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I. Inngangur

Og fjarskipti ehf. hafa fengið til umsagnar framangreint frumvarp til íaga um fjölmiðla, sem er 
nú lagt fram að nýju á Alþingi. Fyrirtækið veitti umsögn um frumvarp sama efnis er lagt var fram 
á Alþingi á 138. löggjafarþingi. Athugasemdir Og fjarskipta við það frumvarp sem hér er til 
umfjöllunar eru í megindráttum þær sömu og sendar voru menntamálanefnd síðastliðið vor.

Eðli málsins samkvæmt einskorðast umsögn félagsins við þau ákvæði frumvarpsins er lúta að 
starfsemi fjarskiptafyrirtækja. Líkt og áður hefur komið fram eiga og reka Og fjarskipti ehf. 
dreifikerfíð Digital fsland fyrir útvarp og sjónvarp, auk þess að dreifa útvarps- og sjónvarpsefni 
yfír ADSL kerfí félagsins, sem og Ijósleiðarakerfi Gagnaveitu Reykjavíkur, Gagnaveitu 
Skagafjarðar, Tengir (Akureyri) og Fjarska. Einnig rekur félagið FM dreifíkerfi. Og íjarskipti 
ehf. hafa gert þjónustusamning við 365 miðla ehf. um dreifíngu á útvarps- og sjónvarpsstöðvum 
þess félags sem og erlendu endurvarpi (Fjölvarpið) sem og samning við Skjáinn ehf., dótturfélag 
Skipta h f, um dreifmgu rásum þess félags.Þá dreifa Og fjarskipti einnig útvarps- og 
sjónvarpsmerki Ríkisútvarpsins og gjaldfrjálsu sjónvarpsstöðvanna INN, N4, Stöð eitt og 
Omega, auk útvarpsstöðvarinnar Kanans. Samningamir fela í sér dreifingu efnis og 
tækniaðstoðar þar að lútandi en gengið er út frá því að efnisveiturnar hafí tilskilin leyfí til 
útvarpsreksturs og samninga við rétthafa efnis.

Það vekur athygli Og fjarskipta að þrátt fyrir að félagið hafí ítrekað komið á framfæri 
athugasemdum við ummæli í greinargerð um meinta lóðrétta samþættingu þess og 
Qölmiðlaþjónustuveitenda virðist enn á því byggt að slík tengsl séu fyrir hendi. Þannig er í 
greinargerð gefið í skyn að sambærileg tengsl séu á milli Og fjarskipta eh f og 365 miðla 
ehf.(nefndir Sýn í greinargerð) annars vegar og Símans hf. og Skjásins ehf hins vegar. 
Fyrirtækið telur því rétt að ítreka að Og fjarskipti ehf. og 365 miðlar eru ótengdir aðilar sem hafa 
gert með sér tiltekin þjónustusamning og er staða þeirra því eðlisólík Símanum og Skjánum sem
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tilheyra sömu fyrirtækjasamstæðu. Og fjarskipti ehf. er dótturfyrirtæki Teymis hf. sem tiiheyrir 
fyrirtækjasamstæðunni Vestia sem Framtakssjóður festi nýverið kaup á. 365 miðlar ehf. munu 
hins vegar vera í eigu Rauðsólar ehf. Ákvæði frumvarpsins um skyldur fjarskiptafyrirtækja verða 
þannig ekki byggð á því að um almenna lóðrétta samþættingu á markaði sé að ræða.

í frumvarpi því sem hér er til umsagnar er að finna ákvæði er varða flutningsskyldu og 
flutningsrétt, svonefndar „must-carry“ regiur. Sértæk ákvæði um „must-carrya reglur hafa hingað 
til ekki verið í isienskri löggjöf að undanskíldu ákvæði 55. gr, fjarskiptalaga sbr. 22. gr. 
útvarpslaga. „Must-carry“ regíur hafa hins vegar almennt verið taldar til almennra 
samkeppnisreglna sbr. reglur um ómissandi aðstöðu (e. essential facilities), Slíkar reglur koma 
hins vegar ekki til skoðunar nema um sé að ræða markaðsráðandi fyrirtæki í skilningi 
samkeppnisréttar og þá einkum ef liggur fyrir brot slíks fyrirtækis á reglum samkeppnisréttar um 
bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Við beitingu sértækrar íöggjafar (e. sector specifíc 
regulation) verður að hafa í huga þau markmið er sííkri löggjöf er ætlað að uppfylla. Segja má að 
hin sértæku ákvæði sem hér koma tii skoðunar hafi tvenns konar markmið; annars vegar 
félagsleg (e. social) og hins vegar efnahagsleg eða hagfræðileg (e. economic). 
Menningarpólitísk sjónarmið sem og sjónarmið um aðgengi neytenda i dreifbýii má þannig 
flokka til félagsiegra markmiða. Þegar rætt er um efnahagsleg markmið sértækrar löggjafar er 
hins vegar átt við aðgerðir sem leiðrétta eiga ágalla á mörkuðum (e. market failure) sem bera 
merki einokunar. Megínmarkmið slíkrar löggjafar er þannig að rétta af neikvæð áhrif s.s. 
yfírverðlagningu og óhagkvæmni í rekstri. Löggjöfin kemur þannig að einhverju leyti í stað 
virkrar samkeppni á markaði. Það er því afar mikilvægt að eftiríitsstofnanir sem fá með lögum 
vald tii þess að grípa inn í markaðsaðstæður svo sem með því að ákveða verð fyrir 
flutningsskyldu og/eða flutningsrétt geri það á þeim forsendum að ná fram hinum almenna 
tilgangi samkeppnisreglna um hagkvæma nýtingu framleiðsluþátta þjóðféiagsins. Þykir félaginu 
nokkuð skorta á að þessara sjónarmiða sé gætt i frumvarpinu enda er gert ráð fyrir að reglur um 
flutningsrétt og -  skyldu og heimildir eftirlitsaðiia til að ákveða verð fyrir þjónustu séu óháðar 
markaðshlutdeild fyrirtækja. Reglumar fela þannig í sér frávik frá almennum reglum 
samkeppnislaga sem er að mati Og fjarskípta sérstakiega bagalegt i Ijósi þess að ein 
fyrirtækjasamstæða, Skipti hf„ nýtur yfírburðastöðu á markaði í krafti eignarhalds á grunnnetinu.

II. Nánar um einstök ákvæði frumvarpsins

16. - 18. gr.

Og fjarskip ti telur enn skorta á að skýrlega sé tekið á lagaskilum laga um Qölmiðla annars vegar 
og fjarskiptalaga hins vegar í frumvarpinu. Félagið telur að það færi betur ef ákvæðið vísaði með 
skýrum hætti til þess að um tíðniúthlutun til fjarskiptafyrirtækja sem reika dreifikerfí farí 
samkvæmt fjarskiptaiögum.
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Hafa ber í huga í þessu sambandi að ný ijarskiptalöggjöf ESB hefur að geyma nýmæli um 
tíðniúthlutanir sem stendur meðal annars til að innleiða með frumvarpi til breytinga á 
ijarskiptalögum sem lagt hefur verið fram á Alþingi.

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 fjarskipti telja að rétt sé að kveða jafhframt á 
um flutningsskyldu Ríkissútvarpsins til að taka af öll tvímæli um jafiiræði aðila.

46. - 47. gr.

í 46. gr. er nú að flnna tilvísun til þess að Póst- og fjarskiptastofnun skuli m.a. taka mið af 
nauðsyn þess að efla samkeppni sem er að mati Og fjarskipta til bóta. Hins vegar vísar félagið til 
fyrri athugasemda sinna um að heppilegra væri að íhlutunarheimildir stofnunarinnar væru háðar 
því að framkvæmd væri markaðsgreining og í kjölfarið útnefning á fyrirtæki með umtalsverðan 
markaðsstyrk líkt og stofnuninni ber að gera áður en hlutast er til um kvaðir á fyrirtæki m.a. 
varðandi verðlagningu á aðgangi að netum að fjarskiptalögum. Vísar félagið í því sambandi til 
þess að markaður fyrir útvarpsdreifikerfí og þjónustu ( e. wholesaie market for broadcasting 
transmission services) er einn af skilgreindum undirmörkuðum á íjarskiptamarkaði sem Póst- og 
fjarskiptastofnun er ætlað að greina.

III. Samantekt

Og i j a r s k i p t i  ehf. telja mikilvægt að gætt sé samræmis að því er varðar ákvæði um tíðniúthlutun 
við ákvæði ijarskiptalaga, einkum með tilliti til þeirra breytinga sem væntanlegar eru vegna 
nýrrar fjarskipalöggjafar ESB.

Félagið telur ennfremur að íhlutunarheimildir Póst- og fjarskiptastofnunar vegna samninga um 
flutningsrétt og -skyldu séu ekki í samræmi við meginreglur samkeppnisréttar og stangist á við 
aðrar heimildir til íhlutunar sem stofhunin hefur að fjarskiptalögum.

f.h. Og íjarskipta ehf.
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