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Efni: Athugasemdir Samkeppnisstofnunar við 
frumvarp til laga um fjarskipti -  599. mál.

Athugasemdir Samkeppnisstofiiunar um frumvarp til fjarskiptalaga einskorðast við 
14. og 15. gr. frumvarpsins en í báðum greinum er því lýst að Póst- og 
fjarskiptastofhun eigi að leita samstarfs við Samkeppnisstofnun i ákveðnum tilvikum.

I frumvarpi til fjarskiptalaga er gert ráð fyrir samstarfi milli Samkeppnisstofhunar og 
Póst- og fj arskiptastofnunar varðandi skilgreiningar á hinum ýmsu undirmörkuðum 
fjarskiptamarkaðarins. Orðalag frumvarpsins virðist benda til þess að Póst- og 
fjarskiptastofnun muni hafa frumkvæði að því að óska eftir samráði við 
Samkeppnisstofnun.1 Póst- og fjarskiptastofnun hefur með bréfi til 
Samkeppnisstofhunar, dags. 9. desember 2002, nú þegar óskað eftir nánu samstarfi.

Sú vinna sem frumvarpið gerir ráð fyrir felst i því að skilgreina þá markaði sem falla 
undir fjarskiptamarkaðinn. Af fhimvarpinu er einnig ljóst að sú aðferðafræði sem 
beita á við gerð markaðsskilgreiningar er sú sama og beitt er við úrlausn 
samkeppnismála. Gerð markaðsskilgreininga og gagnaöflun samhliða þvi er einn 
umfangsmesti hluti hvers samkeppnismáls. Aðilum máls er gefið tækifæri á að koma 
að athugasemdum við skilgreininguna og afla þarf mikilla og nákvæmra gagna til þess 
að aðgreina megi markaði og unnt sé að meta hlutdeild fyrirtækja á þeim.

Það má því gera ráð fyrir að hlutur Samkeppnisstofnunar í samstarfi stofiiananna geti 
orðið stór. Engin reynsla er fyrir hendi hjá Póst- og fjarskiptastofnun i gerð 
markaðsskilgreininga á sama hátt og hjá Samkeppnisstofhun. Ljóst er því að Póst- og 
fjarskiptastofnun verður að miklu leyti háð ráðgjöf og vinnu Samkeppnisstofnunar.
Hjá Samkeppnisstofnun er nú til rannsóknar ýmis mjög umfangsmikil mál og fjöldi
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1 Sbr. 14. gr: „Haft skal samráð við Samkeppnisstofnun þegar við á.“ og 15. gr: „Þegar við á skal Bréfaŝ mf: Ve-iiwi 
framkvæma greiningua í samstarfi við Samkeppnisstofnun.“ www.samkeppni.is
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smærri mála. Sökum verkefiiastöðu verður Samkeppnisstofnun þvi ekki unnt að verða 
við ósk Póst- og fjarskiptastofnunar um aðstoð við gerð markaðsskilgreininga skv. 14. 
og 15. gr. frumvarpsins, nema til komi viðbótar fjárveiting i þvi skyni. Á það er minnt 
að við setningu laga nr. 75/2001 um sölu ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma íslands hf. 
var við það miðað að hlutaðeigandi stjómvöldum yrði gert kleift að sinna fullnægjandi 
eftirliti með samkeppnishömlum á fjarskiptamarkaðnum. Það heíur ekki gengið eftir 
hvað Samkeppnisstofhun áhrærir. A fjarskiptamarkaðnum hefur Landssími Islands 
yfírburðarstöðu og fákeppni hefur aukist cftir samruna fjarskiptafyrirtækja. 
Samkeppnisstofnun telur mjög bagalegt að stofnunin hafi ekki getu til að viðhafa 
öflugt eftirlit með samkeppni á þessum mikilvæga markaði.

Virðingarfyllst,
f.h. Samkeppnisstofhunar


