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Efní: Umsögn Símans hf. til frumvarps til laga um fjöimiðla, 423. mál

í bréfi nefndasviðs Alþingis dags 16. mars sl. var frumvarp til laga um fjölmiðla sent 
hagsmunaaðilum til umsagnar, þar á meðai Símanum hf.

Umsögn Símans er sem greinir hér að neðan.

1. Almenn umfjöllun um frumvarpið og helstu áhersluefni Símans

1.1 Flutningsskvldukvaðir sem lagðar eru á eieendur dreifikerfa eru of bunebærar
í frumvarpinu eru mun þyngri skyldur lagðar á fjarskiptafélög til að annast flutning 
sjónvarpsmerkis en þau geta með göðu móti sinnt. Er við það miðað að fjarskiptaféíögum 
verði gert að verja aíit að þriðjungi fSutningsgetu fiutningskerfa þeirra ti! flutnings á 
sjónvarpsmerki, en rök eru ekki færð fyrír því hvers vegna miðað er við þriðjung, en ekki 
hærra eða lægra hlutfall. Telur Síminn Ijóst að verði fjarskiptafélögum hér á landi, sem notast 
við IP~net til flutninga á sjónvarpsmerki, gert skylt að nýta 1/3 af dreifikerfi sínu til að flytja 
sjónvarpsmerki þriðja aðila, stuðli það ekki að eðlilegri uppbyggingu slíkra neta. Munu 
lögverndaðar flutningsskyldur því óhjákvæmilega bitna á öðrum þjónustuþáttum þeirra 
fjarskiptafélaga og notkunarmöguleikum sjálfra eigenda fjarskiptakerfanna á þeim. Koma þá 
til skoðunar sjónarmíð um stjórnarskrárvarinn eignarrétt eigenda slíkra kerfa. Vísað er til 
umfjöllunar síðar r umsögn þessari um efnið.

1.2 Póst- og fiarskiptastofnun eru falin of mikil völd og reglur oe siónarmið víð 
ákvörðunartöku skortir
Samkvæmt frumvarpinu er Póst- og fjarskiptastofnun falið ákvörðunarvald um fjölmörg 
atriði sem kunna að hafa gríðarleg áhrif á rekstur þeirra fjarskiptafélaga sem ákvarðanirnar 
kunna að snerta. Er stofnuninni t.a.m. falið að ákveða hvort stjórnun áskriftarkerfa skuli vera 
í höndum fjölmiðlaþjónustuveitanda eða fjarskiptafyrirtækis, en einnig er stofnuninni faiið 
að ákveða endurgjald fyrir veitta þjónustu, án þess þó að tiltaka með skýrum hætti á hvaða 
forsendum slíkar ákvarðanir eiga að hvíla.

í Ijósi þeirra afleiðinga sem rangar ákvarðanir kunna að hafa fyrir fjarskiptaféiög og 
fjölmiðlaþjónustuveitendur, en einnig í ijósi grunnhugmynda um þrískiptingu valds hér á 
landi, er varað eindregið við því að fela Póst- og fjarskiptastofnun svo mikið vald sem gert er 
ráð fyrir í frumvarpinu, með svo litlum hömlum við ákvörðunartökuna sem raun ber vitni.

2. Umfjöliun um einstök ákvæði frumvarpsins

44. gr. - Flutningsskylda á myndefni.
Ákvæðið hljóðar þannig:
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Fjarskiptafyrirtæki sem rekur almennt stafrænt fjarskiptanet sem notað er til flutnings 
sjónvarpsútsendinga er skylt að verða við eðlilegum og sanngjörnum beiðnum 
fjölmiðlaþjónustuveitenda um flutning á sjónvarpsútsendingum, að uppfylltum eftirtöldum 
skilyrðum:
a. Það efni sem óskað er eftir að flutt verði um fjarskiptanet sé sjónvarpsútsending 
fjölmiðlaþjónustuveitanda sem hefur staðfestu á íslandi skv. lögum þessum að undanskildum 
sjónvarpsútsendingum sem eingöngu eru helgaðar fjarsölu.
b. Um sé að ræða sjónvarpsútsendingu sem send er út á rauntima með hefðbundnum 
stafrænum gæðum.
c. Umtalsverður hluti notenda í  landinu eða á tilteknu landssvæði nýtir sér viðkomandi 
fjarskiptanet til að taka á móti sjónvarpsútsendingum.
Þrátt fyrir að skilyrði 1. mgr. séu uppfyllt er fjarskiptafyrirtæki aðeins skylt að flytja 
sjónvarpsútsendingar skv, ákvæðinu, sem nemur einum þriðja af flutningsgetu viðkomandi 
fjarskiptanets. Ef fleiri óska eftir flutningi en fjarskiptanetið annar skal fjarskiptafyrírtækið 
flytja þær sjónvarpsútsendingar sem hafa mest áhorf Ávallt skal þó flytja 
sjónvarpsútsendingar Ríkisútvarpsins sé þess óskað.
Fjölmiðlaþjónustuveitandi skal sjá um að koma útvarpsmerki að tengipunkti 
fjarskiptafyrirtækis á viðeigandi formi.

Með ákvæðinu er lögð sú skylda á fjarskiptafélög að verja þriðjungi bandbreiddar 
fjarskiptakerfa sinna í flutning sjönvarpsmerkis. Er ekki að finna rökstuðning fyrir því hvers 
vegna þriðjungi fjarskiptakerfa skuli varið í slíkan flutning en ekki stærri eða minni hluta 
þeirra. Ákvæðið felur í sér skerðingu á nýtingarmöguleikum fjarskiptafélaga á eigin 
fjarskiptakerfum og kann þannigað stappa nærri eignarrétti fjarskiptafélaga sem varinn er af 
eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrár. Væri því rétt að ítarlegur rökstuðningur fylgdi því 
hvers vegna þriðjungur fjarskiptakerfa skuii lagður undir flutning sjónvarpsmerkis.

í frumvarpinu er miðað við að allt að þriðjungi flutningsgetu flutningskerfis fjarskiptafélaga 
verði varið til flutntngs sjónvarpsmerkis. Virðist það hlutfall til komið frá Bandaríkjunum, en 
hlutfallið er í samræmi við flutningsskyldur eigenda kapalkerfa þar í landi. Eigendum 
bandarískra kapalkerfa er gert skylt að flytja dagskrá í eigu annara fyrirtækja og er þá stuðst 
við hlutfall sem nemur þriðjungi. Grundvallarmunur er þó á viðmiðunum í frumvarpinu 
annars vegar og í Bandaríkjunum hins vegar. í Bandaríkjunum er ekki tekið mið af 
heildarflutningsgetu kapalkerfisins, heldur er þar míðað við þriðjungshlutfall af heildarmagni 
útsendra sjónvarpsrása. Eru þannig flutningsskyldur samkvæmt frumvarpinu mun 
þungbærari en skyldurfjarskiptafélaga í Bandaríkjunum.

Aðeins hafa verið settar reglur á einu Norðurlandi, Svíþjóð, um flutningsskyidu rekstraraðila 
IP-nets. Eiga slíkar flutningsskyidur þar aðeins við þegar flutningslagið er ijósleiðari alla leið 
(Fiber To The Home) og einungis er fjallað um fiutningsskyídu ákveðinna sjónvarpsrása. Eru 
ekki lagðar á skyldur um dreifingu sjónvarpsmerkis um ADSL-kerfi. Njóta fjarskiptafélög því 
alfarið undantekningar frá ofangreindri flutningsskyldu þar í iandi, hvað varðar heimtaugar 
þeirra sem eru úr kopar, öfugt við það sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Flutningsskyidan í 
Svíþjóð á aðeins við um 4 opinberar sjónvarpsrásir, en ekki er litið til hlutfalls af heiidar 
flutningsgetu eins og í þessu frumvarpi. Eru þannig þær fiutningsskyldur sem lagðar eru á 
fjarskiptaféiög hér á iandi samkvæmt frumvarpinu mun ríkari en þær skyldur sem sænsk 
fjarskiptaféiög þurfa að bera. Sem fyrr segir er Svíþjóð eina landið sem vitað er um að séu til 
staðarflutningsskyldur á herðum eigendum IP-fjarskiptaneta og samanburður við önnurlönd 
hvað þetta varðar því ekki tækur.
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Sjónvarpsdreifikerfi Símans, og hiuti dreifíkerfis Vodafone, keyrir á IP-neti sem er einnig 
notað fyrir aðrar þjónustutegundir, t.a.m. við veitingu Internets fyrir ADSL og fyrirtæki, 
samtengingar fyrirtækjaneta og gagnaflutningskerfi fyrir símstöðvarkerfi. Flutningur 
sjónvarpsmerkis um IP-net hefur því mun meiri áhrif á heildarnýtingarmöguleika 
dreifikerfisins heldur en ef um kapalkerfi væri að ræða og flutníngsskylduhlutfaliið því í 
hrópandi ósamræmi við flutningsgetu íslenskra dreifikerfa. Sjónvarpsdreifikerfi Símans, og 
hluti dreifikerfis Vodafone/ keyrir á IP-neti sem er einnig notað fyrir aðrar þjónustutegundir, 
t.a.m. við veitingu internets fyrir ADSL og fyritæki, samtengingar fyrirtækjaneta og 
gagnaflutningskerfi fyrir símstöðvarkerfi. Afar óeðlilegt er að bínda í lög að ákveðnu hlutfalli 
af getu fjölþjónustunets, eins og IP-dreifikerfis, verði varið einungis t flutning einnar 
tiltekinnar þjónustu eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

Verði lagafrumvarpið samþykkt í óbreyttri mynd að þessu leyti er Ijóst að alvarleg mistök 
munu eiga sér stað í lagasetningu, sem hafa munu verulegar afíeiðingar fyrir þau 
fjarskiptafélög hér á landi sem reka dreifikerfi.

Er lagt til að flutningsskyldum á grundvelli frumvarpsins verði breytt og við það miðað að 
eigendum sjónvarpsdreifikerfa verði gert skyít að flytja sjónvarpsdagskrá óskyldra aðila sem 
nemur allt að þriðjungi heildarfjölda þeirra sjónvarpsrása sem dreift er á hverju kerfi. Yrðu 
flutningsskyldur fjarskiptafélaga hér á landi þannig í samræmi við flutningsskyldur 
kapalfyrirtækja í Bandaríkjunum.

45. gr. - Flutningsréttur á myndefni.
Ákvæðið er svohljóðandi:
Fjöímiðlaþjónustuveitendum erskylt að verða við eðlilegum og sanngjörnum beiðnum um að 
fjarskiptafyrirtæki fái að fiytja sjönvarpsútsendingar á stafrænu fjarskiptaneti sínu að 
uppfylltum eftirtöldum skilyrðum:
a. Flutningur sjónvarpsútsendinga til notenda um viðkomandi fjarskiptanet sé affullnægjandi 
gæðum og einnig með nægilegu öryggi til að verja lögverndaða hagsmuni rétthafa útsends 
efnis. Ef um er að ræða læstar sjónvarpsútsendlngar skal vera mögulegt að nota 
aðgangsstýringu. Póst- og fjarskiptastofnun skal setja reglur um lágmarkskröfur varðandi 
útsendingargæði og öryggi.
b. Það efni sem óskað er eftir aðflytja megi um fjarskiptanet sé Islensk sjónvarpsútsending 
fjölmiðlaþjónustuveitanda sem hefur staðfestu á fslandi samkvæmt lögum þessum eða 
erlend sjónvarpsútsending sem fslenskur fjölmiðlaþjónustuveitandi hefur gert 
einkaréttarsamning um eða útsending á ákveðnum viðburðum sem ekki fyllir heila dagskrá 
samkvæmt framansögðu, svo sem íþrótta- eða listviðburðir.
c. Ákvæði I samningum við rétthafa efnis, sem gerðir voru fyrir gildistöku laga þessara, standi 
þvf ekki f vegi aðfiytja megi efnið um fjarskiptanetið.
Ákvæði 1. mgr, gilda einnig um seinkaðar sjónvarpsútsendingar og útsendingar á 
háskerpustaðli eða öðrum stöðlum er krefjast umtalsvert meiri bandbreiddar.
Nú hefur fjölmiðlaþjónustuveitandi staðbundið leyfi og nær þá flutningsréttur samkvæmt 
þessari grein ekki útfyrir það svæði sem hiðstaðbundna leyfi tekur til.
Við kaup á sjónvarpsefni er fjölmiðiaþjónustuveitendum skylt að semja svo við rétthafa að 
flytja megi sjónvarpsefnið um öll stafræn fjarskiptanet sem fullnægja skilyrðum a-liðar 1. 
mgr.
Fjölmiðlaþjónustuveitendum er óheimilt að beina viðskiptum viðskiptamanna að tengdu 
fjarskiptafyrirtæki.
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í síðasta málslið a.-liðar 1. mgr. ákvæðisins segir að Póst- og fjarskiptastofnun skuli setja 
reglur um lágmarkskröfur varðandi útsendingargæði og öryggi. Er óþarft að festa slíkt ákvæði 
í lög. Fjölmiðlar og fjarskíptafyrirtæki nota alþjóðlega staðla við dreifingu sjónvarpsmerkis. 
Ganga eigendur sjónvarpsefnis jafnan ut frá því að dreifikerfi uppfylii slíka staðla, þegar 
samningar eru gerðir um dreifingu og áskriftarþjónustu. Sérstakar kröfur um gæði og/eða 
öryggi af hálfu Póst- og fjarskiptastofnunar eða annarra eftirlitsaðila eru aðeins til þess 
fallnar að valda ruglingi og misskilningi og hvorki bæta né auðvelda dreifingu 
sjónvarpsmerkis.

Ákvæði 3. mgr. ákvæðisins er óljóst. Ekki fæst séð hvort með því sé 
fjölmiðlaþjónustuveitendum bannað að sýna auglýsingar fyrir „tengd fjarskiptafyrirtæki" eða 
hvort banninu sé aðeins ætlað að ná til viðskiptahátta að öðru leyti. Þá ríkir óvissa um 
skýringu hugtaksins „tengt fjarskiptafyrirtæki". Nauðsynlegt er að eyða óvissu um inntak 
ákvæðisins.

46. gr. - Málsmeðferð og framkvæmd.
Ákvæðið hljóðar þannig:

Nú er óskoð eftir samningum umflutning á sjónvarpsútsendingu sem fellur undir 44. eða 45. 
gr. og skulu þá fjölmiðlaþjónustuveitandi og fjarskiptafyrirtæki semja um það svofljótt sem 
verða má. Við gerð samninga skal gæta jafnræðis um flutning sjónvarpsútsendinga skv. 44. 
og 45. gr. og við framkvæmd þeirra. Setja skal vlðsemjendum sömu skilmála i sams konar 
viðskiptum og veita þjónustu og uppiýsingar með sömu skilmálum og sömu gæðum og veitt 
eru eigin þjónustudeildum, dótturfyrírtækjum eða samstarfsaðilum. Nú flytur
fjarskiptafyrirtæki sjónvarpsútsendingu á grundvelli samnings eða ákvörðunar og skal 
fjarskiptafyrirtækið gæta jafnræðis milli íslenskra sjónvarpsútsendinga og hafa allar slíkar 
útsendingar jafn aðgengilegar notendum. Jafnframt skai fjarskiptafyrirtæki láta 
sjónvarpsútsendingar með islensku tali eða texta hafa forgang þannig að þær séu framar 
erlendum endurvarpsrásum við röðun á fjarstýringu. Þetta ákvæði gildir þó ekki um 
sjónvarpsúsendingar sem starfrækja á skemur en eitt ár og sjónvarpsútsendingar sem 
eingöngu eru helgaðar fjarsölu.
Efekki tekst samkomulag um flutning eða eftií ágreinings kemur um fiutning á síðari stigum 
getur aðili beint málinu til Póst~ og fjarsklptastofnunar. Stofnunin skal þá leita sátta með 
aðilum. Takist ekki að sætta mál skal skorið úr ágreiningi með ákvörðun eins fljótt og við 
verður komið. Áður en ákvörðun er tekin skal Póst- og fjarskiptastofnun leita álits 
Fjölmiðlastofu.
Heimili Póst- og fjarskiptastofnun flutning og aðilar ná ekki samkomulagi um stjórnun 
áskriftarkerfis getur stofnunin ákveðið að kröfu aðila hvort stjórnun áskriftarkerfis skuli vera i 
höndum fjölmiðiaþjónustuveitanda eða fjarskiptafyrirtækis. Með sama hætti getur Póst- og 
fjarskiptastofnun ákveðið endurgjald í samræmi við nánari fyrirmæli 47. gr. Við mat Póst- og 
fjarskiptastofnunar skai meðai annars taka tiilit til atriða varðandi hagkvæmni, hagsmuni 
notenda og eflingu samkeppni.
Póst- og fjarskiptastofnun er heimilt að taka ákvörðun til bráðabirgða, enda sé hætta á því 
að dráttur á ákvörðun valdi því að réttindi aðila máts fari forgörðum eða hann verði fyrir 
verulegu fjártjóni. Bráðabirgðaákvörðun skal gilda I tiltekinn tima og má endurnýja hana ef 
það er talið nauðsynlegt. Endanleg ákvörðun skal tekin svofljótt sem unnt er.
Við meðferð máia skv. þessari grein er aðilum skylt að láta Póst- og fjarskiptastofnun í  té 
allar upplýsingar og gögn sem hún telur nauðsynleg.
Heimiit er að bera ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar samkvæmt þessarí grein undir 
úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála eða dómstóla eftir því sem segir í  13. gr. laga nr. 
69/2003 um Póst og fjarskiptastofnun.
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Samgönguráðherra getur með regtugerð sett nánari ákvæði um mátsmeðferð og 
framkvæmd flutnlngs sjónvarpsútsendinga samkvæmt þessum kafla. Áður en til setningar 
reglugerðar kemur skal aflað tillagna Póst- og fjarskiptastofnunar, sem og umsagnar 
Fjölmiðlastofu.
Á þriggja ára fresti skal Fjölmiðlastofa láta framkvæma úttekt á aðgengi almennings að 
sjónvarpsútsendingum og meta hvort aðstæður kalli á breytingar á ákvæðum VI. kafla um 
flutningsreglur.

í 1. mgr. ákvæðisins segir m.a. að fjarskiptafyrirtæki skuli láta sjónvarpsútsendingar hafa 
forgang þannig að þær séu framar erlendum endurvarpsrásum við röðun á fjarstýringu. í 
fyrsta lagi ber það að nefna að sú krafa mun verða til trafala við þróun áskriftarkerfa. Eru 
kerfin jafnan boðin með þeim hætti að notendur geta sjálfir raðað sjónvarpsrásum í þeirri 
röð sem þeir kjósa sjálfir. Að mati Símans er það enda í takt við vilja sjálfra áhorfenda, að 
gera þeim kleift að raða sjónvarpsrásum upp á þann hátt sem hentar áhorfi hvers og eins 
best. í annan stað hefur sá háttur verið að ryðja sér til rúms við flutning sjónvarpsmerkis, að 
fjölmiðlaþjónustuveitendum stendur til boða að raða mörgum sjónvarpsrásum sem þeir 
bjóða upp á í samfelldri röð á sjónvarpsfjarstýringu. Með setningu þess ákvæðis sem gert er 
ráð fyrir hér er bundinn endi á þá þróun. Þá skaí það nefnt að ekki verður séð að það sé 
hlutverk löggjafans að hiutast til um það í hvaða röð sjónvarpsstöðvar skulu standa 
notendum til boða á sjónvarpsfjarstýringum þeirra.

í 3. mgr. ákvæðisins segir að Póst- og fjarskiptastofnun geti ákveðið að kröfu aðila hvort 
stjórnun áskriftarkerfis skuli vera í höndum fjölmiðlaþjónustutveitanda eða 
fjarskiptafyrirtækisv nái aðilar ekki samkomulagi. Vekja verður á því sérstaka athygli að 
stjórnun áskriftarkerfa er ákaflega vrðkvæmur og flókinn þáttur í rekstri viðkomandi aðila. í 
slíkum rekstri fléttast saman stýring á kerfum, viðhald og samkeyrsla gagnagrunna, sem og 
utanumhald með tíðum áskriftarbreytingum margra notenda sem kjósa e.t.v. að kaupa 
mismunandi samsetningar fjölmiðlaþjónustu frá mörgum fjölmiðíaþjónustuveitendum. Að 
mati Símans getur hvorki Póst- og fjarskiptastofun né nokkur önnur stofnun ákveðið einhliða, 
að slíkur rekstur skuli fluttur úr höndum eins aðila til annars, án þess að hætta um leið á 
stórkostlegt rekstrartjón fyrir viðkomandi aðila.

Þá segir í sömu málsgrein að Póst- og fjarskiptastofnun geti ákveðið endurgjald í samræmi 
við nánari fyrirmæii 47. gr. Við matið skuli stofnunin m.a. taka tillit tii atriða varðandi 
hagkvæmni, hagsmuni notenda og eflingu samkeppni. Ákvörðun Póst- ogfjarskiptastofnunar 
kann að kveða á um of lágt endurgjald til handa fjarskiptafyrirtæki. Ákvörðun þess efnis felur 
sjálfkrafa í sér brot á eignarrétti viðkomandi fjarskiptafélags, sbr. 72. gr. stjórnarskrár. í því 
Ijósi er nauðsynlegt að í lagaákvæðinu verði taldir upp fleiri þættir sem Póst- og 
fjarskiptastofnun beri að taka tillit tii við ákvörðun endurgjalds, og komið gætu í veg fyrir að 
endurgjald verði ákveðið of lágt. Er lagt til að stofnuninni verði. auk annarra atriða. einnig 
gert að taka tillit til kostnaðar viðkomandi fiarskiptafélags eða fiöímiðlabiónustuveitanda við 
að koma upp  áskriftarkerfi sínu. auk þeirra þátta sem lagt er fyrir stofnunina að taka tillit til 
við ákvörðun endurgjalds skv. 47. gr. frumvarpsins.

í 4. mgr. ákvæðisins er gert ráð fyrir því að Póst- og fjarskiptastofnun geti tekið 
bráðabirgðaákvörðun um ofangreint. Varhugavert er að veita Póst- og fjarskiptastofnun 
heimild til að taka bráðabirgðaákvörðun um svo mikla hagsmuni sem hér eru í húfi. Alíar 
ákvarðanir er varða aðgang aðila að fjarskiptakerfum, gegn vilja viðkomandi fjarskiptafélaga, 
ber að taka að vel athuguðu máli, sbr. ofangreint, enda afar ríkir hagsmunir í húfi.
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47. gr. - Ákvörðun endurgjalds vegna flutníngs myndefnis.
Ákvæðið hijóðar svo:

Póst- og fjarskiptastofnun getur ákveðið, nái aðiiar ekki samkomulagi þar að lútandi', hvort 
fjarskiptafyrírtæki eða fjölmiðlaþjónustuveitandi fá greiðslu fyrír flutning eða efni og fjárhæð 
þeirragreiðslna. Við ákvörðun endurgjalds fyrir flutning sjónvarpsútsendinga skai llta til 
stofn- og rekstrarkostnaðar búnaðar og þjónustu, afskrífta og hæfilegrar arðsemi afbundnu 
fjármagni með hliðsjón af áhættu við fjárfestinguna. Póst- og fjarskiptastofnun getur við 
útreikninga á kostnaði tekið mið af rekstri sambærilegrar þjónustu sem telst rekin með 
hagkvæmum hætti,tekið mið afgjaldskrámá sambærilegum samkeppnismörkuðum og 
notað kostnaðargreiningaraðferðir sem eru óháðar aðferðum viðkomandi 
fjarskiptafyrirtækis. Póst- og fjarskiptastofnun getur krafist þess að fjarskiptafyrirtæki geri 
kostnaðarlíkan til útreiknings á gjaldí, Við ákvörðun á gjaldifyrir flutning skal m.a, taka tillit 
til þeirrar bandbreiddar sem sjónvarpsútsending tekur á fjarskiptaneti og fjölda notenda 
viðkomandi þjónustu.
Póst- og fjarskiptastofnun getur ákveðið gjald fyrir ýmsa þjónustuþætti sem tengjast 
flutningi sjónvarpsútsendinga og skal við slíka ákvörðun miða við sömu sjónarmið og 
varðandi flutninginn sjálfan eftir því sem við á.
Við ákvörðun á endurgjaldi fyrir sjónvarpsútsendingar I tiiviki flutningsréttar þegar 
fjarskiptafyrirtækið stýrír áskriftarkerfinu er heimilt að byggja á kostnaði við öflun 
viðkomandi sjónvarpsefnis auk hæfilegrar álagningar eða miða við hæfilegan afslátt frá þvi 
verði sem fjölmiðlaþjónustuveitandinn býður notendum sínum sjálfur.

Heimilt er að taka áður ákveðið gjald fyrir flutning eða sjónvarpsefni til endurskoðunar ef 
annar hvor aðila seturfram kröfu um það ásamt rökstuðningi fyrír nauðsyn endurákvörðunar 
gjaldsins.

í l.mgr. segir að við ákvörðun endurgjalds fyrir flutning á sjönvarpsefni skuli tekið tillit til 
tiltekinna þátta er varða kostnað viðkomandi fjarskiptafélags af flutningnum. Verði ekki tekið 
tillit til raunverulegs kostnaðar fjarskiptafyrirtækis við byggingu fjarskiptakerfis er hætt við 
að fjarskiptafélög telji það hreinlega óarðbært í framtíðinni að fjárfesta í og bæta 
gagnaflutningskerfi sfn, þar sem samkeppnisaðilum standi hvort eð er til boða aðgangur að 
þeim gegn endurgjaldi sem miðast eingöngu við hagsmuni samkeppnisaðiíanna. Er því lagt til 
að ákvæðið leggi ótvíræða skyldu á Póst- og fjarskiptastofnun að miða endurgjald að 
lágmarki við kostnað fjarskiptafélags af flutningi merkisins, að viðbættri hæfilegri álagningu.

í 3. mgr. segir að við ákvörðun á endurgjaldi fyrir sjónvarpsútsendingar í tilviki flutningsréttar 
þegar fjarskiptafyrirtæki stýrir viðkomandi áskriftarkerfi sé heimilt að byggja á tilteknum 
þáttum. Ekki er Ijóst hvort um tæmandi talningu er að ræða og að einungis sé heimilt að 
byggja ákvörðun á þeim eða hvort þeir þættir sem nefndir eru séu einungis til viðmiðunar.

Vakin er athygli á því að Póst- og fjarskiptastofnun er falið mikið vald með setningu 
lagaákvæða á borð við 46. og 47. gr. Minna ber á að samningsfrelsið er meginregla í 
íslenskum rétti og athafnafrelsi er varið ákvæðum stjórnarskrár. Ber því að fara með gát við 
lögfestingu regina sem kveða á um skyldu til samningsgerðar. í það allra minnsta ber að hafa 
í huga mikilvægi þess að hagsmunir allra viðkomandi aðilá séu hafðir að leiðarljósi við 
samningu slrkra lagaákvæða.
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3. Niðurlag
Sem rakið hefur verið virðast helstu vankantar frumvarpsins vera þeir að með því eru lagðar 
allt of ríkar skyldur á fjarskiptafélög sem kunna að hafa afdrifaríkar afleiðingar á rekstur 
þeirra. Að sama skapi eru lagðar allt of iitíar skyldur á Póst- og fjarskiptastofnun, eftirlitsaðila 
fjarskiptafélaga. Að mati Símans þarf þróun löggjafarinnar að vera öfug við ofangreint, en 
eina leiðin til að tryggja heilbrigt ástand á markaði er að veita viðkomandi markaðsaðílum 
frelsi til að keppa á jöfnum grundvelli. Að sama skapi þarf að takmarka afskipti ríkisvaldsins 
af málefnum þeirra og marka allri ákvörðunartöku þar um skýran ramma.

Virðingarfyllst, 
f.h. Símans hf.,

O '.' inídrî dl.,Fróðí Steingrímss 
JP Lögmenn
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