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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjölmiðla.

Fjölmiðlanefnd vísar til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis dag. 25. apríl s.l., þar sem óskað 
var eftir umsögn fjölmiðlanefnar vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla 
nr. 38/2011 (þingskjal 935 -  599. mál). Í frumvarpinu er annars vegar að finna tillögur um 
reglur um eignarhald fjölmiðla og hins vegar leiðréttingar og úrbætur á ýmsum ákvæðum 
laganna. Vill fjölmiðlanefnd koma eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri við allsherjar- og 
menntamálanefnd.

Um 1. gr.
Fjölmiðlanefnd hefur miklar áhyggjur af því að hin breytta skilgreining sem lögð er til á 
hugtakinu ábyrgðarmaður geti valdið vanda og skapað réttaróvissu. Samkvæmt núgildandi 
lögum er ábyrgðarmaður „einstaklingur sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu“. Um þennan 
ábyrgðarmann gilda síðan ýmsar reglur samkvæmt lögunum, til að mynda eru nánar tiltekin 
skilyrði gerð til ábyrgðarmanna og um þá þarf að skila nánar tilteknum upplýsingum við 
skráningu fjölmiðils og þegar sótt er um leyfi til hljóð- og myndmiðlunar. Samkvæmt 50. og 
51. gr. er ábyrgðarmaður síðan einn þeirra sem til álita getur komið að beri ábyrgð samkvæmt 
50. og 51. gr.,

Í frumvarpinu er lagt til að ábyrgðarmaður verði skilgreindur sem „einstaklingur sem ber 
ábyrgð á efni sem er miðlað af fjölmiðlaveitu skv. 50. og 51. gr.“ Slík breyting myndi í fyrsta 
lagi að nokkru leyti fela í sér illskiljanlega hringskilgreiningu, þar sem ábyrgðarmaður, sem er 
einn þeirra sem ábyrgð getur borið samkvæmt 50. og 51. gr., væri skilgreindur sem sá sem ber 
ábyrgð samkvæmt 50. og 51. gr. Í öðru lagi myndi breytingin gera túlkun og beitingu sumra 
ákvæða laganna býsna örðuga, enda gerir 50. og 51. gr. ráð fyrir því að ýmsir einstaklingar 
geti borið ábyrgð, eftir því hvernig aðstæðum er háttað í hvequ máli fyrir sig, og spurningin 
vaknar þá t.a.m. hvaða einstakling fjölmiðlanefnd á að krefjast upplýsinga um. Í þriðja lagi 
skal bent á að efni frumvarpsgreinarinnar og þess sem greinir í athugasemdum við frumvarpið 
fer ekki fyllilega saman. Í athugasemdunum er vísað til þess að fjölmiðlar geti tilnefnt 
ábyrgðarmann, sem geti verið annar en sá sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitunnar, og 
virðast þar undirliggjandi markmið um virða skuldbindingar Íslands samkvæmt EES- 
samningnum. Ákvæði í þá veru væri vafalaust hægt að lögfesta. Frumvarpsgreinin sem lögð 
er til fjallar hins vegar ekki um slíkt, heldur felur í sér almenna tilvísun til 50. og 51. gr. sem 
að mati nefndarinnar getur skapað margvíslega óvissu í framkvæmd. Samkvæmt þessu telur 
fjölmiðlanefnd brýnt að a-liður 1. gr. frumvarpsins verði endurskoðaður.



Um 2. gr.
Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að á eftir orðunum „alla fjölmiðla“ í 1. málsl. 3. gr. komi: með 
staðfestu hér á landi. Rétt er að benda á að það getur verið nokkuð óskýrt hvað hér er átt við í 
tilviki rafrænna ritmiðla og telur fjölmiðlanefnd rétt að skýra ákvæðið betur. Má nefna að 
sumir fjölmiðlar sem starfræktir eru hér á landi nota erlend lén, t.d. .net eða .com. Í sumum 
tilvikum er ritstjórnin eigi að síður með staðfestu hér á landi. Orðalag frumvarpsins er þannig 
opið fyrir túlkun og vakna m.a. spurningar um hvort orðalagið „staðfesta hér á landi“ merki 
að efnið skuli lúta innlendri ritstjórn, að lénið skuli vera staðsett hér á landi og/eða að efnið 
skuli hýst á íslenskum miðlara (e. server).

Rétt er að benda á að ítarlega er gerð grein fyrir lögsögu yfir myndmiðlum í 4. gr. laga um 
fjölmiðla, enda er hljóð- og myndmiðlunarefni dreift til fjölda ríkja. Það sama má segja um 
rafræna ritmiðla sem aðgengilegir eru utan íslenskrar lögsögu þegar efni hefur verið sett á 
internetið. Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að skýra orðalagið betur til að taka af allan vafa 
um hvernig túlka beri „staðfesta hér á landi“ í gildissviðsákvæði frumvarpsins verði það að 
lögum.

Um 3. gr.
Frumvarpsgreinin lýtur einnig að ábyrgðarmönnum og því vísast aftur til þess sem rakið var 
að framan í umfjöllun um 1. gr. Auk þess vill fjölmiðlanefnd benda á, vegna c-liðar 3. gr., að 
fjölmiðlar hafa margir hveqir ekki strax brugðist við frumkvæðisskyldu sinni samkvæmt 
lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 og skráð sig hjá fjölmiðlanefnd. Hefur fjölmiðlanefnd því á 
ýmsan hátt þurft að knýja á um skráningu og sú staða getur komið upp að fjölmiðaveita hafi 
verið starfrækt í einhvern tíma, án þess að fjölmiðlanefnd hafi fengið vitneskju um tilvist 
hennar eða skráningu hennar sé lokið. Tryggja þarf að ef svo færi að það myndi reyna á 51. 
gr. laganna um ábyrgð á ritefni fyrir dómstólum, án þess að fjölmiðill hefði sinnt 
skráningarskyldu skv. 14. gr. hjá fjölmiðlanefnd, myndist ekki réttaróvissa þar sem 
ábyrgðarmaður sé ekki tilgreindur og samþykki hans liggur þar af leiðandi ekki fyrir hjá 
fjölmiðlanefnd. Vert er að taka fram að annað gildir um leyfisskylda starfsemi, enda fær 
fjölmiðlaveita ekki tíðni hjá Póst- og fjarskiptastofnun nema að undangengndu leyfi 
fjölmiðlanefndar. Þar sem ábyrgðarmaður fjölmiðlaveitunnar skrifar í flestum tilvikum undir 
umsókn um leyfi og leyfið sjálft er ólíklegt að slík óvissa kæmi upp varðandi leyfisskylda 
miðla.

Fjölmiðlanefnd telur jafnframt mikilvægt að benda á að bæta þarf orðunum „eignarhald og 
yfirráð fjölmiðlaveitu“ við 2. mgr. 14. gr. með sama hætti og lagt er til í b-lið 4. gr. 
frumvarpsins vegna breytinga á 17. gr. laga um fjölmiðla.

Um 5. gr.
Fjölmiðlanefnd hefur vissar áhyggjur af því, vegna þess hvar umræddu ákvæði er ætlaður 
staður (í 22. gr. laga um fjölmiðla), að það kynni að verða túlkað sem svo að 
upplýsingaskyldan sé bundin við kaup og sölu fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að 
skýrt verði í lögunum að slík upplýsingaöflun eigi einnig við þegar verið er að skrá fj ölmiðil 
eða sækja um leyfi, sbr. 14. og 17. gr. laganna. Raunar þyrfti einnig að vera skýrlega ljóst að 
skyldan taki til þeirra fjölmiðla sem þegar hafa skráð sig en fjölmiðlanefnd telur að hafi ekki 
skilað inn fullnægjandi upplýsingum um eignarhald. Framangreint mætti gera ljóst með því



að bæta við einum málslið um að fjölmiðlanefnd geti hvenær sem er sett fram kröfu um að 
slíkar upplýsingar skuli veittar, þ.á m. í tengslum við skráningu og umsókn um leyfi.

Þá telur fjölmiðlanefnd heppilegra að í stað orðanna „nauðsynleg gögn og upplýsingar svo 
rekja megi eignarhald“ verði ákvæðinu sem lagt er til í frumvarpinu breytt í „öll gögn og 
upplýsingar sem nefndin telur nauðsynleg svo rekja megi eignarhald“.

Loks telur nefndin heppilegra að í stað hugtaksins „félagasamtök“ sé notast við hugtakið 
„almenn félög“ eða „frj áls félagasamtök“. Með því er haft í huga að fjárhagslegum félögum, 
eins og hlutafélögum og einkahlutafélögum, verði ekki fært að neita fjölmiðlanefnd um 
upplýsingar um eignarhald og/eða yfirráð á þeim grunni að tilgreindar upplýsingar vísi til 
„félagasamtaka“ og því geti fjölmiðlanefnd í reynd ekki óskað frekari gagna.

Um 6. gr.
Fjölmiðlanefnd gerir athugasemdir við orðalag a-liðar 6. gr., en þar er lagt til nýtt orðalag 26. 
gr. Fjölmiðlanefnd telur til bóta að orðalag greinarinnar verði breytt, enda er orðalagið að 
„hafa í huga friðhelgi einkalífs“ ekki alls kostar heppilegt. Fjölmiðlanefnd telur þó að í stað 
þess nýja orðalags sem lagt er til væri heppilegra að orða málsliðinn með eftirfarandi hætti: 
„Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti og friðhelgi einkalífs“.

Vegna tilvísunar í eftirlit fjölmiðlanefndar í skýringum við ákvæðið í greinargerð vill 
fjölmiðlanefnd vekja athygli allsheqar- og menntamálanefndar á valdheimildum 
fjölmiðlanefndar en hún hefur hvorki heimildir til álagningar stjórnvaldssekta né dagsekta 
vegna brota á akvæðinu. Fjölmiðlanefnd telur slíkt fyrirkomulag heppilegt, enda hefur hún 
ekki fjárhagslegt bolmagn til að sinna slíkum málum og hafa meiðyrðamál og önnur tengd 
mál um brot gegn friðhelgi einkalífs lengi verið rekin fyrir dómstólum hér á landi.

Um 7. gr.
Fjölmiðlanefnd telur óheppilegt að með breytingu á orðalagi 27. gr. sé skeytt saman tveimur 
ótengdum ákvæðum laga um fjölmiðla. Samkvæmt 7. gr. frumvarpsins er fjölmiðlum óheimilt 
að hvetja til refsiverðrar háttsemi og kynda undir hatri á grundvelli kynþáttar, kynferðis, 
kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, skoðana eða menningarlegrar, efnahagslegrar, 
félagslegrar eða annarrar stöðu í samfélaginu.

Fjölmiðlanefnd leggur til að ákvæðið orðist svo: „Fjölmiðlum er óheimilt að hvetja til 
refsiverðrar háttsemi. Þá er þeim óheimilt að kynda undir hatri...“ Að óbreyttu mætti túlka 
orðalag frumvarpsins svo að í hvatningu til refsiverðrar háttsemi felist að kynnt sé undir hatri 
á tilteknum grundvelli. Hvatning til refsiverðrar háttsemi er ákvæði sem er að finna í löggjöf 
ýmissa landa sem við berum okkur saman við og felur í sér að fjölmiðlum er óheimilt að 
hvetja t.d. til eignaspjalla eða að hvatt sé til hegðunar sem er refsiverð samkvæmt öðrum 
lögum.

Um. 8. gr.
Í 8. gr. frumvarpsins er lagt til bann við birtingu skoðanakannana í aðdraganda kosninga. Hér 
er um pólitískt mál að ræða sem allsherjar- og menntamálanefnd þarf að taka afstöðu til og 
fjölmiðlanefnd lýsir ekki skoðun sinni á. Fjölmiðlanefnd telur rétt að benda á, í ljósi þeirrar 
reynslu sem komin er á starfsemi nefndarinnar þá mánuði sem hún hefur verið að störfum, að



heppilegt væri að bregðast á einhvern hátt við þeim ábendingum sem fram hafa komið m.a. í 
skýrslu öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) sem birt var árið 2009 eftir stofnunin 
hafði gegnt kosningaeftirliti hér á landi, þar sem m.a. er fjallað um auglýsingar í aðdraganda 
kosninga.

Á Íslandi er ekki að finna nein lagaákvæði um hlutverk og skyldur fjölmiðla í aðdraganda 
kosninga líkt og í flestum þeim löndum sem við berum okkur saman við. Margar þær 
spurningar og þau erindi sem nefndinni hafa borist í aðdraganda forsetakosninganna bregða 
ljósi á hið tamarkaða hlutverk fjölmiðlanefndar í þessum efnum samkvæmt gildandi lögum, 
enda er henni þar ekki ætlað sérstakt hlutverk í aðdraganda kosninga annað en almennt eftirlit 
á grundvelli ákvæða fjölmiðlalaga. Engu að síður virðast bæði almenningur og einstakir 
frambjóðendur telja að fjölmiðlanefnd eigi að hafa sérstakt eftirlit með fjölmiðlum í 
aðdraganda kosninga. Núgildandi löggjöf gerir aðeins ráð fyrir því að fjölmiðlanefnd hafi 
eftirlit með því að ákvæðum laga sé fylgt, en ekki að gripið sé til aðgerða í aðdraganda 
kosninga sérstaklega.

Um 9. gr.
Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að benda á að a-liður 9. gr. frumvarpsins nefnir 17. gr. en í 5. 
gr. frumvarpsins er hins vegar gert ráð fyrir að megin heimildir fjölmiðlanefndar í þessum 
efnum (til að rekja eignarhald og yfirráð) verði settar inn í 22. gr. laganna. Gæta þarf að því 
að stjórnvaldssektarheimildin vísi til rétts ákvæðis að þessu leyti. Líkt og rakið var í 
umfjöllun um 9. gr. telur fjölmiðlanefnd mikilvægt að gert verði skýrt að skyldan til að veita 
umræddar upplýsingar eigi við í tilviki 14., 17. og 22. gr. laga um fjölmiðla og mikilvægt er 
að það sama gildi um heimildina til álagningu stjórnvaldssektar.

Um Fylgiskjal II.
Í kostnaðarmati fjármálaráðuneytis, er talið að ákvæði frumvarpsins feli ekki í sér verulegar 
breytingar á starfsskyldum fjölmiðlanefndar og umfangi þeirrar starfsemi. Hér ber að hafa í 
huga að samkvæmt frumvarpinu er með skýrum hætti gert ráð fyrir ríkara samrunaeftirliti en 
með öðrum fyrirtækjum á markaði. Þannig skulu fjölmiðlaveitur tilkynna 
Samkeppniseftirlitinu um samruna sem að minnsta kosti ein fjölmiðlaveita með að minnsta 
kosti 100 millj. kr. ársveltu á Íslandi á aðild að. Fjölmiðlanefnd getur samkvæmt frumvarpinu 
bæði beint tilmælum til Samkeppniseftirlitsins um að grípa til aðgerða auk þess sem 
Samkeppniseftirlitið skal afla umsagnar fjölmiðlanefndar áður en gripið er til aðgerða á 
grundvelli 11. gr. frumvarpsins (62. gr. a). Jafnframt ber að geta þess að fjölmiðlanefnd getur 
farið þess á leit við Samkeppniseftirlitið að það krefji samrunaaðila um tilkynningu um 
samruna telji hún verulegar líkur á að samruni, sem þegar hefur átt sér stað og uppfyllir ekki 
skilyrði um veltu, geti dregið umtalsvert úr fjölræði og fjölbreytni.

Fjölmiðlanefnd telur mat fjármálaráðuneytis á þeim auknu skyldum sem lagðar eru á 
fjölmiðlanefnd og Samkeppniseftirlitið samkvæmt frumvarpinu vera verulega vanáætlað 
vegna þeirra nýju verkefna sem felast í frumvarpinu. Ljóst er að fjölmiðlanefnd getur ekki 
miðað við núverandi fjárheimildir sinnt auknum skyldum sem felast í auknu eftirliti með 
eignarhaldi fjölmiðla.

Nú sinnir fjölmiðanefnd aðeins þeirri skyldu sinni að miðla upplýsingum um eignarhald 
fjölmiðla til almennings á heimasíðu sinni. Fjölmiðlanefnd mun að óbreyttu ekki hafa burði til 
að beina tilmælum til Samkeppniseftirlitsins um að grípa til aðgerða án ítarlegrar forkönnunar



á fjölmiðlamarkaði. Þá hefur fjölmiðlanefnd ekki getu til að bregðast við með núverandi 
mannafla og senda Samkeppniseftirlitinu ítarlega umsögn verði gripið til aðgerða á grundvelli 
62. gr. a. Slík umsögn krefst verulegar rannsóknar á markaðnum og þar með mannafla sem 
fjölmiðlanefnd býr ekki yfir. Fjölmiðlanefnd hefur heldur ekki forsendur til að krefja 
samrunaaðila um tilkynningu á grundvelli sjónarmiða um fjölræði og fjölbreytni að óbreyttu.

Er það mat fjölmiðlanefndar að með kostnaðarmati því sem fylgir frumvarpinu sé í raun verið 
að taka þá ákvörðun að ekki skuli gripið til aðgerða á grundvelli ákvæða frumvarpsins. Þó að 
fjölmiðlanefnd hafi engar efnislegar athugasemdir við ákvæði frumvarpsins um hertar reglur 
um eignarhald fjölmiðla leggst fjölmiðlanefnd gegn því að fyrrgreind ákvæði verði að lögum 
komi ekki til auknar fj árheimildir.

Fyrir hönd fjölmiðlanefndar,

Elfa Ýr Gylfadóttir


