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19. gr. Heimil er eftirgerð og dreifing eintaka af verkum sem út hafa verið gefin þegar slík eintök eru 
sérstaklega ætluð til nota fyrir blinda, sjónskerta, heyrnarlausa, lestrarhamlaða eða aðra þá sem eru 
ófærir um að nýta sér venjulegt prentað mál til lestrar. Ákvæði þetta gildir ekki ef eftirgerðin eða 
dreifingin fer fram í fjárhagslegum tilgangi.

Heimildin í 1. mgr. gildir ekki um eftirgerð hljóðupptöku.
Heimilt er með hljóðupptöku að gera eintök af bókmenntaverkum til þess að lána þau blindum, 

sjónskertum, lestrarhömluðum og öðrum sem ófærir eru um að nýta sér venjulegt prentað mál til 
lestrar, enda séu eintökin ekki gerð í fjárhagslegum tilgangi. Höfundar eiga rétt á sanngjörnum 
bótum vegna slíkrar eintakagerðar.

Verður samkvæmt frumvarpi

19. gr. Heimil er eftirgerð og dreifing eintaka af verkum sem út hafa verið gefin þegar slík eintök eru 
sérstaklega ætluð til nota fyrir blinda, sjónskerta, heyrnarlausa, lestrarhamlaða eða aðra þá sem eru 
ófærir um að nýta sér venjulegt prentað mál til lestrar. Ákvæði þetta gildir ekki ef eftirgerðin eða 
dreifingin fer fram í fjárhagslegum tilgangi.

Heimildin í 1. mgr. gildir ekki um eftirgerð hljóðupptöku. ATH! Þetta þýðir að ekki má kaupa af 
markaði -  sem getur falið í sér bæði tvíverknað og undarlega stöðu gagnvart þeim sem vilja selja 
efni sitt

Heimilt er með hljóðupptöku (Í dag eru hljóðbækur iðulega framleiddar með texta og myndum, 
sem samhæft er hljóðinu, myndlýsingar og fleira eftir því sem henta þykir hverjum notendahópi. 
Þannig að ekki er skynsamlegt að miða aðeins við hljóðútgáfu. Þegar kemur að blindraletri og 
stækkuðu letri á þetta enn síður við) að gera eintök af bókmenntaverkum til þess að lána þau 
blindum, sjónskertum, lestrarhömluðum og öðrum sem ófærir eru um að nýta sér venjulegt 
prentað mál til lestrar, enda séu eintökin ekki gerð í fjárhagslegum tilgangi. Höfundar eiga rétt á 
sanngjörnum bótum vegna slíkrar eintakagerðar.

Heimilt er stofnunum á vegum ríkis og sveitarfélaga og öðrum stofnunum sem starfa í  
almannaþágu og ekki í  fjárhagslegum tilgangi að gera með mynd- eða hljóðupptöku (setja á það 
form  sem henta þykir hverju sinni, hvaða gagn hefði td. heyrnarlaus aðili sem vildi kynna sér efni 
útvarpsþáttar að fá  hljóð- eða myndupptöku? ) eintök af verkum, sem hljóðvarpað er eða sjónvarpað 
eða eru gerð aðgengileg í  dreifikerfi fjölmiðlaveitu þannig að hver og einn geti fengið aðgang að 
þeim á þeim stað og á þeirri stundu sem hann sjálfur kýs, til nota fyrir blinda, sjónskerta, 
heyrnarlausa og þá sem vegna fötlunar eða af öðrum ástæðum eru ófærir um að nýta sér 
hefðbundna fjölmiðlaþjónustu, enda sé fullnægt skilyrðum um samningskvaðaleyfi skv. 26. gr. a. Þess 
háttar upptökur má aðeins nota innan stofnunar sem samningur tekur t il, sbr. 26. gr. a. Hvað merkir 
"þess háttar upptöku má aðeins nota innan stofnunar"? Þýðir það að stofnunin má nota efnið fyrir 
sig og sína lánþega, þ.e. tengt lögbundinni starfsemi sinni, eða er merkingin þrengri þannig að það sé



átt við aðeins innan veggja stofnunnar? Þetta orðalag er óskýrt og getur því leitt til misskilnings. Það 
er ekkert gagn að tillögunni nema að hún nýtist þjónustuþegum stofnunnarinnar.



Skilgreiningar úr fjölmiðlalögum: til glöggvunar fyrir þig Þóra

Fjölm iðill er hvers konar m iðill sem með reglubundnum  hætti m ið lar til alm ennings efni er lýtur ritstjórn. Til 
fjö lm iðla te ljast m.a. dagblöð og tímarit, ásam t fylg iritum  þeirra, netmiðlar, h ljóð- og m yndm iðlar og aðrir 
sam bæ rileg ir miðlar.

F jölm iðlaþ jónusta er sú þjónusta sem  fjö lm ið lar veita.

F jölm iðlaveita er e instaklingur eða lögaðili sem  starfræ kir fjölm iðil.

III. Meginefni frumvarpsins.

Nýju samningskvaðirnar sem lagt er til að lögfestar verði eru eftirfarandi:
1. Söfn sem talin eru upp í 1. mgr. 12. gr. laganna geti samið um leyfi til eintakagerðar umfram 

heimildir í gildandi 12. gr. og til að gera slík eintök aðgengileg, sbr. 5. gr. frumvarpsins.
2. Stofnanir geti samið um leyfi til að gera eintök af upptökum útsendinga hljóðvarps og 

sjónvarps til nota fyrir blinda, sjónskerta og heyrnarlausa, sbr. 9. gr. frumvarpsins.

4. Almenn heimild til samninga um leyfi til nota á verkum í afmörkuðum, vel skilgreindum 
tilvikum, sbr. 2. mgr. a-liðar 14. gr. frumvarpsins.

Athugasemd: Í dag er Hljóðbókasafninu gert að gera efni aðgengilegt fyrir þá hópa sem á því þurfa að 
halda -  ekki þarf að sækja um leyfi í hverju einstöku tilfelli fyrir sig -  þetta er réttur þeirra sem á 
þurfa að halda -  og t.d. Hljóðbókasafnið og Þjónustu- og þekkingarmiðstöð eiga að framleiða efni á 
viðeigandi formi.


