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Umsögn vegna frumvarps til laga um fjöfmiöla, 198. mál

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis dags. 23. nóvember si, þar sem Ríkisútvarpinu 
(„RÚV") var veittur kostur á að skila inn umsögn vegna frumvarps til laga um fjöimiðla, 198. 
mál.

RÚV vísar til bréfs og fyrri athugasemda, dags. 13. nóvember 2009, tii mennta- og 
menningamálaráðuneytisins vegna draga að núverandi frumvarpi, og sem fylgja í viðhengi.

í frumvarpinu hefur að litlu leyti verið komið til móts við athugasemdir í greindri umsögn 
RÚV. í 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins er nú mælt fyrir um að fjölmiðlanefnd (áður Fjölmiðlastofa 
í frumvarpinu) setji sér starfsreglur, Þá er í 28. gr. frumvarpsins kveðið á um að fréttaefni og 
tengt efni falii jafnframt undir undantekningarreglur bannákvæðis 1. mgr. ákvæðisins. Að 
síðustu er nú mælt fyrir um í 32. gr. frumvarpsins að skylda til auðkenningar skuii eiga sér 
stað a.m.k. einu sinni á hverjum 30 mínútum útsendingar verði þvívið komið.

Að öðru leyti virðist ekki tekið tiilit til fyrri athugasemda RÚV og eru þær hér með allar 
ítrekaðar.

Virðingarfyilst,

útvarpsstjóri



Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
ÞórhallurVilhjálmsson og 
Guðrún Margrét Guðmundsdóttir 
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150 Reykjavík

Reykjavík, 13. nóvember 2009

Efni: Umsögn Ríkisútvarpsins ohf. um drög að nýju fjölmiðlafrumvarpi

Það er álit undirrítaðs að ný fjölmiðlaiög yrðu mikið framfaraskref fyrir fjölmiðla og þar með 
íslenskt samfélag. Með frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir að heiídstætt verði tekið á 
þessum málafiokki og er það vel. Með nýjum lagaramma, sem nær til allra fjölmiðla, eru 
settar skýrari leikreglur sem gilda fyrir alla, reglur sem taka mið af síbreytilegum aðstæðum ( 
fjölmiðlaumhverfi nútímans.

í frumvarpsdrögunum er tekið á flestum atriðum sem máli skipta og þeim yfirleitt vel fyrir 
komið. Þrátt fyrir það eru nokkur atriði sem mikilvægt er að breyta áður en frumvarpsdrögin 
verða lögð fram. í meðfylgjandi greinargerð er fjallað um þessi atriði. RÚV leggur jafnframt 
sérstaka áhersiu á að iögin gildi jafnt um alla fjölmiðla.

Eindregið er mæit með því að drög að nýju fjölmiðlafrumvarpi verði lögð fram á Alþingi með 
þeim breytingum sem hér eru lagðar tii.

RÚV áskilur sér allan rétt til að koma að frekari athugasemdum, og eftir atvikum ítarlegri, 
þegar frumvarpið hefur verið lagt fram í endanlegri mynd fyrir Alþingi.

Virðingarfyllst,

útvarpsstjóri
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Inngangur

Ljóst er að í nýju frumvarpsdrögunum er í engu slegið af kröfum til þeirra sem veita 
fjölmiðlaþjónustu og gert er ráð fyrir gagnsæu regluverki. Telur RÚV frumvarpsdrögin vel 
unnin. í aðalatriðum séu frumvarpsdrögin mikið framfaraspor. Hér verður eingöngu tæpt á 
nokkrum atríðum sem RÚV telur rétt að staldra við. RÚV er þó meðvitað um að sumar 
athugasemdir kunna að lúta að reglum sem fela í sér innleiðingu á Evróputilskipunum og 
frumvarpshöfundum því stundum þröngur stakkur skorinn.

Almennar athugasemdir

Samkvæmt 7. gr. frumvarpsdraganna er ráðgert að sérstök stofnun, svonefnd Fjölmiðlastofa, 
annist eftirlit samkvæmt lögunum og daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Hins 
vegar er ekki gert ráð fyrir því að ákvörðunum hennar verði skotið til annarra stjórnvaida. 
Enda þótt slíkar ákvarðanir verði bornar undir dómstóla má færa að því rök að réttaröryggi 
þeirra sem falla undir gildissvið laganna vært betur tryggt ef unnt væri að skjóta ákvörðunum 
nefndarinnar tll sjálfstæðrar úrskurðarnefndar líkt og gildir á mörgum sviðum innan 
stjórnsýslunnar. Er þá jafnframt meðal annars haft í huga að ákveðin sérþekking gæti 
skapast hjá slíku æðra settu stjórnvaldi á þeim málefnum sem undir lögin falla.

Samkvæmt 8. gr. frumvarpsdraganna er gert ráð fyrir sérstakri stjórn Fjölmiðlastofu sem fari 
með yfirstjórn hennar. Samkvæmt frumvarpsgreininni skulu stjórnarmenn hafa sérþekkingu 
á fjölmiðlamálum og menntun sem nýtist á þessu sviði. Jafnframt er ráðgert að þeir skuli 
vera lögráða og fjár síns ráðandi, hafa óflekkað mannorð og megi ekki hafa hlotið dóm fyrir 
refsiverðan verknað í tengslum við atvinnurekstur. Færa má rök að því að eðlilegt sé að 
bæta við áskilnaði um að hlutaðeigendur megi ekki vera í neinum hagsmuna- eða 
fjárhagstengslum við aðila sem falla undir gildissvið laganna þannig að draga megi 
óhiutdrægni þeirra með réttu í efa.

í 11. gr. frumvarpsdraganna er fjallað um málsmeðferð vegna erinda er tengjast ætluðum 
brotum á lögunum. Ekki er í greininni að finna neina skírskotun til stjórnsýslulaga nr. 
37/1993, með síðari breytingum, en af athugasemdum með frumvarpsdrögunum má ráða 
að flestar þær ákvarðanir sem Fjölmiðlastofa kemur til með að taka á grundvelli laganna 
fiokkist til stjórnvaldsákvarðana og um málsmeðferðina fari þá samkvæmt stjórnsýslulögum. 
Færa má rök fyrir því að eðlilegt geti verið að Fjölmiðlastofa setji sér reglur um 
málsmeðferð, sbr. t.d. til hliðsjónar 2. mgr. 8. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 um að 
Samkeppniseftirlitið setji sér slíkar reglur. Slíkt tryggi ákveðinn fyrirsjáanleika og réttaröryggi 
í stjórnsýslumálum sem eru til meðferðar hjá Fjölmiðlastofu. Samkvæmt reglugerðarheimild 
í 62. gr. frumvarpsdraganna er að visu gert ráð fyrir því að ráðherra „geti" með reglugerð 
sett reglur um málsmeðferð. Sé sú leið farin, frekar en að Fjölmiðlastofa sjálf setjí sér reglur, 
má færa að því rök að ráðherra „eigi" að setja reglugerð um þetta efni.
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í 12. gr. frumvarpsdraganna er að finna sérstaka rannsóknarheimild Fjölmiðlastofu, þ.m.t. 
rétt til að krefjast afhendingar gagna. Eðlilegt getur verið að sérstaklega sé tiltekið í 
lögunum, eða eftir atvikum í reglugerð eða sérstökum málsmeðferðarreglum settum með 
stoð í þeim, að takmarkanir séu á upplýsingarétti að því er slíkar upplýsingar og gögn varðar, 
sbr. t.d. til hliðsjónar 16. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins.

í 24. gr. frumvarpsdraganna er að finna ákvæði um ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra 
starfsmanna sem sinna fréttum og fréttatengdu efni. RÚV gerir ekki athugasemd við 
ákvæðið en telur það skjóta nokkuð skökku við að þeir sem veita fjölmiðlaþjónustu, einir 
aðila á almennum vinnumarkaði, þurfi að tilgreina atriði sem lúta að „skilyrðum áminningar 
og brottvikningar, viðkomandi efnisstjóra, blaða- og fréttamanna". Sé þessi leið á annað 
borð farin hljóti að koma ti! álita hvort þeir starfsmenn sem annast t.d. dagskrárgerð, en 
teljast almennt ekki til fréttamanna, eigt ekki jafnframt að falla undtr ákvæðið.

í 28. gr. frumvarpsdraganna er að ftnna ákvæði um vernd barna gegn skaðlegu efni. 
Samkvæmt ákvæðtnu er þeim sem miðla hljóð- og myndefnt óheimilt að miðla efni sem 
getur haft „skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðislegan þroska barna, 
einkum og sér í lagi efni sem felur t sér klám eða tilefnislaust ofbeldi". Frá þessu ákvæði eru 
síðan gerðar tilteknar undantekningar. Samkvæmt athugasemdum með ákvæðinu er vísað 
til efnis sem getur haft skaðvænleg áhrif á þroska barna J  víðtækasta skilningi". Er síðan að 
finna nokkra útlistun á því til hvaða efnis gretnin kunnt að taka. Þótt málefnaíeg sjónarmið 
búi augljóslega að baki þessari frumvarpsgrein er hún samkvæmt orðalagi stnu mjög 
matskennd en slíku fylgir eðli málsins samkvæmt ákveðið óhagræði. Væri heppilegt, ekki síst 
í Ijósi þeirra viðurlaga sem liggja við broti gegn ákvæðinu og almennra sjónarmiða um 
fyrirsjáanleika tþyngjandi lagaákvæða, að kveðið væri á um það með skýrari hætti, eftir 
atvikum í lagatextanum sjálfum, hvers konar efni falli hér undlr ef slíkt væri mögulega unnt. 
Jafnframt er gert ráð fyrir sérstökum undantekningum frá banninu en af ákvæðinu verður 
t.d. ekki ráðið að fréttaefni og tengt efni falli þar undir. Augljóst má hins vegar telja að 
tiltekið fréttaefni og tengt efni gæti mögulega fallið undir greintna, þ.e. talist til þess fallið að 
hafa þau „skaðvænlegu áhrif" sem greinín leggur bann við. Þá verður ekki almennilega ráðið 
hvaða rök eru fyrir því að gera greinarmun á þeim sem veita fjölmiðlaþjónustu sem miðla 
hljóð- og myndefni annars vegar og öðrum sem veita fjölmiðlaþjónustu htns vegar, þ.e. 
þannig að bannið taki eingöngu ttl hinna fyrrnefndu enda þótt ákveðin vísiregla gildi um hina 
síðarnefndu. Áþekk sjónarmið um nauðsyn fyrirsjáanleika eiga við um ýmsar greinar VI. kafla 
laganna varðandi viðskiptaorðsendingar og fjarsölu. Jafnframt er gerð athugasemd við að 
„vatnaskilaákvæði" hefjist kl. 21.00 og standi til kl. 05.00 en hingað tíl hefur þeim sem veita 
fjölmiðlaþjónustu verið eftirlátið og treyst til að ákveða á hvaða tíma heimilt er að miðla 
hljóð- og myndefni sem ekki er við hæfi barna. Lagt er til að það verðt óbreytt en til vara að 
tíminn sé fluttur fram til kl. 20.00 og standi til kl. 06.00.
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í 32. gr. frumvarpsdraganna er að fínna ákvæði um skyldu tií auðkenningar á þeim sem veita 
fjölmiðlaþjónustu. Slíkt ákvæði er einfalt í framkvæmd fyrir myndmiðil en fyrir hljóðmiðil 
getur slíkt verið vandkvæðum bundið, t.d. sé verið að senda út þætti sem eru lengri en 30 
mínútur eða t.d. þegar um beinar útsendingar er að ræða, svo sem frá sinfóníutónleikum. 
Lagt er til að bætt verði við ákvæði um að þetta gildi „þegar því verður við komið".

í 36. gr. frumvarpsdraganna er að finna ákvæði um rétt til andsvara. Nánar tiltekið að aðili 
sem „telur að lögmætir hagsmunir hans... hafi beðið tjón af því að rangt hafi verið farið með 
staðreyndir \ fjölmiðli... [hafi] rétt til andsvara í viðkomandi miðli eða til annarra jafngildra 
úrræða". Andsvörum skuli jafnframt miðlað á þeim tíma þegar whlustun eða áhorf er mest" 
þegar um hljóð- og myndmiðil er að ræða. í stað orðsins „mest" ætti að standa „jafnmikið 
eða meira". Færa má að því rök að þessi réttur samkvæmt frumvarpsgreininni sé of 
víðtækur. Nánar tiltekið, að það eigi ekki að vera fullnægjandi að hlutaðeigandi telji að 
hagsmunir hans hafi beðið tjón af þvf að rangt haft verið farið með staðreyndir, heldur verði 
að gera kröfu til þess að svo sé í raun og veru, eða umtalsverðar líkur standi a.m.k. til þess. 
Svo sem fram kemur í athugasemdum með frumvarpsdrögunum sækir ákvæðið fyrirmynd 
sína í 23. gr. hljóð- og myndmiðlunartilskipunarinnar. Hins vegar virðist Ijóst af samanburði á 
orðalagi frumvarpsgreinarinnar annars vegar og tiiskipunarinnar hins vegar að þessi réttur sé 
eftir atvikum víðtækari samkvæmt frumvarpsgreininni að þessu leyti, þótt e.t.v. væri unnt að 
synja hlutaðeigandi um slíkan rétt með vísan til 5. tölul. 2. mgr. greinarinnar. 
Frumvarpsgreinin mætti allt að einu vera skýrari í þessu tilliti, t.d, þannig að þessi réttur sé 
að sönnu háður því að brotið hafí verið gegn lögvörðum hagsmunum viðkomandi eða 
verulegar líkur standi til þess.

Samkvæmt 39. gr. frumvarpsdraganna skal vöruinnsetning heimil í kvikmyndaverkum, 
myndum og þáttaröðum gerðum fyrir þá sem veita fjölmiðlaþjónustu, íþróttaþáttum og 
léttum skemmtidagskrám. Samkvæmt 2. gr. frumvarpsdraganna er vöruinnsetning skilgreind 
sem viðskiptaorðsending sem tekur til allra gerða hljóð- og myndsendinga í viðskiptaskyni 
sem taka til eða vísa til vöru, þjónustu eða vörumerkis hennar með þeim hætti að þær komi 
fram t dagskrárlið gegn greiðslu eða öðru endurgjaldi. Samkvæmt 66. gr. 
frumvarpsdraganna, um breyting á lögum um Ríkisútvarpið nr. 6/2007, er vöruinnsetning 
óheimil í öllum dagskrárliðum hvort heidur sem er í Imulegri eða ólínulegri dagskrá. í 
athugasemdum við 66. gr. frumvarpsdraganna segir að með frumvarpinu sé lagt til að 
vöruinnsetning verði heimiluð, þó einungis fyrir aðra sem veita fjölmiðlaþjónustu en 
Ríksútvarpið. Með þv( sé reynt að auka möguleika einkarekinna veitenda fjölmiðiaþjónustu 
og framleiðenda hljóð- og myndmiðlunarefnis til tekjuöflunar og tryggja samkeppnishæfni 
þeirra. Eðli málsins samkvæmt sé slíkt bann þó ekki framkvæmanlegt þegar um aðkeypt efni 
sé að ræða og sé því lagt til í 4. máisl. að kveðið verði á um að bann við vöruinnsetningu nái 
einungis til þess efnis sem Ríkisútvarpið hefur framleitt sjálft eða verið framleitt í umboði 
þess eða tengdra fyrirtækja. Að mati RÚV standa engin málefnaleg rök til þess að gera 
greinarmun á RÚV annars vegar og öðrum sem veita fjölmiðlaþjónustu hins vegar í þessu
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tilliti. Slíkt sé raunar tii þess fallið að skekkja samkeppni á auglýsingamarkaði, Slík niðurstaða 
fái hvorki samrýmst hagsmunum viðskiptavina sem veita fjölmiðlaþjónustu né neytenda. 
Umrætt bann sé enn fremur til þess fallið að takmarka möguleika RÚV á því að afla tekna 
vegna innlends dagskrárefnis sem það framleiðir sjálft eða er framleitt í umboði þess eða 
tengdum fyrirtækjum en eitt af meginhlutverkum RÚV er meðal annars að bjóða upp á 
innlenda dagskrá. Þess má geta að erfitt getur reynst að skilgreina hvenær efni er framleitt 
fyrir RÚV eða i umboði þess. Var t.d. Hamarinn framleiddur í umboði RÚV? Ákvæðið getur 
m.ö.o. eyðilagt fjáröflun sjálfstæðra framleiðenda því ef RÚV tekur þátt er vöruinnsetning 
óheimil. Þá má telja, að verði vöruinnsetning aímennt heimiluð, geti hún orðið ríkjandi 
þáttur í kynningu sem skerðir hagsmuni RÚV. Þá bendir RÚV á að samkvæmt Evróputilskipun 
nr. 2007/65/EB skulu landsbundnar reglur, er varða þá sem veita fjölmiðlaþjónustu, ekki fela 
í sér mismunun, sbr. einnig 3. gr. tilskipunarinnar.

Ákvæði 40. gr. frumvarpsdraganna um wsýndarauglýsingar í myndefni" getur að mati RÚV 
leitt af sér veruleg vandkvæði í framkvæmd. Þannig er t.d. ráðgert að sýndarauglýsingar skuli 
heimilaðar að gættu því skiíyrði að áhorfendum sé greint frá því á skýran hátt að 
sýndarauglýsingar komi fyrir í viðkomandi dagskrárlið og frá hverjum þær stafa, m.a. þannig 
að dagskrárliður með sýndarauglýsingum sé auðkenndur á viðeigandi hátt við upphaf og lok 
hans og þegar dagskrárliðurinn hefst aftur eftir auglýsingahlé. Ekki verður ráðið hvernig 
framfylgja á kröfum sem þessum, t.d. þegar um útsendingar frá erlendum íþróttaviðburðum 
er að ræða, hvað þá þegar um beinar útsendíngar er að ræða. Jafnframt hljóta sjónarmið um 
lögsögu, svo sem varðandi erlendar auglýsingar, að koma til skoðunar.

Samkvæmt 5. mgr. 41. gr. frumvarpsdraganna eru auglýsingar og fjarsöluinnskot óheimil í 
dagskrá sem ætluð er börnum yngri en 12 ára. Bann þetta hefst 5 mínútum áður en dagskrá 
ætluð börnum yngri en 12 ára hefst og stendur þar til 5 mínútum eftir að útsendingu slíkrar 
dagskrár iýkur. Að mati RÚV er ónauðsynlegt að hafa þessa takmörkun jafn lengi eftir 
útsendingu barnaefnis og frumvarpsdrögin ráðgera. Slíkt getur t.d. leitt til þess að 
óhjákvæmilegt sé að breyta dagskráruppsetningu barnaefnis frá því sem nú er, meðal annars 
þannig að það sé ekki á undan fréttatímum.

Ákvæði 42. gr. frumvarpsdraganna um að heimila kostun barnaefnis er að mati RÚV vart 
eðlilegt og ekki í anda frumvarpsdraganna. Þá má einnig benda á, varðandi tilvísaða 
frumvarpsgrein, að enda þótt tilraun sé gerð til að gera greinarmun á kostun annars vegar 
og auglýsingum hins vegar þá er munurinn í framkvæmd allt að einu oft ekki nægilega skýr.

Samkvæmt 48. gr. frumvarpsdraganna um aðgang almennings að myndmiðlun frá 
„þýðingarmiklum víðburðum" þá fagnar RÚV þessu ákvæði. RÚV bendir hins vegar á að það 
geti verið hægara sagt en gert að finna „... eðliiegt markaðsverð á samkeppnismarkaði fyrir 
réttindi þau sem um ræðir". Hefur þetta meðal annars valdið vandkvæðum \ Danmörku, þ.e. 
hvað felist í „markaðsverði".
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Samkvæmt 56. gr. frumvarpsdraganna skulu ábyrgðarmaður, starfsmenn sem veíta 
fjölmiðlaþjónustu eða stjórnarmenn, sem framkvæma eða láta framkvæma brot gegn 
lögunum sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum ef sakir eru míklar. Færa má að því 
rök að ákvæðið sé full víðtækt, einkum með tilliti til almennra starfsmanna sem bera t.d. 
enga ábyrgð varðandi ákvörðunartöku. Þá telur RÚV refsiákvæðsn samkvæmt 
frumvarpsdrögunum full íþyngjandi.
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