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Við lestur umsagnar PFS um lagafrumvarpið ber að hafa hugfast, að hún er skrifuð af 
aðila sem hefur beinna hagsmuna að gæta og skrifaði frumvarpið að stórum hluta 
sjálfur, en stofnunin lánaði í því augnamiði ráðuneytinu starfsmann, sem vann að 
gerð frumvarpsins um eins árs skeið. Þykir ISNIC vafasamt hve drjúgan þátt 
stjórnvald, sem er beinn hagsmunaaðili í þessu tilfelli, tekur i lagasetningunni. Þessu 
er hér með komið á framfæri við Samgöngunefnd.

PFS fagnar því í lok 1. kafla athugasemda sinna hve vel staðið hafi verið að 
undirbúningi frumvarpsins, þar sem þess hafi verið freistað að ná sem breiðastri sátt 
um efni þess. Undir þetta getur ISNIC ekki tekið, enda í fáum eða engum 
mikiivægum atriðum tekið tillit til hagsmuna og athugasemda ISNIC, sem annars 
aðalhagsmunaaðilans, öfugt við PFS.

ISNIC áréttar að ákvæðin um að PFS gefi út tímabundið starfsleyfi fyrir ISNIC, 4,9% 
sérstakan skatt á lén (kallaður rekstrargjald í frumvarpinu) og takmörkun á 
skráningum erlendra aðíla (sbr. ákvæðið um tengsl við ísland) eru alfarið komin frá 
PFS og/eða ráðuneytinu, en ekki frá starfshöpi um lénamál, sem haft var samráð við 
á fyrstu stigum frumvarpsgerðarinnar. Þá leið heilt ár frá sfðasta vinnufundi 
starfshópsins þartil frumvarpið leit dagsins Ijós, mikið breytt. Þetta þykir ISNIC hvorki 
bera vott um samvinnu ólíkra hagsmunaaðila né heldur tilraun til að ná breiðri sátt 
um frumvarpið.

Um rök PFS fyrír fimm ára starfsleyfi og um hagfræðihugtakið „náttúrulega 
einokun“ .
Réttilega kemur fram I umsögn PFS að líta má á höfuðlénið .is sem náttútulega 
eínokun (e. natural monopoly) eíns og það er kallað í hagfræði. Hugtakið náttúruleg 
einokun þýðir að ekki er hægt að koma við venjulegri samkeppni, þ.e.a.s. að 
aðstæður séu þannig (frá “náttúrunnar" hendi) að einungis einn aðili getur boðið 
þjónustuna. Af þessu leiðir að ef samkeppni yrði engu að síður komið á við þannig 
aðstæður myndi hún leiða til verri niðurstöðu fyrir neytendur en í tilviki einokunar, að 
því gefnu að leitað sé sem mestrar hagkvæmní. Þetta er grundvallaratriði í 
samkeppnishagfræði.
Á þessa staðreynd, að tæknilega ómöguiegt sé að koma við samkeppni um 
frumskráningu og rekstur höfuðléna, hefur ISNIC margsinnis bent stjórnvöldum.
Þessi einfalda staðreynd gildir ekki aðeins um .is og ISNIC, heldur á hún við um allar 
skráningarstofur (e. registry) allra landalénanna 186 sem skráð eru hjá IANA 
(Internet Assigned Numbers Authority), sem ISNIC er aðili að.

PFS virðist telja að unnt sé að koma við „eðliiegri11 samkeppni um rekstur 
höfuðlénsins og segir í umsögn sinni (2. mgr. bls. 2): „Metur [PFS] það svo að 
úthluíun til 5 ára í senn veiti rekstraraðila viðeigandi aðhald, varðandi skilvirkni og 
gæði þjónustunnar, án þess að raskað sé eðlilegum samkeppnisskilyrðurn um 
aðgang að auðlindinni/' Hér er á ferðinni hagfræðilegur misskilningur og 
röksemdafærsla sem gengur ekki upp. Ómögulegt er að koma víð venjuíegri 
samkeppni við aðstæður náttúrulegrar einokunar. Hins vegar veit ISNIC mætavel að 
höfuðlénið .is á í harðri samkeppni við önnur höfuðlén, sérstaklega hvað varðar 
þjónustu, verð, öryggi og síðast en ekki síst trúverðugleika. Öll þessi atriðí, þ.e. 
þjónustan, verðið, öryggið og trúverðugleikinn verða sett í uppnám, verði um 
tímabundið rekstrarleyfi að ræða, eins og ISNIC hefur rökstutt áður. í tilviki 
náttúrulegrar einokunnar er aftur á móti eðlilegt að viðhafa verðiags- og gæðaeftirlit, 
eins og lagt er til i frumvarpinu, m.a. að ráði ISNIC.
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Vinsamlegast athugið að aigerlega er óþekkt í rekstri skráningarstofa (e. registry) að 
stjórnvöld hlutist til um (hvað þá að sett sé í lög) að rekstur skráningarstofu landaléns 
sé tímabundinn, og hvað þá að hann sé boðinn út reglulega. Ákvæðið má ekki 
standa óbreytt því það myndi á fáum árum grafa undan öryggi og trúverðugleika .is- 
lénsins. Mikið nær er fyrir ríkið eða PFS að yfirtaka ISNIC í heilu lagi og ná þannig 
fullum yfirráðum yfir léninu og nauðsynlegri starfsemi þess. Aðeins þannig er 
tæknilega séð hægt að skipta um „rekstraraðila“ án þess að trufla starfsemina.

Varðandi fullyrðingu PFS um að stofnkostnaður við rekstur tíðna sé mun meiri en í 
tiiviki starfsemi ISNIC, bendir ISNIC Samgöngunefnd góðfúslega á að ekki er minnst 
einu orði á hugbúnaðarkerft ISNIC og viðskiptavildina sem ISNIC hefur áunnið sér í 
áranna rás, sem eðíi málsins samkvæmt er margfalt meira virði en tækjabúnaðurinn. 
ISNIC stendur einfaldlega frammi fyrir því, ólkt símafyrirtækjunum í tilviki tíðnisviða, 
sem eru mörg, að þurfa að gera ráð fyrir því að leggja starfsemina niður verði um 
tímabundið starfsleyfi til fimm ára að ræða. ISNIC gæti með engu móti rekið sig 
búandi við þvílíka áhættu. Þetta hljóta allir sanngjarnir menn að sjá.

Um það sem PFS kailar mikilvæga forsendu fyrir skráningu iéns annars vegar 
og mikilvægi þess að ráðherra staðfesti reglur ISNIC hins vegar.

ISNIC vill vekja athygli Samgöngunefndar á því að ISNIC sjálft kom fram með 
hugmyndina um að reglur ISNÍC skuli háðar samþykki ráðherra. Bent er á að reglur 
ISNIC hafa þróast með innlendu internetsamfélagi I 25 ár og taka í einu og öllu mið 
af sambærilegum reglum skráningarstofa í öðrum vestrænum löndum. ISNIC telur 
enga þörf á, og raunar skaðvænlegt, að setja inn hið mjög svo íþyngjandi ákvæði um 
„tengsl við ísland", sem aukinheldur er ómögulegt að sannreyna rafrænt. Ákvæðið 
myndi bæði setja rafræna skráningu erlendra aðila í uppnám og færa 
lénaskráninguna um mörg ár aftur í tímann yfir á eyðublaðaform. ISNIC bendir á að 
hér er um gjaldeyrisskapandi starfsemi að ræða, sem hefur, ásamt öðru, gert ISNIC 
kleift að halda verði léna óbreyttu í krónutölu undanfarin 11 ár. Ákvæðið gengur því 
gegn markmiði frumvarpsins um hagkvæmni í iénaskráningum með því að draga úr 
tekjum ISNIC. Þá myndi það valda erlendum rétthöfum léna auknum kostnaði við 
lénaskráningar og mynda á ný markað fyrir það sem á ensku er nefnt "Domain 
Hijacking’' (taka lén í gíslingu) en það var og er þekkt vandamál víða um iönd, t.d. í 
Danmörku.

Um áætlaðan kostnað PFS vlð eftirlit með ISNIC.

ISNIC hefur árangurslaust beðið PFS um upplýsingar um kostnaðarútreikninga 
vegna eftirlishlutverksins skv. frumvarpinu. ISNIC bendir á að um er að ræða 
tæknilega starfsemi sem er í mjög föstum skorðum, sem eingöngu 5 starfsmenn hafa 
með höndum. Það er því mjög auðveit að hafa eftirlit með starfsemi ISNIC. 
Aukinheldurfer hún öli fram á netinu!
ISNIC áréttar í þessu sambandi tilboð sitt um að gerður verðí eftirlitssamningur mííli 
PFS og iSNIC í stað þess að leggja á enn einn nýjan skatt, sem án efa yrði mjög 
óvinsæit í augum netsamféiagsins og myndi strax skaða sterka ímynd höfuðlénsins 
.is.

Um íokaorö umsagnar PFS
Fram kemur í lokaorðum umsagnar PFS að það sé mat stofnunarinnar, „að inntak 
frumvarpsins feli í reynd í sér málamiðlun mismunandi leiða til að ná fram því 
markmiði að fella skráningu á lénum undir forræði íslenska ríkisins.” í þessum orðum
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felst viðurkenning á því að skráning .is léna sé nú á forræði ISNIC en ekki íslenska 
ríkisins. Eins og fram kemur í umsögn ISNIC og LOGOS, felast í þessu forræði 
eignarréttindi (s.s. atvinnu- og hugverkaréttindi) varin af stjórnarskrá, sem ríkið getur 
ekki tekið yfir með almennri iagasetningu.

PFS telur þá aðferð, sem beita á skv. frumvarpinu til að ná því markmiði að hafa 
forræði skráningar .is léna af ISNÍC, til marks um meðalhóf. Þessu mótmælir ISNIC, 
og telur þá aðferð að stefna allri starfsemi fyrirtækisins í óvissu að liðnum fimm ára 
starfsleyfistíma þvert á móti í hrópandi ósamræmi við meðalhóf.

Einnig vill ISNIC í þessu sambandi benda á að í þeim löndum sem hafa sett lög um 
landalén sín, að Danmörku undanskilinni, er látið liggja milli hluta hver fer með 
forræði höfuðléna, enda má leiða að því sterkar ííkur að íCANN, eða nánar tilfekið 
Viðskiptaráðuneyti Bandaríkjaríkjanna, fari í reynd með yfirráðaréttinn yfir þessum 
hluta Internetsins, þ.e.a.s. höfuðlénunum (e. Top Level Domains (TLD)).

Reykjavík, 25. maí 2011.
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