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Reykjavík, 30. nóvember 2015.

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum (endurskoðun
höfundalaga, einkaréttindi höfunda og samningskvaðir) mál nr. 333, 145. 
löggjafarþing.

Rithöfundasamband íslands (RSÍ) er stéttarfélag rithöfunda, stofnað árið 1974. Rétt á 
félagsaðild eiga íslenskir rithöfundar og erlendir höfundar með fasta búsetu á íslandi. 
Tilgangur félagsins er m.a. að gæta hagsmuna og réttar félagsmanna og að verja frelsi og 
heiður bókmenntanna. RSÍ gerir samninga við útgefendur, leikhús, fjölmiðla, stofnanir 
og aðra aðila sem birta eða hafa afnot af verkum félagsmanna. Með öðrum orðum er RSÍ 
hagsmunafélag rithöfunda, stjórnað af rithöfundum og lætur sig varða höfundarétt og 
önnur hagsmunamál rithöfunda.

RSÍ lýsir yfir almennri ánægju með framkomið frumvarp til breytingar á höfundalögum, 
mál nr. 333, sem nú er lagt fram fyrir Alþingi í annað sinn. Telur RSÍ m.a. að ákvæði 
frumvarpsins um samningskvaðaleyfi, sem heimilar afritun á höfundaréttarvörðu efni, 
muni leiða til aukins aðgengis og aukinna nýtingarmöguleika notenda á efninu. Á sama 
tíma tryggir frumvarpið einnig að fyrir slík not, náist um þau samkomulag, komi 
sanngjarnt endurgjald með sem minnstum tilkostnaði og sem mestri hagkvæmni fyrir 
höfunda, enda er gjaldið innheimt og útdeilt af innheimtusamtökum höfunda. 
Frumvarpið gæti þannig hagsmuna almennra notenda höfundaréttarvarins efnis sem og 
hagsmuna höfundanna sjálfa með því að auka aðgengi að efninu gegn greiðslu gjalds og 
hámarka þannig, eða a.m.k. auka arðsemi höfunda af höfundaverkum sínum.

RSÍ tekur undir athugasemdir sem birtast í öðrum umsögnum við frumvarpið og varða 
málflutning Pírata um efni frumvarpsins. í stað þess að endurtaka það sem þegar er fram 
komið leyfir RSÍ sér að taka sérstaklega undir og vísa til þess sem segir í umsögn Fjölís, 
dags. 24. nóvember s.l. og í umsögn STEFs, dags. 29. nóvember s.l. RSÍ telur að 
málflutningur Pírata gangi að miklu leyti gegn hagsmunum höfunda hvað umfjöllun um 
frumvarpið varðar.
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