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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 
(textun myndefnis)

Þó að allsherjar- og menntamálanefnd hafi ekki óskað umsagnar fj ölmiðlanefndar um breytingu 
á lögum um f jö lm ið la  nr. 38/2011 (textun myndefnis) telur gölmiðlanefnd engu að síður 
mikilvægt að koma á íramfæri eftirfarandi athugasemdum um frumvarpið. (Vísað er til 
þingskjals 108 -  108. mál, sem lagt var fram á 144. löggjafarþingi 2014-2015).

Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að sjón- og heyrnarskertir, sem og fólk með þroskaröskun, hafi 
greiðan aðgang að þjónustu flölmiðla, eins og kveðið er á um í 30. gr. laga um fjölmiðla nr. 
38/2011. Fjölmiðlanefnd tekur jafnframt undir sjónarmið þess efnis að æskilegt sé að fjölmiðlar 
leitist við að gera fréttir og annað fjölmiðlaefni aðgengilegt fólki með annað tungumál en 
íslensku að móðurmáli, að hluta eða í heild.

Engu að síður telur gölmiðlanefnd mikilvægt að benda á að frumvarpinu fylgir óhjákvæmilega 
aukinn kostnaður þar sem fjölmiðlaveitum er ætlað að texta allt myndefni sem endurspeglar 
texta hljóðrásar myndefnisins eins nákvæmlega og kostur er. Vill nefndin jafnframt vekja 
athygli á rúmu gildissviði laga um ijölmiðla. Þannig taka lögin til allra skráðra fjölmiðlaveitna 
með staðfestu hér á landi, hvort sem um er að ræða burðugar flölmiðlaveitur með fjölda 
starfsmanna eða smærri fjölmiðlaveitur, þar sem starfsmenn eru fáir og hvort sem myndefni er 
miðlað í línulegri dagskrá eða eftir pöntun, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga um fjölmiðla.

130. gr. laga um f jö lm ið la  segir:

Þœr fjölmiðlaveitur sem miðla myndefni skulu leitast við að gera þjónustu sína aðgengilega 
sjón- og heyrnarskertum, auk þeirra sem búa við þroskaröskun. Urrœði til að tryggja aðgengi 
eru m. a. táknmál, textun og hljóðlýsing.

Akvæði 30. gr. er byggt á ákvæði 3. gr. c) í hljóð- og myndmiðlunartilskipun 2007/65/EB, nú 
7. gr. í hljóð- og myndmiðlunartilskipun 2010/13/ESB, sem hljóðar svo:
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Aðildarríkin skulu hvetja veitendur jjölmiðlaþjónustu, sem heyra undir lögsögu þeirra, til að 
sjá til þess að þjónusta þeirra verði smátt og smátt gerð aðgengileg sjón- eða heyrnarskertu 
fólki.

Akvæði 30. gr. núgildandi laga um fjölmiðla 0g samsvarandi ákvæði í 7. gr. hljóð- og 
myndmiðlunartilskipun 2010/13/ESB fela í sér almenna vísireglu þar sem þeim tilmælum er 
beint til fjölmiðlaveitna að þær leitist við að gera efni sitt aðgengilegt sjón- og heymarskertum, 
sem og fólki með þroskaröskun. Með ákvæði 30. gr. er ekki lögð ótvíræð skylda á 
fjölmiðlaveitur að þessu leyti og hefur fjölmiðlanefnd hvorki heimildir til að beita dagsektum 
eða stjómvaldssektum, á grundvelli 53. og 54. gr. laga um fjölmiðla, né er heimilt að beita 
refsingum á grundvelli 56. gr., verði fjölmiðlaveitur ekki við þeim tilmælum sem fram koma í 
30. gr. laga um fjölmiðla.

Verði frumvarp það sem nú hefur verið lagt fram að lögum ber öllum fjölmiðlaveitum sem 
miðla myndefni ávallt að láta texta á íslensku fylgja myndefni sem endurspeglar texta hljóðrásar 
myndefnisins, eins nákvæmlega og kostur er. Um ótvíræða skyldu er að ræða sem tekur til allra 
skráðra Qölmiðlaveitna með staðfestu hér á landi, sem miðla myndefni handa almenningi hér á 
landi, hvort sem efninu er miðlað í línulegri dagskrá eða eftir pöntun. Þar á meðal em smærri 
myndmiðlar, eins og sjónvarpsstöðvarnar Omega, N4 og Hringbraut.

Hvorki í núgildandi ákvæði 30. gr. laga um fjölmiðla né 6. gr. laga um Ríkisútvarpið er kveðið 
sérstaklega á um að innlent dagskrárefni sem sýnt er í beinni útsendingu skuli textað á íslensku 
en samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 ber Ríkisútvarpið 
ríkari skyldur en aðrir hérlendir fjölmiðlar að þessu leyti. Ríkisútvarpinu ber að veita 
heyrnarskertum, aðgang að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, sbr. 2. og 4. mgr. 6. gr. laga um 
Ríkisútvarpið og leita leiða til að koma til móts við sjónskerta og aðra sem em ófærir um að 
nýta sér hefðbundna fjölmiðlaþjónustu, t.d. vegna fötlunar, sbr. 3. og 5. mgr. 6.gr. Þá ber 
Ríkisútvarpinu að texta eða talsetja efni, sem sýnt er á erlendu máli, og þegar um beinar 
útsendingar á erlendu máli er að ræða ber Ríkisútvarpinu að láta fylgja endursögn, textun eða 
kynningu á íslensku á þeim atburðum sem sýndir eru, sbr. 1. mgr. 6. gr.

Framkvæmd textunar á myndefni getur verið með ýmsum hætti. Myndefni sem ekki er í beinni 
útsendingu er textað fyrirfram. Textun efnis sem sent er út í beinni útsendingu fer ýmist fram 
með talgreiningu eða með tækni sem á ensku er kölluð broadcast stenography eða 
stenocaptioning og sem á íslensku mætti þýða sem rauntímatextun eða rauntímatextavarp. 
Textun með talgreiningu fer þannig fram að starfsmaður endursegir hið talaða mál í hljóðnema, 
þar sem það er túlkað með aðstoð tölvuforrits og yfírfært í rituð orð sem birtast á skjánum 
samtímis útsendingunni. Textun með rauntímatextavarpi fer þannig fram að starfsmaður slær 
hraðritunartákn inn í tölvuforrit sem yfírfærir táknin í rituð orð er birtast á skjánum jafnóðum.

Verði þær breytingar á 30. gr. laga um fjölmiðla að lögum, sem lagðar er til með frumvarpi því 
sem hér er til u m íjö llu n a r , er ljóst að þar með verða gerðar ríkar kröfur til allra leyfísskyldra og 
skráðra fjölmiðla sem miðla myndefni, þ.m.t. um nauðsynlegan tæknibúnað, starfsmannahald



og kostnað því samfara. Þetta á sér í lagi við um textun á beinum útsendingum, bæði á innlendu 
og erlendu myndefni.

Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að fyrir liggi að nauðsynleg tækni sé til staðar, þ.e. að sú tækni 
sem að framan er lýst geri fjölmiðlaveitum kleift að yfirfæra íslenskt talmál yfir í ritað mál í 
rauntíma. Einnig telur nefndin brýnt að fyrir liggi kostnaðarmat vegna nefndra breytinga á 
ákvæði 30. gr., verði frumvarpið að lögum, vegna þeirra ótvíræðu skyldna sem þá verða lagðar 
á allar leyfisskyldar og skráðar fjölmiðlaveitur sem miðla myndefni hérlendis.

Þá bendir Qölmiðlanefnd á að samkvæmt orðalagi 30. gr. er ekki ljóst hvort ákvæðinu sé ætlað 
að taka til erlends endurvarps, sbr. a- og b-lið 2. mgr. 4. gr. laganna en skv. 15. gr. laga um 
fjölmiðla ber að tilkynna fjölmiðlanefnd um hljóð- og myndmiðlunarefni sem er endurvarpað 
erlendis frá af ijölmiðlaveitu sem fellur undir gildissvið laganna. Sé það vilji löggjafans að 
erlent endurvarp verði undanskilið ákvæði 30. gr. telur nefndin að sá vilji þurfi að koma skýrar 
fram í frumvarpi til breytinga á lögum um fjölmiðla.

Verði frumvarp það sem nú hefur verið lagt fram að lögum ber öllum íjölmiðlaveitum sem 
miðla myndefni ávallt að láta texta á íslensku fylgja myndefni sem endurspeglar texta hljóðrásar 
myndefnisins, eins nákvæmlega og kostur er. Eins og áður hefur verið bent á er um ótvíræða 
skyldu að ræða sem tekur til allra skráðra og leyfisskyldra fjölmiðlaveitna með staðfestu hér á 
landi. Fjölmiðlanefnd hefur engar heimildir til að beita dagsektum eða stjómvaldssektum 
samkvæmt 53. og 54. gr. laga um fjölmiðla fari ijölmiðlaveitur ekki að ákvæði 30. gr. 
Fjölmiðlanefnd hefur engu að síður heimild til að ljúka málum vegna brota á fjölmiðlalögum 
með birtingu álits skv. 3. mgr. 11. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Á það jafnt við um erindi 
sem fjölmiðlanefnd berast og þau sem hún tekur upp að eigin fmmkvæði. Fjölmiðlanefnd fer 
þess á leit við allsherjar- og menntamálanefnd að gert verði ráð fyrir auknum kostnaði 
jQölmiðlanefndar vegna eftirlits með ákvæði 30. gr. í fjárlögum, verði frumvarpið að lögum.

Fyrir hönd fjölmiðlanefndar,

Karl Axelsson Elfa Ýr Gylfaióttir
formaður framkvæmdas^ óri


