
Minnisblað
Breytingar á frumvarpi frá upphaflegri framlagningu í mars 2010 

Hver er hugmyndafræöin að baki frumvarpinu?

Með frumvarpinu er stefnt að því að setja í fyrsta sinn heildarlöggjöf um fjölmiðla og starfsemi þeirra 
hér á landi. Frumvarpið felur í sér að sameinaðar og samræmdar eru reglur sem ná annars vegar til 
hljóð- og myndmiðla skv. útvarpsiögum nr. 53/2000 og hins vegar prentmiðla skv. lögum um 
prentrétt nr. 57/1956. Tilefni þess að ráðist var í frumvarpsgerðina má upphaflega rekja til tiiskipunar 
Evrópuþingsins og Ráðsins 2007/65/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipun Ráðsins 
89/552/EBE um samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla um sjónvarpsrekstur. ífrumvarpinu er 
jafnframt að finna helstu tillögur hínnar þverpólitísku nefndar frá árinu 2005 sem fært var i 
frumvarpsbúning og mælt fyrir tvívegis á Alþingi árið 2006, Að lokum er að finna ýmis ákvæði til 
verndar blaðamönnum og til að tryggja betur réttindi og skyldur fjölmiðla, Eru fyrirmyndir að þeim 

ákvæðum fengin úr leiðbeinandi tilmælum Evrópuráðsins og í löggjöf nágrannarikja okkar.

Frumvarpið var lagt fram tií kynningar á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins haustið 2009. í 
kjölfarið voru gerðar ýmsar breytingar á frumvarpinu til að koma til móts við athugasemdir sem 
bárust. í frumvarpi því sem nu er lagt fram hefur vertð tekið tillit til allra breytingartillagna sem fram 
komu hjá meirihluta menntamálanefndar haustið 2010. Þá hefur jafnframt verið komið til móts við 
gagnrýni við einstök ákvæði sem fram komu eftir framlagningu frumvarpsins i byrjun ársins. Hér að 
neðan er að finna helstu breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu nú þegar mælt er fyrir því 
að nýju:

• í stað hugtaksins fjarsaia í sem nú að finna i útvarpsiögum er hugtakið fjarkaup kynnt til 
sögunnar í 2. gr. og er þannig komið tlf móts við athugasemdir Neytendastofu um 
hugtakabreytingu.

• í stað Fjölmiðlastofu mun fjöimiðlanefnd annast stjórnsýslu og eftirfylgni með lögum skv. 7. 
gr. frumvarpsins. Með þessu sparast fé og verða umsvif stjórnsýslunefndarinnar talsvert 
minni. Þá er lagttii að fjölmiðlanefnd geri samstarfssamning við Neytendastofu um mál sem 

geta varðað starfssvið þeirra beggja vegna ábendinga frá Neytendastofu.

• í 8. gr. er !agt til að fimm nefndarmenn skipi fjölmiðlanefnd og að meirihluti nefndarmanna 
séu skipaðir af Hæstarétti og samstarfsnefnd háskólastigsins tií að tryggja sjálfstæði 
nefndarinnar frá pólitísku vaídi. í fyrra frumvarpi var lagt til að í stjórn Fjölmiðíastofu væru 

þrír stjórnarmenn.

• Bætt hefur verið setningu í upphafi 19, gr, um með hvaða hætti fjölmiðlaþjónustuveitendum 
er heimilt að afla tekna. Féll þessi setning brott i frumvarpi því sem lagt var fram í mars, en 
sambærilegt ákvæði er að finna í útvarpslögum.

• í 25. gr. er hnykkt á því að ákvæðið um vernd heimildarmanna eigi aðeins við um þá sem leyfi 
hafa eða hafa skráð sig hjá fjölmiðlanefnd. Hér er um ríkari réttindi að ræða en í 
réttarfarslöggjöfinni og tekur hún eðli máls aðeins tii þeirra sem falla undir gildissvið 
frumvarpsins.

• í 26. gr. hefur verið bætt við friðhelgi einkalífs vegna ábendinga sem bárust 
menntamálanefnd. Þá hefur ákvæðið verið ítarlega skýrt í greinargerð.

• Breytingar voru gerðar á 27. gr. um hatursáróður vegna gagnrýni á ákvæðið. Byggir ákvæðið 

upprunaiega á tilskipun ESB, en hefur orðalaginu verið breytt með það að markmiði að það



endurspegli annars vegar 65. gr. stjórnarskrárinnar um jafnan rétt fyrir lögum og tiltekin 
ákvæði í hegningarlögum um ærumeiðingar og friðhelgi einkaiífs.

í 29. gr. er fjölmiðíum gert að marka sér málstefnu til að stuðla að almennri menningarþróun 
og efla íslenska tungu.

Komið ertii móts við ábendingar um að íslensk dagskrárefni skuli tiltekið sérstaklega auk 
annars dagskrárefnis frá Evrópu í 33. gr. frumvarpsins.

í lok 37. gr. er iagt tii að lyfjaiög verði óbreytt frá því sem nú er. Jafnframt er lagt til breyting í 
lok greinarinnar um að fullyrðingar í viðskiptaorðsendingum og fjarkaupainnskotum um 
óáfengar drykkjarvörur þurfi að vera hægt að færa sönnur á.

Lagt er til í lok 47. gr. að heimilt verði að setja reglugerð um nánari útfærslu á 

kostnaðargreiningu og endurgjaldi fyrirfiutning myndefnis. Er þetta gert að ósk Póst- og 
fjarskiptastofnunar.

í 54. gr. hefur 2. mgr. verið tekin út, enda búið að skýra betur hlutverk fjölmiðlanefndar 
gagnvart öðrum stjórnsýslustofnunum í frumvarpinu. Þá er lagt til að fjölmiðianefnd verði 
heimilt að Ijúka máismeðferð með útgáfu álits, teijist brot ekki alvariegt. Jafnframt að 
fjölmiðíanefnd verði heimilt að mæla fyrir um birtingu ákvörðunar að hluta eða í heild. Er 
þetta í samræmi við stjórnsýslu fjölmiðfamála í ýmsum nágrannaiöndum okkar.

Samkvæmt 64. gr. er iagt til að lögin öðíist þegargildi, enda var EES-ríkjum gert að innleiða 

hljóð-og myndmiðlunartilskipunina í lög etgi síðar en í desember 2009. 

í ákvæðum til bráðabirgða er fjallað um lagaskil. Jafnframt er lagt til að skipuð verði nefnd til 
að gera tillögur í frumvarpsformt um viðeigandi takmarkanir á eignarhaldi í fjölmiðlum. Er 
lagt til að nefndin skiii tiliögum sínum fyrir 1. maí 2011.


