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Umsögn Qg fiarskipta ehf. um frumvarp til laga um fiölmiðla. Þski. 740 -  423. mál.

I. Inngangur

Og íjarskipti ehf. hafa fengið til um sagnar frumvarp til íaga um fjölmiðla, lagt fyrir Alþingi á 
138. löggjafarþingi 2009 -  2010. Eðli málsins samkvæmt einskorðast umsögn félagsins við þau 
ákvæði frum varpsins er lúta að starfsemi fjarskiptafyrirtækja. Og fjarskipti ehf. eiga og reka 
dreifikerfið Digital ísland auk þess að dreifa sjónvarpsefni yfír ADSL kerfi félagsins. Og 
íjarskiptí ehf. hafa gert þjónustusam ning við 365 m iðla ehf. um dreifíngu á sjónvarpsstöðvum 
þess félags (Stöð2, Stöð2+, Stöð2extra, Stöð2sport og Stöð2sport+) sem og erlendu endurvarpi 
(Fjölvarpið). N ýverið gerðu Og fjarskipti einnig dreifingarsam ning við Skjáinn ehf., dótturfélag 
Skipta hf.> um dreifmgu á S k já l, S k já l+  og eríendu endurvarpi (SkjáHeim ur). Þá dreifa Og 
fjarskipti einnig merki Ríkisútvarpsins og gjaldfrjáísu stöðvanna ÍNN og Omega. Samningarnir 
fela í sér dreifingu efnis og tækniaðstoðar þar að lútandi en gengið er út frá því að efnisveiturnar 
hafi tilskiiin leyfi til útvarpsreksturs og samninga við rétthafa efnis. Að gefnu tilefni er rétt að 
árétta að engin eignatengs! eru á mllli Og fjarskipta ehf. og þeirra Qölm iðlaþjónustuveitanda sem 
félagið hefur gert dreifingarsam ninga við. Ummæli í greinargerð um lóðrétta samþjöppun efnis- 
og dreifiveitna eiga því ekki við um félagið.

í frumvarpi því sem hér er til um sagnar er að finna ákvæði er varða flutningsskyldu og 
flu tn ingsrétt svonefndar „must-carry“ reglur. Sértæk ákvæði um „m ust-carry“ reglur hafa hingað 
til ekki verið í íslenskri löggjöf að undanskildu ákvæði 55. gr. Qarskiptalaga sbr. 22. gr. 
útvarpslaga. „Must~carry“ reglur hafa hins vegar alm ennt verið taldar til alm ennra 
sam keppnisreglna sbr. reglur um ómissandi aðstöðu (e. essential facilities). Slíkar reglur koma 
hins vegar ekki til skoðunar nem a um sé að ræða m arkaðsráðandi fyrirtæki í skilningi 
sam keppnisréttar og þá einkum  e f  liggur fyrir brot sííks fyrirtækis á reglum sam keppnisréttar um 
bann við m isnotkun á m arkaðsráðandi stöðu. Við beitingu sértækrar íöggjafar (e. sector specifíc 
regulation) verður að hafa í huga þau markmið er slíkri löggjöf er ætlað að uppfyíla. Segja m á að 
hin sértæku ákvæði sem hér kom a til skoðunar hafi tvenns konar markmið; annars vegar 
félagsieg (e. social) og hins vegar efnahagsleg eða hagfræðileg (e. economic). 
M enningarpólitísk sjónarm ið sem og sjónarmið um aðgengi neytenda í dreifbýli má þannig 
flokka til félagslegra markm iða. Þegar rætt er um efnahagsleg m arkm ið sértækrar löggjafar er 
hins vegar átt við aðgerðir sem leiðrétta eiga ágalla á mörkuðum (e. market failure) sem bera 
merki einokunar. M eginm arkm ið slíkrar löggjafar er þannig að rétta a f  neikvæð áh rif s.s. 
yfírverðlagningu og óhagkvæm ni í rekstri. Löggjöfín kemur þannig að einhverju leyti í stað 
virkrar samkeppni á markaði. Það er því afar mikilvægt að eftirlitsstofnanir sem fá með lögum 
vald til þess að grípa inn í m arkaðsaðstæður svo sem m eð því að ákveða verð fyrir 
flutningsskyldu og/eða fíutningsrétt geri það á þeim forsendum að ná fram hinum alm enna 
tilgangi sam keppnisreglna um hagkvæm a nýtingu fram leiðsluþátta þjóðfélagsins. Þykir félaginu



nokkuð skorta á að þessara sjónarmiða sé gætt í frum varpinu enda er gert ráð fyrir að regfur um 
flutningsrétt og -  skyldu og heim ildir eftirlitsaðila til að ákveða verð fyrir þjónustu séu óháðar 
m arkaðshlutdeild fyrirtækja. Reglurnar fela þannig í sér frávik frá almennum regíum 
samkeppnislaga.

II. Nánar um einstök ákvæði frumvarpsins

16. -18 .. gr.

í 16. gr. er kveðið á um að hljóð- og m yndmiðlun sem krefst tíðniúthlutunar sé leyfisskyld 
starfsemi. í 18. gr. segir að leita skuli um sagnar Póst- og fjarskiptastofnunar en jafnfram t að 
stofnunin úthluti leyfishöfum tíðnum  í samræmi við alþjóðasam þykktir. A f orðalagi ákvæðisins 
má því ráða að eingöngu þeir aðilar sem hafi fengið leyfí til hljóð- og m yndm iðlunar geti fengið 
úthlutað tíðni.

Og fjarskipti reka eins og áður segir dreifíkerfíð Digital ísland og hafa í því skyni fengið 
úthlutað tíðnum a f  Póst- og fjarskiptastofnun. Og fjarskipti ehf. eru hins vegar ekki 
fjölm iðlaþjónustuveitandi í skiíningi frumvarps þessa. Verði ákvæðið óbreytt að lögum er því 
útilokað að fjarskiptafyrirtækí geti rekið dreifíkerfí sem krefst tíðniúthlutunar. Brýtur það í bága 
við alm enn m arkm ið frum varpsins um að draga úr lóðréttri samþjöppun með aðskilnaði efnis- og 
dreifíveitna. Og fjarskipti íeggja því til að samningur við aðila um afnot a f  tíðnum sem úthlutað 
hefur verið verði lagður að jöfnu við úthlutun tíðna til viðkomandi fjölmiðlaþjónustuveitanda.

Hafa ber í huga í þessu sambandi að ný i ja rsk ip ta lö g g jö f  ESB sem stendur til að taka upp í EES 
samninginn hefur að geym a nýmæli um tíðniúthíutanir og munu ákvæði fjarskiptalaga um tíðnir 
því væntanlega taka breytingu á næstu misserum. í hinni nýju fjarskiptalöggjöf ESB er t.d. gert 
ráð fyrir að setja megi skorður við úthlutun tíðna a f  m enningarlegum  sjónarmiðum eða til að 
tryg&ja samkeppni á Qölmiðlamarkaði. Einnig felur nýja löggjöfín í sér auknar heim ildir til 
framsals tíðniheim ilda og afturköllun þeirra við tilteknar aðstæður. Og Qarskipti telja því 
heppilegra að ákvæðum  um tíðniúthlutun sé fundin staður í fjarskiptalögum þar sem ná megi 
fram sömu m arkm iðum  og stefnt er að í frumvarpinu.

45.gr..

í ákvæðinu er ekki kveðið á um flutningsrétt á sjónvarpsútsendingum  Ríkisútvarpsins en í 44. gr. 
er kveðið á um skýlausa flutningsskyldu þess. Og Ijarskipti telja að rétt sé að kveða jafnfram t á 
um flutningsskyldu Ríkissútvarpsins til að taka a f  öll tvímæli um jafnræði aðila.



46. gr.

í ákvæðinu er kveðið á um m álsm eðferð og framkvæmd vegna samninga á grundveíli 
flutningsréttar og -sky ldu . í inngangi að umsögn þessari er gerð grein fyrir þeim  sjónarmiðum 
sem alm ennt standa að baki regína um aðgang að ómissandi aðstöðu að samkeppnisrétti. Og 
fjarskipti telja að kveða verði skýrar á um að ákvarðanir Póst- og ljarskiptastofnunar verði að 
byggja á sjónarmiðum sam keppnisréttar þar sem undan fari greining á markaði og stöðu 
viðkomandi fyrirtækja þ .m .t markaðshlutdeildar. Er það og í samræmi við íhlutunarheim ildir 
stofnunarinnar að fjarskiptalögum sem kveða á um heim ild hennar til að leggja kvaðir á fyrirtæki 
að undangenginni markaðsgreiningu.

47. gr.

Að mati Og Qarskipía eru þær heim ildir sem Póst- og Qarskiptastofnun eru fengnar til að hlutast 
til um verðlagningu flutnings m yndefnis o f víðtækar \ því Ijósi að reglurnar eru ekki háðar því að 
viðkomandi fyrirtæki njóti um talsverðs markaðsstyrks. Ekki er viðeigandi að veita stofnuninni 
sömu heim ildir til að krefast hagkvæmni í rekstri og eftir atvikum taka mið a f  sambærilegum 
þjónustum  og/eða mörkuðum þegar um er að ræða fyrirtæki sem ekki nýtur markaðsyfirráða.

Reglurnar um flutning m yndefnis eru þannig ekki til þess að rétta a f  tiltekna samkeppnisskekkju 
á markaði heldur til þess að ná fram félagslegum m arkmiðum um valkvæði neytenda og 
m enningarpólitísk sjónarmið. Vissulega þarf \ tengslum við ákvæði um flutningsskyldu og —rétt 
að búa svo í haginn að hið opinbera geti gripið inn í nái aðilar ekki samkomulagi um verð sín á 
milli, þrátt fyrir að virða beri m eginregluna um samningsfrelsi. En slík íhlutun byggist ekki á 
sömu forsendum og t.d. íhlutunarheim ildir Póst -  og íjarskiptastofnunar gagnvart fyrirtækjum 
með um talsverðan m arkaðsstyrk á einstaka undirm örkuðum  fjarskiptamarkaðar. Ákvæði 
frum varpsins stangast þannig á við m eginreglur sam keppnisréttar enda er gert ráð fyrir því að eitt 
skuli yfír alla ganga óháð m arkaðshlutdeild. Þau kunna því beinlínis að vera til þess fallin að 
draga úr hvata fyrirtækja til að byggja upp dreifikerfí og auka þjónustuframboð. Þannig mætti 
hugsa sér að heim ildir Póst- og fjarskiptastofnunar einskorðuðust við kostnaðargreind verð 
viðkomandi fyrirtækis þar sem tekið væri mið a f  stofn- og rekstrarkostnaði búnaðar og -  
þjónustu, sanngjarnri arðsemi a f  bundnu ijárm agni, afskriftum og áhættu við Qárfestingu. Hafa 
ber í huga að fjarskiptafyrirtækin eru eftir sem áður háð bannreglum samkeppnislaga. Feli 
verðlagning íjarskiptafyrirtækis í sér brot á reglum um bann við misnotkun á m arkaðsráðandi 
stöðu, s.s. vegna óeðlilegs m unar á heildsölu- og smásöluverði (e. margin squeeze) hefur 
Sam keppniseftirlitið heim ildir til íhlutunar samkvæmt samkeppnislögum.

III. Samantekt

Og fjarskipti ehf. leggja sam kvæm t framansögðu áherslu á að ákvæði 16. -  18.gr. frum varpsins v 
verði endurskoðuð til þess að tryggja að fjarskiptafyrirtæki geti rekið sjónvarpsdreifíkerfí án þess 
að þurfa jafnfram t að óska leyfís til hljóð- og m yndm iðlunar enda verði með því móti betur náð 
fram markm iðum  frum varpsins um aðgreiningu efnis- og dreifiveitna. Þá telur félagið m ikilvægt



að gætt sé samræm is að því er varðar ákvæði um tíðniúthlutun við ákvæði fjarskiptalaga, einkum 
m eð tilliti til þeirra breytinga sem væntanlegar eru vegna nýrrar fjarskipalöggjafar ESB.

Félagið telur ennfrem ur að íhlutunarheim ildir Póst- og fjarskiptastofnunar vegna sam ninga um 
flutningsrétt og -sky ldu  séu ekki í samræmi við meginreglur sam keppnisréttar og stangist á við 
aðrar heim ildir til íhlutunar sem stofnunin hefur að fjarskiptalögum. Sé þess kostur óskar félagið 
eftir þvf að fulltrúar þess fái að kom a fyrir menntamálanefnd til þess að gera nánar grein fyrir 
fram angreindum  atriðum.

Reykjavík, 7. apríí 2010


