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Málefni: Umsögn um frumvarp til fjölmiðlalaga

Póst- og fjarskiptastofhun hefiir fengið tækifæri til þess að veita umsögn um frurnvarp 
menntamálaráðherra, sem nú er til meðferðar hjá menntamálanefiid Alþingis, sbr. tölvupöst 
frá 16. mars s.l.

Tekið skal fram að Pöst- og flarskiptastoíhun gafst kostur á því að koma á framfæri 
athugasemdum sínum við frumvarpið við menntamálaráðuneytið á vinnslustigi þess, sbr. bréf 
dags. 11. növember 2009. Mun þessi umsögn að mestu leyti byggja á þeim efnisatriðum sem 
rakin voru í því bréfí.

Samkvæmt VII. kafla frumvarpsins er Pöst- og fjarskiptastofhun ætlað eftirlitshlutverk 
varðandi flutning á myndefhi. Er þar annars vegar um að ræða svo kallaða flutningsskyldu á 
myndefni samkvæmt 44. gr. frumvarpsins, þ.e. úrræði f)ölmiðlaþjönustuveitenda til að koma 
myndefni sínu á framfæri á stafrænu fjarskiptanetum annarra aðila, og svo hins vegar 
flutningsréttur, sbr. 45. gr. frumvarpsins, sem gefur stafrænum netrekendum tækifæri til þess 
að nýta afkastagetu neta sinna til flutnings á myndefni með tilheyrandi samlegðar- og 
virðisaukandi áhrifum.

Þegar stofnað er til samstarfs milli fjölmiðlaþjönustuveitanda og netrekanda á grundvelli 
framagreindra ákvæða verður að telja að einkum geti orðið ágreiningur um eðlilegt 
endurgjald fyrir flutning eða aðgang að eftii og um útsendingargœði og öryggi þess 
myndefnis sem um ræðir.

Endurgiald fvrir flutning og efni
Hvað varðar fyrra atriðið þá er sérstaklega fjallað um það í 47. gr. frumvarpsins, en það hefur 
að geyma lögbundin viðmið um hvernig eigi að leysa úr ágreiningi aðila um endurgjald fyrir 
flutning eða efrii. Gerir ákvæðið kröfur til ítarlegrar greiningar á kostnaði á grundvelli 
aðferðarfræði sem getur verið flökin í framkvæmd og byggð á matskenndum þáttum. Telur 
Pöst- og fjarskiptastofhun að ákvæðið sé ágætur almennur lagagrundvöllur til þess að leysa úr 
ágreiningi um hæfílegt endurgjald. Hins vegar telur stofhunin nauðsynlegt að njörva niður þær 
greiningarlegu forsendur sem slíkt kostnaðarmat byggir á. Er í þessu sambandi t.d. átt við mat 
á eignum, fjárfestingum, afskriftum, ávöxtunarkröfu svo dæmi séu tekin. Telur Póst- og 
fjarskiptastofnun að mæla þurfi nánar fyrir um forsendur að þessu tagi í reglugerð. Varðandi 
fyrirmyndir að slíkri reglugerð vísar stofnunin til reglugerðar nr. 960/2001 um bókhaldslega 
og fjárhagslega aðgreiningu í rekstri fjarskiptafyrirtækja5 svo og reglugerðar nr. 313/2005 um 
bókhaldslega og fjárhagslega aðgreiningu í rekstri póstrekenda.

I.
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Samkvæmt framangreindu leggur Póst- og flarskiptastofnun til að samgönguráðherra verði 
fengin heimild til að setja reglugerð um kostnaðargreiningu endurgjalds fyrir flutning 
myndefnis. Þannig myndi bætast við 47. gr. frumvarpsins ný málsgrein svo hljóðandi:

„Samgönguráðherra er heimilt að setja reglugerð um nánari útfærslu á 
kostnaðargreiningu endurgjalds jyrir flutning myndefnis, m.a. um aðferðir við 
eignamat, afskriftir og ávöxtunarkröfu oggerð kostnaðarlíkana. “

Reglur um lágmarkskröfur varðandi útsendingargæði og örvggi
Samkvæmt a,-lið 1. mgr. 45. gr. frumvarpsins skal Póst- og fjarskiptastofnun setja reglur um 
lágmarkskröfur varðandi útsendingargæði og öryggi. Stofnunin bendir á að á sviði fjarskipta 
hafa almennt ekki verið settar reglur um gæði þjónustu, en til þess hefur stofnunin heimild í 1. 
mgr. 41. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Þannig hefur að mestu ríkt frjáls samkeppni 
varðandi gæði þeirrar fj arskiptaþj ónustu sem fjarskiptafyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum 
upp á og ekkert fyrirtæki viljað vera eftirbátur annars í þeim efhum. Má þannig segja að 
markaðslögmálin hafí til þessa séð um að halda gæðastigi fj arskiptaþj ónustu hér á landi frekar 
háu. Á afmarkaðri sviðum s.s. varðandi IP~fjarskiptaþjónustu, sbr. 2. mgr. 41. gr. 
fjarskiptalaga, og lágmarkskröfur alþjónustu, sbr. 5. mgr. 19. gr. laganna, hafa þó verið settar 
reglur um gæði þjónustu.

Hins vegar kann þörfín að vera brýnni að setja reglur um gæði útsendingar á myndefhi og 
öryggi í ljósi íþyngjandi kvaða fmmvarpsins um flutningsskyldu og flutningsrétt. Verður td. 
að telja eðlilegt að netrekandi sem fer fram á að fá flytja tiltekið efhi geti skilað því frá sér á 
viðunandi gæðum með tillit til hagsmuna rétthafa þess og auk þess tryggt fullnægjandi öryggi 
að því er varðar höfundarrétt.

Á hinn bóginn verðux ekki horft framhjá því að það kann að reynast vandasöm og tímafrek 
vinna að setja almennar reglur um útsendingargæði og öryggi. Áður en ráðist er í slíka vinnu 
telur Póst- og fjarskiptastofnun æskilegt að gefa markaðsaðilum kost á því að ná samkomulagi 
um útsendingargæði og öryggi á grundvelli eigin verklagsreglna, sem mótast hafa af reynslu 
af túlkun staðla og tæknilegum útfærslum. Taka verður tillit til þess að líklega er ekki um að 
ræða stóran hóp aðila hér á landi sem hugsanlega á eftir að nýta sér réttindi samkvæmt 44. og 
45. gr. frumvarpsins. Þá má gera ráð fyrir að hluti af umræddum markaðsaðilum eigi þegar í 
samstarfí eða viðskiptum varðandi fjarskiptarekstur og miðlun myndefhis um stafræn 
fjarskiptanet. Með tilliti til sjónarmiða um hagræði og hagkvæmni telur Póst- og 
fjarskiptastofhun að taka verði mið af þessum aðstæðum á íslenskum fjarskiptamarkaði áður 
en ráðist verður í smíði almennra stjómvaldsfyrirmæla um útsendingargæði og öryggi.

Samkvæmt framangreindu leggur Póst- og fjarskiptastofnun það til að a.-Iið 1. mgr. 45. gr. 
frumvarpsins verði breytt á þann veg að kveðið verði á um heimild Póst- og 
fj arskiptastofnunar til þess að setja reglur um lágmarkskröfur varðandi útsendingargæði og 
öryggi í stað skyldu, Er þessi tillaga sett fram að því gefhu að Evróputiískipunin, sem verið er 
að innleiða með frumvarpinu, geri það ekki beinlínis að skyldu að setja slíkar reglur.

II.
Samkvæmt III. kafla frumvarpsins er nýrri stofhun Fjölmiðlastofu ætlað að fara með eftirlit og 
annast framkvæmd laganna. í 3 mgr. 7. gr. er tekið fram að starfsemi stofnunarinnar skuli 
fjármögnuð með framlögum úr ríkissjóði.
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Póst- og fjarskiptastofnun bendir á að samkvæmt áðumeíhdum VII. kafla frumvarpsins er 
henni ætlað gegna mikilvægu hlutverki varðandi framkvæmd reglna um flutning á efni. 
Samkvæmt kaflanum er stofnuninni i senn falið að setja reglur á þessu sviði og jafha um 
ágreining milli aðila í tengslum við framkvæmd á flutningi og/eða um eðlilegt endurgjald fyrir 
efni eða flutning. Ekki er getið um það með samsvarandi hætti og gert er í 3. mgr. 7. gr. 
frumvarpsins, að því er varðar FjÖlmiðlastofu, hvemig þessi starfsemi Póst- og 
fjarskiptastofnunar skuli flármögnuð.

í umsögn fjármálaráðuneytisins er lagt til grundvallar að kostnaður Póst- og 
flarskiptastofnunar við að sinna framangreindum verkefhum geta numið u.þ.b. 5 milljónum 
króna á ári, en sú upphæð byggir á áætlun frá stofhunni. Sérstaklega er bent á að í 
frumvarpinu séu ekki ákvæði sem heimila stofnuninni að endurkrefja fyrirtækin um þann 
kostnað.

Það sem verður að hafa í huga varðandi aðkomu Póst- og fj arskiptastofhunar að þessum 
verkefnum er hvemig stofnunin er Qármögnuð. Tekjur stofhunarinnar koma að Iangmestu 
leyti frá mökuðum tekjustofnun. Þeir eru númeragjald, rekstrargjald og tíðnigjöld. 
Markaðsaðilar greiða þessi gjöld til stofnunarinnar og eiga þau að standa undir 
eftirlitsstarfsemi í fjarskiptum og póstmálum. Stofnunin nýtur ekki fjárframlaga úr ríkissjóði 
til að standa straum af rekstri sínum, þó svo að í vinnslu íjárlaga heiti það svo að fjárheimildir 
komi úr ríkissjóði.

Það leiðir af eðli tíðnigjalda og númeragjalda að tekjur vegna þeirra verða ekki notaðar til að 
fjármagna önnur verkefni en felast í umsýslu við umrædd réttindi. Að því er varðar 
rekstargjaldið sem er almenns eðlis þá byggir það á 12. gr. heimildartilskipunar ESB nr. 
2002/20/EB. Samkvæmt ákvæðinu skulu álögð gjöld standa undir kostnaði tiltekinna þátta í 
starfsemi eftirlitsstjómvalds á sviði fjarskipta. Ekki er tilefhi til þess að rekja þá þætti 
sérstaklega í umsögn þessari, en um er að ræða tæmandi upptalningu á þeirri starfsemi sem 
heimilt er að fjármagna með álagningu sérstaks rekstargjalds á fjarskiptafyrirtæki. Þar af leiðir 
að ekki er heimilt að nýta framangreindar skatttekjur til annarra verkefria stofhunarinnar eða 
til annarra nota af hálfu hins opinbera.

Þegar horft er til þeirra verkefha sem samkvæmt 12. gr. heimildartilskipunarinnar er heimilt 
að fjármagna með rekstargjaldi er ljóst að það getur einungis að hluta til farið í að flármagna 
verkefhi stofnunarinnar samkvæmt VII. kafla laganna. Póst- og fjarskiptastofnun verður því 
ekki gert að nota núverandi tekjur sínar, t.d. með kröfu um hagræðingu í rekstri, til þess að 
standa undir kostnaði vegna þessara nýju verkefna.

Að þessu virtu leggur Póst- og fjarskiptastofnun til að eftirfarandi málgrein verði bætt við 7. 
gr. frumvarpsins:

„Kostnaður við starfsemi Póst- og fjarskiptastofnunar samkvœmt VII kafla 
laganna greiðist úr ríkissjóði “

III.
Stofnunin þakkar fyrir að hafa fengið tækifæri til að koma að ábendingum varðandi hið nýja 
flölmiðlafrumvarp. í ljósi hlutverks Póst- og fjarskiptastofhunar, eins og því er lýst í 
frumvarpinu, óskar stofhunin eftir því að fá að fylgjast með framgangi frumvarpsins og hafa 
tækifæri til að koma að frekari ábendingum verði verulegar efhislegar breytingar á 
frumvarpinu frá því sem nú er.
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Jafhframt er bent á að verkefni fyrirhugaðrar Fjölmiðlastofu eru skyld þeirri eftirlitsstarfsemi 
sem að Póst- og fjarskiptastofhun hefur með höndum, enda hefur samþætting fjarskipta og 
flölmiðlunar farið vaxandi á undanfomum árum með auknum tækniframforum. Víða í 
nágrannalöndum okkar hefur systurstofiium Póst- og flarskiptastofnunar verið falið það eftirlit 
sem ætlað er Fölmiðlastofu í frumvarpinu. Vegna þessa má ætla að til staðar sé talsverð 
reynsla af framkvæmd flarskiptaeftirlits og fjölmiðlaeftirlits hjá einu og sama stjómvaldinu.

Virðingarfyllst,


