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SAMTÖK ATVINNULÍFSfNS

Alþingi
Menntamálanefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 6. desember 2010

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjölmiðla, 198. mál

Samtök atvinnulífsins (SA) og Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) hafa fengið til 
umsagnar ofangreint frumvarp. Frumvarp til laga um flölmiðla var fyrst lagt fram til 
kynningar á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis haustið 2009. Frumvarpið var 
síðan lagt fram á Alþingi í mars 2010 en hlaut ekki afgreiðslu og er nú endurflutt

Með bréfum, dags. 18. nóvember 2009 og 12. apríl 2010, skiluðu SA umsögn þar sem 
gerðar voru efnislega samhljóða athugasemdir við frumvarpið. í minnisblaði um 
breytingar á frumvarpinu frá upphaflegri framlagningu þess kemur fram að komið hafi 
verið til móts við athugasemdir auk þess sem tekið hafi verið tillit til allra 
breytingartillagna sem fram komu hjá meirihluta menntamálanefndar haustið 2010. Þá 
hafi jafnframt verið komið til móts við gagnrýni við einstök ákvæði sem fram komu 
eftir framlagningu frumvarpsins. Athugasemdum SA við framvarpið hefur að litlu 
leyti verið mætt. SA og SVÞ gera að þessu sinni eftirfarandi athugasemdir en vísa að 
öðru leyti til fyrri athugasemda SA.

Almennt um frumvarpið
Samtökin eru sem fyrr á margan hátt hlynnt frumvarpinu og telja það til bóta að setja 
samræmdar reglur sem gilda um alla íjölmiðla. Eins og fram kemur í 63. gr. 
frumvarpsins er því m.a. ætlað að leiða í lög ákvæði tilskipunar 2007/65 um breyting 
á tilskipun 89/552 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og 
stjómsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur. Eðli málsins 
samkvæmt eru ekki gerðar beinar athugasemdir við þann þátt frumvarpsins en þó bent 
á að í nokkrum tiifellum virðist skorta á að ákvæði tilskipunarinnar séu nægjanlega 
útfærð í frumvarpinu. Þannig er t.d. ákvæði 37. gr. óljóst, en þar er kveðið á um að 
viðskiptaorðsendingar og fjarkaup skuli elcki hvetja til hegðunar sem er í áberandi 
andstöðu við umhverfisvemd. Þá er mikilvægt að við innleiðingu sé eftir því sem 
kostur er hugað að séríslenskum aðstæðum.

í frumvarpinu er einnig að fmna ákvæði sem hafa að geyma óljósa stefnumörkun þar 
sem ekki er skýrt kveðið á um skyldur aðila. Dæmi um slíkt eru ákvæði um framboð

Adsetur: Sími: Brélsími: Netfang: Veffang:
Borgaríún35 591 00 00 591 00 50 sa@sa.is www.sa.is
105 Reykjavík 511 30 00 51130 01 svth@svth.is www.svth.is

mailto:sa@sa.is
http://www.sa.is
mailto:svth@svth.is
http://www.svth.is


myndefnis og dagskrárefni frá sjálfstæðum framleiðendum, sbr. 33. og 34. gr. 
friimvarpsins.

Stjörnsýsla
í frumvarpinu er nú lagt til að í stað Fjölmiðlastofu komi ijölmiðlanefnd, sem sé 
sjálfstæð stjómsýslunefnd sem annist stjómsýslu og eftirlit með lögimum, SamtÖkin 
eru hlynnt breytingum á stjómsýslu málaflokksins. I kostnaðarumsögn 
fjárlagaskrifstofú fj ámiálaráðuneytis og minnisblaði um breytingar kemur fram að við 
þessa breytingu lækki rekstrar- og stofnkostnaður. Samtökin eru fylgjandi því að 
kostnaði við stjórnsýslu og eftirlit verði haldið í skeijum og að leitað verði allra leiða 
við að lágmarka kostnað. Samtökin benda hins vegar á að starfsemi fjölmiðlanefndar 
verður umfangsmikil og óvissa um kostnað er veruíeg.

Samtökin benda á að svo virðist sem láðst hafi að breyta öllum greinum frumvarpsins 
til samræmis við ofangreinda breytingu. Þannig er í lokamálslið 2. mgr. 19. gr. 
frumvarpsins íjallað um stjóm fjölmiðianefndar þar sem réttara væri að vísa beint til 
fjölmiðlanefndar, þar sem ekki lengur fyrir að fara stjórn.

í frumvarpinu er lagt til að ákvörðunum fjölmiðlanefhdar samkvæmt lögunum verði 
elcki skotið til æðra stjórnvalds. Hins vegar er í 46. gr. frumvarpsins kveðið á um að 
heimilt sé að bera ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar skv. greininni undir 
úrskurðamefnd íjarskipta- og póstmála eða dómstóla. í athugasemdum við 7. gr. 
frumvarpsins segir að með hliðsjón af fyrirhuguðu sjálfstæði fjölmiðlanefndar og 
fortakslausum rétti aðila tii þess að bera ákvarðanir hennar undir dómstóla verði að 
telja að réttaröryggis sé gætt í hvívetna. í ljósi valdsviðs og heimilda nefndarinnar, 
auk fjölda matskenndra ákvæða frumvarpsins sem ágreiningur kann að verða um, teija 
samtökin óásættanlegt að ákvarðanir fjölmiðlanefndar verði ekki bomar undir æðra 
stjórnsýslustig. Benda samtökin á að kostnaður við það að bera ákvarðanir undir 
dómstóia verður mjög íþyngjandi fyrir aðiia á þessum markaði.

Auglýsingabann
í 41. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði um tíma fyrir auglýsingar og 
fjarkaupainnskot í hljóð- og myndefni. Er þar m.a. kveðið á um að auglýsingar og 
ijarkaupainnskot í dagskrá sem ætluð er bömum yngri en 12 ára séu óheimil. Sú leið 
sem farin er í frumvarpinu, að leggja til aigjört bann 5 mínútum fyrir dagskrá sem 
ætluð er bömum og þar til 5 mínútum eftir útsendingu gengur að mati samtakanna of 
langt í þessu sambandi er vakin athygli á að Umboðsmaður bama og Talsmaður 
neytenda hafa sett viðmiðunarreglur um auglýsingar sem beint er að bömum. Ekki 
hefur enn reynt á reglur þessar og því eklci ljóst hvort raunveruleg þörf sé á 
lagasetningu um efnið.

Reglur um flutning myndefnis
í VII. kafla frumvarpsins er að finna reglur um flutning myndefnis. í 46. gr. er kveðið 
á um að Póst- og fjarskiptastofnun geti ákveðið að kröfu aðila hvort stjórnun 
áskriftarkerfis skuli vera í höndum fjölmiðlaþjónustuveitanda eða fjarskiptafyrirtækis. 
Samtökin gera athugasemd við þetta ákvæði og benda á að mikilvægt er að samband 
viðskiptavina við þjónustuveitanda sé milliiiðalaust. Samtökin fá ekki séð að nein
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skynsamleg rök standi til þess að veita Póst- og fjarskiptastofnun heimild til að ákveða 
hvaða aðili skuli fara með viðskiptatengsl fjölmiðlaþjónustuveitanda.

Reglugerðarheimildir
í 62. gr. frumvarpsins er að finna almenna heimild mennta- og 
menningarmálaráðherra til að setja reglugerð. í athugasemdum við 62. gr. segir m.a. 
að betur þyki fara á því að safna öllum þeim atriðum sem lúta að nánari reglusetningu 
saman á einn stað fremur en að tilmæli í þá veru finnist á víð og dreif í lögunum eins 
og oft þekkist raunar. Þvert á þetta er í 46. og 47. gr. frumvarpsins að fínna heimildir 
til handa samgöngu- og sveitarsíjómarráðherra að setja reglugerðir. Betur færi á því 
að umræd ákvæði væru einnig í 62. gr. frumvarpsins. Um þetta vísast til sjónarmiða 
sem fram koma í greinargerð frumvarpsins og Handbók um undirbúning og frágang 
lagafrumvarpa. Þá virðist óljóst hvaða skil eigi að vera á milli heimildar samgöngu- 
og sveitarstjómarráðherra skv. 46. frumvarpsins og mennta- og 
menningarmálaráðherra skv. e-lið 2.mgr. 62. gr.

Virðingarfyllstj

f.h. Samtaka atvinnulífsins f.h. SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu

Guðjón Axel Guðjónsson Andrés Magnússon
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