
SAMBAND TÓNSKÁLDA OG EIGENDA FLUTNINGSRÉTTAR 
THE PERFORMING RIGHT SOCIETY OF ICELAND

Conféderation Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs

Laufásvegi 40 ■ IS-101 Reykjavík ■ Iceland 
Tel.:(+354)561 6173 ■ Fax (+354)562 6273

Reykjavík 19. maí 2015

Nefndasvið Alþingis 
Allsherjar- og menntamálanefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík 
nefndasvid@althingi.

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum (endurskoðun 
höfundalaga, einkaréttindi og höfunda og samningskvaðir) 702 mál.

STEF fagnar því að áfanga 2 og 3 í heildarendurskoðun höfundalaga hafi loks náðst. Með 
þessum áfanga er því mikilvæga skrefi náð að samræma íslensk höfundalög við þróun 
höfundalaga á Norðurlöndunum. Í þessu sambandi fagnar STEF því sérstaklega að ákvæði 
laganna um samningskvaðir sem í frumvarpinu er nefnt samningskvaðaleyfi, eru nú mun 
ítarlegri en áður og réttarstaða þeirra sem kjósa að vera ekki meðlimir í 
höfundaréttarsamtökum mun skýrari en áður.

Ákvæði íslenskra höfundalaga um samningskvaðaleyfi eru að norrænni fyrirmynd, en með 
slíkum ákvæðum er aðgengi almennings að höfundaréttarvernduðum verkum aukið til muna 
frá því sem annars væri möguleiki á.

Með nýjum ákvæðum um samningskvaðaleyfi í frumvarpinu er kerfi þetta styrkt í sessi um 
leið og opnað er fyrir möguleika á að gera slíka samninga um fleiri tegundir notkunar verka 
en verið hefur hægt hingað til. Um leið tryggir þetta fyrirkomulag að rétthafar fái endurgjald 
fyrir þessi not, bæði félagar í rétthafasamtökum eins og STEFi sem og þeir sem kjósa að 
standa utan þeirra. Þess má geta að í STEFi eru nú skráðir um 6300 íslenskir rétthafar, en 
STEF fer þó einnig með réttindi meðlima erlendra systursamtaka vegna flutnings verka þeirra 
hérlendis.

Þá vilja samtökin nota þetta tækifæri og benda á að í þessa endurskoðun höfundalaga skortir 
að 11. gr. laganna sé færð í viðhlítandi form og þannig að íslensk höfundalög verði færð til 
samræmis við lög annarra Norrænna ríkja og kveðið skýrt á um að heimild laganna til 
eintakagerðar til einkanota sé bundin við að um sé að ræða eftirgerð af löglegu 
upprunaeintaki. Um leið er nauðsynlegt að breyta 11. gr. laganna til samræmis við þá tækni 
og miðla sem í dag eru notaðir til eintakagerðar til einkanota, en á meðan slíkt er ekki gert er 
ekki hægt, er ekki verið að tryggja rétthöfum sanngjarnar og fullnægjandi bætur vegna afnota



STEF

af vernduðum verkum þeirra eins og tilskipun ESB 2001/29 kveður á um. 
Menntamálaráðuneytið er með í smíðum frumvarp til breytinga á þessum ákvæðum 
höfundalaga og er mikilvægt að þingið veiti því framgang þegar að því kemur að það verður 
lagt fyrir þingið.
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