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Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um fjölmiðla

Allsherjar- og menntamálanefnd hefur nú til umfjöllunar frumvarp til breytinga á lögum um fjölmiðla 
nr. 38/2011, þskj. 935, mál nr. 599. Ráðuneytið hefur kynnt sér efni frumvarpsins og telur í framhaldi 
af því nauðsynlegt að koma á framfæri athugasemdum vegna a. liðar 11. gr. (62. gr. a) frumvarpsins. 
Bárust ráðuneytinu m.a. ábendingar frá Samkeppniseftirlitinu og tekur ráðuneytið undir þau 
sjónarmið sem fram koma í umsögn eftirlitsins til nefndarinnar vegna frumvarpsins.

Með a. lið 11. gr. frumvarpsins er nýju ákvæði um eftirlit með fjölræði og fjölbreytin í fjölmiðlun 
bætt við lögin. Í 1. mgr. ákvæðisins er að finna reglur sambærilegar þeim sem koma fram í c-lið 1. 
mgr. 16. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Þar er kveðið á um að Samkeppniseftirlitið geti brugðist við 
aðstæðum sem koma í veg fyrir, takmarka eða hafa skaðleg áhrif á fjölræði og/eða fjölbreytni í 
fjölmiðlun almenningi til tjóns eins og nánar er rakið í ákvæðinu. Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir 
við 1. mgr. a. liðar 11. gr.

Í 1. málsl. 2. mgr. a. liðar 11. gr. er kveðið á um að fjölmiðlanefnd geti beint tilmælum til 
Samkeppniseftirlitsins um að grípa til aðgerða skv. 1. mgr. Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við þá 
tilhögun.

Hins vegar leggst ráðuneytið gegn því að 2. málsl. 2. mgr. a. liðar 11. gr. verði samþykktur óbreyttur 
en þar segir: " Berist Samkeppniseftirlitinu tilmæli frá fjölmiðlanefnd þar að lútandi ber því að taka 
málið til rannsóknar og efnislegrar umfjöllunar". Í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins um þetta 
atriði kemur fram að ekki verði séð að teljandi breytingar verði á rekstrarkostnaði 
Samkeppniseftirlitsins við lögfestingu frumvarpsins. Samkeppniseftirlitið gangrýnir þessa niðurstöðu 
í fyrrgreindri umsögn sinni um frumvarpið og tekur ráðuneytið undir þá gagnrýni. Óhjákvæmilegt er 
að þau verkefni sem Samkeppniseftirlitinu eru falin í frumvarpinu leiði til töluverðs kostnaðar fyrir 
eftirlitið. Samkeppniseftirlitinu er samkvæmt ákvæðinu skylt að taka mál til meðferðar að tilmælum 
fjölmiðlanefndar og myndu slík tilmæli að óbreyttu leiða til þess að önnur mikilvæg verkefni 
Samkeppniseftirlitsins yrðu að bíða, óháð mati á því hversu brýn málin eru. Í því sambandi er vert að 
benda á að samkvæmt 8. gr. samkeppnislaga tekur Samkeppniseftirlitið ákvörðun um hvort erindi sem 
berast stofnuninni gefi nægar ástæður til rannsóknar og er því jafnframt heimilt að raða málum í 
forgangsröð.

Í ljósi framangreinds styður efnahags- og viðskiptaráðuneytið þá tillögu að breytingu á 2. málsl. 2. 
mgr. a. liðar 11. gr. frumvarpsins sem kemur fram í minnisblaði Samkeppniseftirlitsins. Leggur 
efnahags- og viðskiptaráðuneytið því til að 2. málsl. 2. mgr. a. liðar 11. gr. frumvarpsins verði 
svohljóðandi:

„Berist Samkeppniseftirlitinu tilmæli frá fjölmiðlanefnd þar að lútandi skal það kappkosta að taka 
málið til rannsóknar og efnislegrar umfjöllunar, að teknu tilliti til þess svigrúms sem það hefur til 
að standa straum a f kostnaði við rannsóknina. “


