berí ábyrgð á öðru efni, þ.e. því efhi sem ekki fellur 
skýrlega undir a- og b-lið 1. mgr. Segja má að efnisstjóri komi í stað ritstjóra skv. 3. mgr. 15, gr. 
gildandi laga og ábyrgðarmaður fjölmiðiaþjónustuveitanda í stað útgefanda og er því einungis um 
breytta hugtakanotkun að þessu leyti að ræða. Hér er hins vegar lagt til að efnisstjóri og 
ábyrgðarmaður geti verið samábyrgir að þessu leyti en það er breyting frá því sem nú gildir þar sem 
ábyrgð ritstjóra tæmir ábyrgð útgefanda og öfugt. Með viðkomandi efnisstjóra er eðli málsins 
samkvæmt átt við þann efhisstjóra sem ábyrgð bar á vali þess efnis sem um er að ræða hveiju sinni, 
en hjá hverjum og einum flölmiðlaþjónustuveitanda starfa gjaman margir efhisstjórar hver á sínu 
sviði. í sumum tilvikum er engum efiiisstjóra til að dreifa og er ábyrgðarmaður þá einn ábyrgur. 
Ábyrgðarmaður skal í öllum tiivikum hafa heimilisfesti hér á landi, vera Iögráða og fjár síns 
ráðandi, sbr. 3. mgr. 14. gr. og 3. mgr. 17. gr. frumvarpsins, og því á ávallt að vera tryggt að 
fyrirfinnist einstaklingur sem ber ábyrgð á efni hverju sinni.“

Samkvæmt frumvarpi þessu, 2. gr. liður 3 sem hljóðar svona: „Ábyrgðarmaður er einstaklingur 
sem fer með yfirstjóm fjölmiðlaþjónustuveitanda. Ef fjölmiðlaþjönustuveitandi er einstaklingur 
telst sá einstakiingur sjálfkrafa ábyrgðarmaður.“

Má af þessu ráða að framkvæmdastjóri félagsins sé ábyrgðarmaður þess og því orðinn ígildi 
útgefanda samkv. núgildandi lögum?

Fyrir hönd stjómar DV ehf.


