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Efni: Umsögn Samkeppníseftirlitsins um frumvarp til laga um fjölmiðla, 423. mál.

Með tölvupósti frá nefndarsviði Alþingis, dags. 16. mars sl., var frumvarp til laga um fjölmiðla 
sent Samkeppniseftirlitinu til umsagnar. Hefur Samkeppniseftirlitið nú kynnt sér efni 
frumvarpsins með hliðsjón af ákvaeðum samkeppnislaga nr. 44/2005 og með tilliti til 
almennra samkeppnissjónarmiða. Takmarkast umsögn eftiriitsíns við framangreind sjónarmið 
eingöngu.

Samkeppniseftiriitið gaf mennta- og menningarmálaráðuneytinu umsögn um drög að 
frumvarpi til laga um fjölmiðla þann 13. nóvember sl. Ekki er að sjá að miklar efnislegar 
breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu síðan þá. Vísar Samkeppniseftirlitið þv( til og 
ítrekar fyrri athugasemdir eftiriitsins sem eru í meðfyigjandi umsögn.

Við fyrri umsögn sína vilf Samkeppniseftirlitið þó bæta eftirfarandi:

1. llm eignarhald og samþjöppun
í  athugasemdum með frumvarpinu er gerð ítarieg grein fyrir samþjöppun á fjölmiðlamarkaði 
og tekið fram að samþjöppun fjöimiðla hér á landi sé umtaisverð og ástæða sé til að gefa 
henni frekari gætur, enda sé slík samþjöppun verulegt áhyggjuefni fyrir aimenning. Bent er á 
tiimæli Evrópuráðsins um að aðildarríkin hugi að því að lögfesta regiur til að hamla gegn 
samþjöppun sem stefnt gæti markmiðum um fjölbreytni fjölmiðla í hættu. Þrátt fyrir 
framangreint var það þó metið svo að þörf sé á að endurskoða hvort nauðsynlegt sé að setja 
reglur um eignarhaid á fjölmiðlum og því felur umrætt frumvarp engar slíkar regiur í sér. í 
stað þess er lagt til að þverpólitískri nefnd verði ætiað að meta þörfina á 
eignarhaldstakmörkunum og útfærslu þeirra, sé þeirra þörf, sbr. bráðabirgðaákvæði við lögin, 
68. gr.

Hvað framangreint snertir vili Samkeppniseftirlitið árétta mikilvægi þess að iögfestar verði 
reglur um fjöimiðla og eignarhald á þeim, m.a. í því skyni að tryggja dreift eignarhald, sbr. 
fyrri umsögn eftírlitsíns og álit eftirlitsins nr. 4/2008, Samkeppníshömlur sem stafa a f stöðu 
og háttsemi Ríkisútvarpsins á markaði fyrir söiu auglýsinga í  Ijósvakamiðium. Er hins vegar
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mikilvægt að þess verði gætt að sííkar reglur raski ekki núgiídandi helmildum 
Samkeppniseftirlitsins skv. samkeppnislögum, þá einkum skv. 17. gr. iaganna.

Þrátt fyrir að frumvarpið feli ekki í sér reglur um takmarkanir á eignarhaldi hefur það þó að 
geyma reglur um skráningu fjölmiðla, gagnsæi, upplýsingagjöf o.fl., sbr. IV. kafla 
frumvarpsins. Eru slíkar reglur að mati Samkeppniseftirlitsins til þess fallnar að veita aðhald 
að einhverju marki við samþjöppun á þessum markaði þar sem þær tryggja ákveðið gagnsæi 
eignarhalds á fjölmiðlum. Samkeppniseftirlitið leggur þó áherslu á að samþjöppun á 
eignarhaldi á þessum markaði er vissulega áhyggjuefni og telur því mikilvægt að hraðað verði 
vinnu við að útfæra og lögfesta umræddar reglur.

2. Um flutningsskyldu og flutningsrétt
í frumvarpinu er lagt til að lögfestar verði reglur um flutningsskyldu og flutningsrétt, sbr. VII. 
kafla frumvarpsins og athugasemdir við hann. Er þetta í samræmi við tillögur 
Samkeppniseftirlitsins sem kynntar voru í skýrslu eftirlitsins nr. 2/2008, Öffug uppbygging - 
Opnun markaða og efiing atvinnustarfsemi.

í fyrri umsögn Samkeppniseftirlitsins, dags. 13. nóvember sh, vísar Samkeppniseftirlitið til 
ákvarðana samkeppnlsráðs nr. 10/2005, Samruni Landssíma ísiands hf. og ísienska 
sjónvarpsféiagsins hf., og nr. 12/2005, Samruni Og fjarskipta hf,, 365 ijósvakamiðia ehf. og 
365 prentmiðia ehf., og bendir á að hér á landi sé aðgangur að slíku dreifikerfi forsenda þess 
að komast inn á sjónvarpsmarkaðinn. Þá kemur fram í umsögninni að lögfesting reglna um 
flutningsskyldu og flutningsrétt sé til þess fallin að stuðla að opnun sjónvarpsmarkaðarins og 
auðvelda innkomu nýrra keppinauta, sbr. jafnframt umfjöllun í framangreindri skýrslu 
Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008.

2.1 Flutningsskylda
í 2. mgr. 44. gr. frumvarpsins er settur sá fyrirvari að óski fleiri fjölmiðlaþjónustuveitendur 
eftir að sjónvarpsútsendingar þeirra verði fluttar en fjarskiptanet fjarskiptafyrirtækis annar 
skuli fjarskiptafyrirtækið flytja þær útsendingar sem hafa mest áhorf. Samkeppniseftirlitið 
bendir á að sá fyrirvari sem hér um ræðir getur hugsanlega, þegar fram líða stundir, falið í sér 
aðgangshindrun fyrir litla og nýja fjölmiðlaþjónustuveitendur og kann fyrirvarinn því að vera 
til þess fallinn að hindra innkomu nýrra keppinauta á markað fyrir fjölmiðlaþjónustu. Hefur 

,Samkeppniseftirlitið áður bent á þær takmarkanir á samkeppni sem þetta getur skapað, sbr. 
umsögn Samkeppniseftirlitsins um frumvarp til laga um breytingar á útvarpslögum nr, 
53/2000 o.fl. lögum, dags. 7. desember 2006, þar sem eftirfarandi kom m.a. fram:

„Samkeppniseftiriitið bendir á að þetta ákvæði um vai á dagskrám tii fiutnings geti ieitt tii 
þess að takmörkuð verði innkoma nýrra aðiia á markaðinn og eins gert iitíum aðiium erfitt 
fyrir um hugsaniega aukna dreifingu dagskrár. Leggur Samkeppniseftiriitið áhersiu á að ieitað 
verði ieiða til þess að draga úr hindrunum sem af þessu geta ieitt. Takmörkun á dreifingu 
sem ákvæði þetta getur skapað er iíkieg tii þess að hamia samkeppni og minnka fjöibreytni í  
dreifingu sjónvarpsefnis."

í athugasemdum við þennan kafia í frumvarpinu kemur fram að við mat á því hvað telst 
mesta áhorf þyki rétt að miða við hlutlausar kannanir eins og reglulegar fjölmiðlakannanir 
Capacent og sambæriiegar kannanir. í þessu sambandi vill Samkeppniseftirlitið benda á að 
þær mælingar sem framkvæmdar eru í dag gefa ekki endiiega alltaf rétta mynd af notkun á 
fjölmiðlum hverju sinni sökum þess að sumar þeirra taka aðeins mið af þeim aðilum sem 
greiða framkvæmdaraðila fyrir að taka þátt í mælingum. Nýir og litlir aðilar á markaðinum 
sem ekki hafa fjármagn tii að greiða fyrir þátttöku í mælingum eru því yfirleitt ekki með í



sltkum fjölmiðlakönnunum. Af þessari ástæðu telur Samkeppniseftirlitið afar mikilvægt að við 
mat á áhorfi í þessu sambandi verði aðeins heimilt að taka mið af mælingum sem 
framkvæmdar eru af aðila sem stenst fyrirfram ákveðnar faglegar kröfur og er viðurkenndur 
af hlutaðeigandi eftirlitsstjórnvaldi (Fjölmiðastofu og/eða Póst- og fjarskiptastofnun). Þá er 
ekki síður mikilvægt að siíkur aðili mæli ávaiit notkun á öllum fjöimiðlaþjónustuveitendum á 
hlutaðeigandi markaði hverju sinni, hvort sem um sé að ræða mælingu á notkun 
hefðbundinna Ijósvakamiðla eða prentmiðla.

2.2 Flutningsréttur
Hvað varðar reglur um flutningsrétt sem kveðið er á um í 45 gr. frumvarpsins bendir 
Samkeppniseftiriitið á ákvörðun eftirlitsins nr. 41/2009 frá 18. desember 2009, Brot Símans 
hf. á ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005 Samruni Landssfma ísiands hf. og ísienska 
sjónvarpsféiagsins hf.

í máli þessu liggur að mati Samkeppniseftirlitsins fyrir að Síminn hafði farið gegn þeim 
fyrirmælum sem fóiust í ákvörðun nr. 10/2005 og þannig unnið gegn markmiðum hennar. 
Sökum þessara athafna Símans taldi Samkeppniseftirlitið nauðsynlegt að setja fram tiltekin 
fyrirmæli til að tryggja að markmið ákvörðunar samkeppnisráðs næðust, í fyrsta lagi þótti 
nauðsynlegt að auka gágnsæi í verðlagningu Símans á ADSL tengingum, Internetþjónustu, 
sjónvarpsþjónustu og endabúnaði. í  öðru lagi varð að tryggja enn frekar aðgang 
fjarskiptafyrirtækja að flutningskerfi/dreifikerfi Símans fyrir sjónvarp og þar með möguleika 
þeirra að nálgast sjónvarpsmerki Skjásins í þeim tilgangi að geta boðið fram sambæriiega 
þjónustu og Síminn á smásöiumarkaðí. í þriðja lagí þótti mikilvægt að tryggja að 
sjónvarpsnotendur sem fá sjónvarpsútsendingar fyrir atbeina annarra fjarskiptafyrirtækja en 
Símans hafi þann endabúnað sem til þarf tii að ná útsendingum Skjásins (Sjónvarps Símans) 
með sömu kjörum og þjónustu og viðskiptavinum ADSL þjónustu Símans býðst. Rétt er að 
taka fram að framangreind ákvörðun er nú tií umfjöllunar hjá áfrýjunarnefnd 
samkeppnismála.

Að lokum ítrekar Samkeppniseftirlitið athugasemdir sínar í fyrri umsögn, þá einkum þær er 
lúta að eignarhaidi og samþjöppun á fjölmiðlamarkaði og samkeppnishömium sem stafa af 
stöðu RÚV á auglýsingamarkaði, sbr. álit eftirlitsins nr. 4/2008, Samkeppnishömiur sem stafa 
afstöðu og háttsemi Ríkisútvarpsins á markaði fyrír söfu augiýsinga í  ijósvakamiðium. Áskilur 
Samkeppniseftirlitið sér rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri vegna 
frumvarpsins á síðari stigum.

Virðingarfyllst,
Samkeppniseftirlitið
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
b.t. Þórhalis Vilhjálmssonar 
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Aihs. 1 Jrúnm,

Reykjavík, 13. nóvember 2009 
T IIv.: 0910026

Efní; Umsögn Samkeppniseftiriitsms um frumvarp til faga um fjölmiðla
Með bréfi frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, dags. 22. október 2009, sem barst 
Samkeppniseftlrlltinu þann 26. október sl. var óskað umsagnar stofnunarlnnar um nýtt 
frumvarp að lögum um fjölmiðla og starfsemi þeirra hér á landi,

1« Gildissvið laganna og stjórnsýsla
í III. kafla frumvarpsins er kveðið á um eftirlit Fjölmiðlastofu. Samkeppniseftirlitið gerir 
ekki athugasemdir vlð þessi ákvæði, enda lítur Samkeppniseftlrlitið svo á að ákvæðl 
frumvarpsins, verði þau að lögum, raski ekki gildissviði samkeppnislaga á þeim 
mörkuðum sem frumvarpið getúr tekíð til.

2. Samþjöppun á eignarhaldi
Samkvæmt bráðabirgðaákvæði IV í frumvarpinu skal menntamálaráðherra skipá nefnd ti! 
að kanna samþjöppun á eignarhaldi á ffölmiðlamarkaði hér á landl. Telji nefndin að slík 
samþjöppun sé óeðlileg skal hún gera tillögur í frumvarpsformi um víðeigandi 
takmarkanlr eignarhalds á fjölmiðium fyrir 1. júní 2010.

í athugasemdum við frumvarpið segir að endurskoða verði nauðsyn 
eignarhaldstakmarkana og mögulega útfærslu þeirra, sé talin á þeim þörf. Hvað varðar 
nauðsyn regina um eignarhald á fjölmiðlum vísar Samkeppniseftirlitið til álits 
stofnunarinnar nr. 4/2008, Samkeppnishömfur sem stafa af stöðu og háttsemi 
Ríkisútvarpsins á markaði fyrír söiu augiýslnga f ijósvakamiðlum, um að mikilvægt sé að 
setja íöggjöf um f ö̂lmiðla og eignarhald á þeim, m.a. í því skyní að tryggja dreift 
eignarhald.

Samkeppniseftiriitið leggur hins vegar áherslu á að sérstakar takmarkanir eignarhalds á 
Qöímiðlum, verði þær lagðar til samkvæmt framangreindu, raski ekki núgildandi 
heimildum Samkeppniseftirlitsíns skv. 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, sbr. síðari
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breytingar, til þess að koma í veg fyrír óæskilega samþjöppun á markaði hér á landi, frá 
sjónarhóli samkeppnisréttar.

3. Gagnsæi t eignarhaldi
Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins skulu veítendur fjölmiðlaþjónustu, sem ekki 
stunda leyfisskyida hijóð- og myndmiðlun, tilkynna Fjöimiðlastofu um starfsemi sína áður 
en hún hefst. í  slíkri tilkynningu skal veita upplýsingar um eignarhaid viðkomandi 
þjónustuveitenda, sbr. 2. mgr. 14. gr. Hingað til hafa ekki giit regiur um gagnsæi 
eigriarhalds á fjöimiðium, heldur hefur eigendum verið í sjálfsvald sett hvort þeir láti uppi 
hvernig elgnarhaldi er háttað.

Samkeppniseftirlitið teiur nauðsynlegt að gagnsæi ríki um eignarhald á í^ölmiðlum og að 
slíkar upplýsingar séu aðgengilegar aimenningi, t.d. á heimasíðu Fjölmiðiastofu, sbr. 21. 
gr; frumvarps. Tekið er undir þær athugasemdír sem fram koma með frumvarpinu um að 
annars getí reynst örðugt að fylgjast með hvernig samþjöppun eignarhalds er háttað á 
Qölmiðlamörkuðum og hvaða hagsmunir kunni að liggja að baki starfsemi miðianna.

í  1. mgr. 17. gr. frumvarpsíns er fjalíað um hvaða uppiýsingar skuii koma fram í umsókn 
um almennt leyfí til hljóð- og myndmiðlunar og skaí samkvæmt f-lið 1. mgr. greina frá 
eignarhaldi á umsækjanda. í 2. mgr. 17, gr. er umsækjandi um skammtímaieyfi hins 
végar undanþeginn þeirri skyldu, en engar skýringar er að finna í athugasemdum 
frumvarps fyrir þeirri ívilnun sem umsækjendur um skammtímaieyfi njóta.

4. Flutnirsgsskylda og flutningsréttur
Hvað varðar reglur 44. og 45. gr. frumvarpsins um flutningsskyidu og flutningsrétt vísar 
Samkeppniseftiriitið til ákvarðana samkeppnisráðs nr. 10/2005, Samrunt Landssfma 
íslands hf. og ís/enska sjónvarpsféiagsins h f og nr. 12/2005, Samruni Og fjarskipta hf., 
365 ijósvakamiðia ehf. og 365 prentmiðia ehf. Samkvæmt þeim ákvörðunum eru miklar 
aðgangshindranir að mörkuðum fyrir dreifi- og efnisveitur hér á landi og er aðgangur að 
slíku dreifikerfi forsenda þess að komast inn á, sjónvarpsmarkaðinn. Samkeppniseftirlitið 
teiur að lögfesting reglna frumvarpsins um fiutningsskyidu og flutningsrétt á myndefni sé 
til þess faliin að stuðía að opnun sjónvarpsmarkaðarins og auðvelda innkomu nýrra 
keppinauta, sbr. skýrsiu Samkeppniseftirlitisins nr. 2/2008, Öflug uppbygging, opnun 
markaða og ef/ing atvinnustarfsemi.

5. Umfjöílun um eignarhald og samþjöppun
í  greinargerð með frumvarpinu er fjallað sérstaklega um samþjöppun á 
Qöimiðiamörkuðum. Samkeppniseftiriitið hefur ekki lagt sérstakt mat á þá umflöliun. Þó 
er rétt áð benda á að í umfjölluninni er tekið fram að eðlilegra sé að styðjast við 
markaðshiutdeild í útbreiðslu og hiutdeild í lestri, hiustun og áhorfi en tekjur og veitu 
þegar metin er samþjöppun á fjölmiðlamörkuðum, enda liggl aðrir og víðtækari 
hagsmunir að bakl vangaveitum um samþjöppun. og fákeppni í fjöimíðlun en þeir sem 
snúa eingöngu að rekstrariegri og viðskiptalegri hiið fjölmiðla. Vísað er til þess að við mat 
samkeppnisyfirvaida á samþjöppun markaða sé algengást að miðað sé við tekjur eða 
veltu fyrirtækja.

Af þessu tilefni tekur Samkeppniseftirlitið fram að samkeppnisyfirvöid notast í 
rannsóknum sínum við þau viðmið sem líklegust eru tii að gefa rétta mynd af stöðu
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fyrirtækja í samkeppnlsréttarlegu tiliiti. Er þá m.a. tekið mið af eðii markaða og gæðum 
upplýsinga. Á fjölmiðiamörkuðum, eins og öðrum mörkuðum, hafa upplýsingar um tekjur 
éða veltu þýðingu enda gefa þeir þættir, ásamt öðrum mæiikvörðum sem nefndir eru í 
greinargerðinni, vísbendingu um styrk og stöðu viðkomandi fjöimiðla.

6. Ákvæðí um auglýsingar -  staða RÚV á augiýsingamarkaði
í frumvarpinu er áð finna ýmis ákvæði um augíýsingar og framsetningu þeirra. Ekki er 
hins vegar að finna ákvæði sem breyta stöðu Ríkisútvarpsins ohf. (RÚV) á markaði fyrir 
birtingu auglýsinga og kostun. Ákvæði sem þýðingu hafa í því efni er hins vegar að finna í 
iögum nr. 6/2007 um Ríkisútvarpið ohf. Þrátt fyrir þetta teíur Samkeppniseftiríitið 
nauðsynlegt að rifja upp þær athugasemdir og tiimæii sem Samkeppniseftirlitið hefur 
áður sett fram varðandí þátttöku RÚV á augiýsingamarkaði, sbr. einkum álit 
Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2008, Samkeppnlshömlur sem 'stafa af stöðu og háttsemi 
Ríkisútvarpsins á markaði fyrir söiu augiýsinga f ijósvakamiðium, sbr. og umsögn 
stofnunarinnar um frumvarp tii iaga um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007, sem var birt 
menntamálanefnd Aiþingis með bréfi, dags. 13. nóvember 2006.

Samkeppniseftiriitið hefur samkvæmt framangreindu vakið athygli á þeirri 
samkeppnislegu mismunun sem leiði af þeirri staðreynd að RÚV starfi á þeim markaði í 
ftjálsri samkeppni við aðra aðiia, ásamt því að hafa tekjur af skattfé til að inna af hendi 
skiigreinda útvarpsþjónustu í almannaþágu, í fyrrgreindu áliti er einnig að finna umfjöllun 
um samkeppnishömlur sem stafa af stöðu og háttsemi RÚV á markaði fyrir sölu 
augiýsinga í ijósvakamiðlum. Þar var taiið að RÚV hefði með tiíboðum sfnum og afsláttum 
gért samkeppnisstöðuna enn verri á þessu sviði og að það veifci jafnframt vísbendingar 
um að regluverk um þessa starfsemi RÚV sé ekki nægilega öfiugt. í  því skyni beindi 
Samkeppniseftirlitið því m.a. til menntamálaráðherra að æskilegt væri að RÚV hyrfi af 
auglýsingamarkaði og starfsemi þess yrði alfarið kostuð af opinberum fjárframlögum til 
að fulium samkeppnislegum jöfnuði yrði náð. Sé hins vegar ekki talið tækt að RÚV hverfi 
af markaði fyrir sölu áuglýsinga í útvarpi (sjónvarp og hijóðvarp) sé mikilvægt að dregið 
verði verulega úr umsvifum félagsins á markaðnum og því settar skýrar reglur sem 
takmarki þá starfsemi féiagsins. Ekki hefurverið orðið við framangreindum tiimælum.

Samkeppniseftirlitið vill að lokum koma því á framfæri að í kjölfar fyrrnefnds álits 
stofnunarinnar hafa því reglulega borist upplýsingar um að félagið viðhafi enn háttsemi 
sem skaðleg sé samkeppni og er nánar útskýrð í því áliti. Með bréfi dags. 26. júní 2009 
vakti Samkeppniseftirlitið athygli menntamálaráðherra á þessu. Síðan þá hefur eftirlitinu 
enn borist ábendingar, m.a. varðandi undirverðlagningu RÚV á auglýsingum í útvarpi 
(hijóðvarp).

Samkeppniseftirlitið hefur í þessu sambandi bent á að erfiða stöðu keppinauta RÚV megi 
ekki eingöngu rekja til samdráttará auglýsingamarkaði vegna þess efnahagsástands sem 
nú ríkir, heldur ekki síst til þeirra ósanngjörnu samkeppnisaðstæðna sem ríkja á 
umræddum markaði og stafa af iögunum um RÚV og samkeppnishamlandi hegðun 
fyrirtækisins á auglýsingamarkaðnum, sbr. fyrrnefnt álit Samkeppniseftiriitsins nr. 
4/2008.
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Samkeppniseftirlitið vill að lokum taka fram að umsögn þess miðast fyrst og fremst við 
frumvarpið sjálft, en eftiriitið hefur ekki myndað sér skoðun á öiium þeim ítariegu 
upplýsingum. sem fylgja frumvarpinu og liggja því tii grundvailar. Áskiiur 
Samkeppniseftirlitið sér rétt til að koma frekari athugasemdum á framfærí vegna 
frumvarpsins á síðarl stigum.

Virðingarfyilst,
Samkeppniseftirlitíð

Hildur Leifsdóttir
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