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Minnisblað Samkeppniseftirlitsins vegna 46. gr. fjölmiðlafrumvarps

Með tölvupósti dags. þahn 23. febrúar sl. óskaði Menntamálanefnd Alþingis eftir 
minnisblaði frá Samkeppniseftirlitínu. í beiðninni kom fram að Menntamáianefndin væri 
með til meðferðar mál nr. 198 - Frumvarp til laga um fjölmiðla og var þess óskað að 
Samkeppniseftirlitið gerði minnisblað er liti að 46. gr. frumvarpsins. Nánar tiltekið var 
óskað eftir sjönarmiðum Samkeppniseftírlitsins um hvort ákvæðið fæli í sér 
samkeppnishömiur á markaði sem og hvort ákvörðun Samkeppniseftirlitsins tii 
bráðabirgða nr. 1/2007, Erindi Canal Digital ísiandi ehf, um misnotkun 365 miðfa ehf. á 
markaðsráðandi stöðu, ætti við. Takmarkast umsögn Samkeppniseftirlitsins í minnisblaði 
þessu við framangreind sjónarmið eingöngu.

Samkeppniseftirlitið gaf umsögn um frumvarp til laga um fjölmiðla í máli nr. 423 með 
bréfi dagsettu þann 6. apríl 2010. Þá gaf Samkeppniseftirlitið einnig mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu umsögn um drög að frumvarpi til laga um fjöimiðla þann 13. 
nóvember 2009. Ekki er að sjá að miklar efnislegar breytingar hafi verið gerðar á 
frumvarpinu síðan þá. Vísar Samkeppniseftirlitið því til og ítrekar fyrri athugasemdir 
eftirlitsins sem komu fram f þeim umsögnum.

Fvrri umfiöllun SamkeDDniseftirlitsins um fiutninosskvldu oa flutninasrétt

• í umsögn SE frá 6. aprí! 2010 er vikið að flutningsskyídu og flutningsrétti. Þau 
sjónarmið sem þar koma fram varða 44. og 45. gr. frumvarpsins en eru nátengd 
því sem fram kemur í 46. gr. og vísast því einnig til þeirra sjónarmiða.

• SE fagnar þessum ákvæðum frumvarpsins enda eru þau í samræmi við tillögur SE 
sem kynntar voru í skýrslu eftiriitsins nr. 2/2008, Öflug uppbyggíng - Opnun 
markaða og efiing atvinnustarfsemi.

Athuaasemdir SamkeDDniseftirlitsins veana 46. ar. frumvarpsins

• í ákvæðinu kemur fram að fjarskiptafyrirtæki skuli láta sjónvarpsútsendingar með 
íslensku taii eða texta hafa forgang þannig að þær séu framar erlendum 
endurvarpsrásum við röðun á fjarstýringu. Þessi hluti ákvæðisins gæti mögulega 
skapað samkeppnishömlur þar sem eftirsótt er að vera sem fremst í þessari 
röðun. Röðunin færi þá ekki eftir lögmálum markaðarins, t.d. áhorfi í tilfelli
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sjónvarpsmarkaðarins, heidur væri þarna ákveðið inngrip sem getur verið 
samkeppnishamlandi til lengri tíma litið þannig að minni keppinautar kæmust 
e.t.v. aidrei framarlega í röðina. Sé það hins vegar svo að notendur geti sjálfir 
raðað sjónvarpsrásum í þeirri röð sem þeir kjósa dregur verulega úr mögulegum 
samkeppnishömlum vegna þessa.

• Samkeppniseftirlitið gerir ekki athugasemdir við stjórnsýslulega uppbyggingu 
ákvæðisins, þ.e. að Póst- og fjarskiptastofnun skeri úr ágreiningi sem upp kann að 
koma vegna flutnings á sjónvarpsútsendingu. SE fagnar því sem fram kemur að 
við mat Póst- og fjarskiptastofnunar vegna ákvörðunar á endurgjaldi skuli m.a. 
tekið tillit til atriða sem snúa að eflingu samkeppni.

Bráðabiraðaákvörðun Samkeppniseftirlitsins í  máli Canai Dioitai íslandi ehf. ÍCDI)

• Ákvæði 46. gr. frumvarpsins er í anda niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins í CDI máli 
og fyrri ákvarðana Samkeppniseftirlitsins (nr. 10 og 12/2005). Þar var þó um að 
ræða markaðsráðandi fyrirtæki, 365 miðla. í frumvarpinu er h.v. sett skylda á öll 
fjölmiðlaþjónustufyrirtæki að miðla efni og fjarskiptafyrirtæki að flytja efni.

• Um er að ræða bráðabirgðaákvörðun sem féll úr gildi þann 1. apríl 2008.

Virðingarfyllst,
Samkeppniseftirlitið

Sonja Bjarnadóttir
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