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Málefni: Umsögn um frumvarp til breytinga á fjarskiptalögum (nethlutleysi o.fl.)

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur gefist kostur á því að rita umsögn um frumvarp til 
breytinga á fjarskiptalögum. sbr. þingskjal 540 -  390 mál. Frumvarpið varðar annars vegar 
innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2015/2120/EB, að því er varðar 
nethlutleysi og hins vegar tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2014/53/EB um þráðlausan 
fjarskiptabúnað (s.k. RED-tilskipun)

1. Nethlutleysi
Hvað varðar fyrra efnisatriði frumvarpsins, þ.e. nethlutleysi, er að mati PFS að finna stutta og 
greinargóða samantekt á því í frumvarpinu hvað felst í reglunni um nethlutleysi. Megininntak 
hennar er að flytja skuli öll rafræn samskipti óháð efnisinnihaldi, hugbúnaði, 
notkunareiginleikum, þjónustu, búnaði, upprunavistfangi eða móttökuvistfangi.

Að áliti PFS er í senn um að ræða umtalsverða neytendavemd og reglu sem ætlað er að koma í 
veg fyrir samkeppnishamlandi umferðarstýringar fjarskiptafyrirtækja á netumferð sem um leið 
væm til þess fallnar að hefta aðgengi að hinu frjálsa og opna Intemeti.

1.1. Um neytendavernd nethlutleysis
Neytendavemdin felst m.a. í því að gerðar em mun meiri kröfur til fjarskiptafyrirtækja um að 
upplýsa viðskiptavini sína um þær ráðstafanir sem gerðar em varðandi flæði fjarskiptaumferðar 
og haft geta takmarkandi áhrif á þann gagnaflutningshraða sem notendur upplifa í gegnum sína 
tengingu. Tilhögun fj arskiptafyrirtækja á slíkum ráðstöfunum getur síðan haft áhrif á val 
notenda á intemetþjónustuveitanda.

Það er ekki síður mikilvægt neytendamál að haft sé eftirlit með gæðum intemetþjónustu, þ.e. 
að notendur fái í raun þann gagnaflutningshraða sem þeir em að kaupa af fj ar skiptafýr irtækj um. 
Ogagnsæi hvað þetta varðar hefúr verið í umræðunni í allnokkum tíma, án þess að stjómvöld 
hafi búið yfir lagalegum úrræðum til að framkvæma úttektir á gæðum intemetþjónustu. Ætla 
má að ákvæði frumvarpsins sem fjallar um að PFS geti sett reglur um lágmarksgæði 
fjarskiptaþjónustu og skilgreint kröfur til mæliaðferða og prófana á henni feli í sér mikla 
réttarbót fyrir neytendur á fjarskiptamarkaði. Telja verður að sú réttarvemd sem í þessu felst sé 
ekki síst mikilvæg fyrir notendur á strjálbýlum svæðum landsins sem ekki hafa haft aðgang að 
fullnægjandi háhraðanettenginum.

1.2. Varnir gegn samkeppnishamlandi aðgerðum
Reglunni um nethlutleysi er einnig ætlað að koma í veg fyrir að fjarskiptafyrirtæki beiti 
umferðarstýringum til að mismuna netumferð. Beiting á umferðarstýringum geta verið 
nauðsynlegar til að stýra jöfnu og góðu flæði netumferðar, þ.e. koma í veg fyrir að það myndist 
flöskuhálsar með tilheyrandi pakkatöfúm og útföllum. A hinn bóginn er einnig hægt að beita
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slíkum stýringum í samkeppnislegum tilgangi, t.d. með því að hafa áhrif á hraða og gaeði á 
tilteknum þjónustuþáttum sem eru í samkeppni við það þjónustuframboð sem netrekandinn 
býður upp á. Þá getur einnig verið að netrekandi ívilni eigin fjarskiptaþjónustu og efnisframboði 
með einhverjum hætti, t.d. að draga notkun á tilteknu efni ekki frá keyptu gagnamagni notanda 
(e. Zero Rating).

Með öðrum orðum er reglunni um nethlutleysi ætlað að koma í veg fyrir að umferðastýringum 
sé beitt í ólögmætum samkeppnislegum tilgangi. Slíkt getur ekki aðeins skekkt samkeppni 
heldur einnig dregið úr nýsköpun og nýliðun á fjarskiptamarkaði og á Intemetinu.

2. Um þráðlausan fjarskiptabúnað og CE-merkingar
Hvað varðar síðara efnisatriði frumvarpsins, þ.e. um þráðlausan fjarskiptabúnað og CE- 
merkingar, telur PFS einnig að í greinargerð frumvarpsins sé að fmna ítarlega umfjöllun um 
markmið og efnisákvæði Evrópulöggjafar um samræmingu á öryggiskröfum þráðlauss 
fjarskiptabúnaðar sem frumvarpinu er ætlað að tryggja lagagrunn innleiðingar fyrir.
Um er að ræða nýja tilskipun um CE-merkingar fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað sem tekur við 
eldri tilskipun sem þegar er innleidd í núgildandi ákvæði 61. gr. fjarskiptalaga, sbr. og reglugerð 
nr. 90/2007, um þráðlausan búnað og notendabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu 
á samræmi þeirra. Hin nýja tilskipun byggir að langmestu leyti á sama grunni og forveri hennar

2.1. Grunnkröfur þráðlauss fjarskiptabúnaðar
I frumvarpinu eru taldar upp þær grunnkröfúr sem þráðlauss fjarskiptabúnaðar skal uppfylla 
svo að hann geti öðlast CE-merkingu. Umræddar grunnkröfur eru gerðar með neytendavemd 
að leiðarljósi og er ætlað að tryggja heilsuvemd og öryggi einstaklinga og húsdýra og friðhelgi 
eignarréttar notenda slíks búnaðar. Þá er ætlunin einnig að tryggja notkun hans hafi ekki 
truflandi áhrif á rafsegulsviðssamhæfi. En þess ber að geta að í tilskipuninni er byggt á 
meginreglunni um fyrirframætlað samræmi þráðlauss fjarskiptabúnaðar, þ.e. að ætla skal 
fyrirfram að búnaðurinn, sem er í samræmi við samhæfða staðla, samræmist þeim gmnnkröfum 
um öryggi sem tilskipunin kveður á um.

Frumvarpið gerir, í samræmi við RED-tilskipunina, ráð fyrir þrengra gildissviði en núgildandi 
lög að því leyti að hún tekur einungis til þráðlauss fj arskiptabúnaðar en ekki alls 
notendabúnaðar líkt og forveri hennar. Hins vegar kveður frumvarið nú á um ákveðna skyldur 
rekstraraðila þráðlauss búnaðar en til rekstraraðila teljast framleiðendur þráðlauss búnaðar, 
innflytjendur hans og dreifíngaraðilar hér á landi. Er hér að um að ræða breytingu frá núgildandi 
lagaumhverfi sem einungis nær til framleiðenda búnaðar.

2.2. Markaðseftirlit
Frumvarpið kveður á um nokkuð sambærilegt fyrirkomulag er varðar markaðseftirlit PFS og 
nú þegar er í gildi, að undanskyldu ákvæði um stjómvaldssektir. Þannig er gert ráð fyrir 
óbreyttri samvinnu Póst- og fjarskiptastofnunar og tollyfirvalda og er samstarfið sett upp í 
samræmi við reglugerð Evrópusambandsins nr. 765/2008 um kröfur varðandi faggildingu og 
markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) 
nr. 339/93, sem markaðsefitirlitsvalds, og tollyfirvalda, sbr. reglugerð, m. 566/2013, um 
markaðsefitirlit, faggildingu o.fl. Þess ber að geta að sökum meginreglunnar um fyrirfram ætlað 
samræmi á þráðlausum fjarskiptabúnaði er efitirlit PFS fyrst og fremst fólgið í því að rannsaka 
tilvik sem upp koma þegar um er að ræða skort á CE-merkingu eða þegar það getur talist falsað.

2.3 Reglugerðarheimild
I frumvarpinu er að finna ítarlegt ákvæði um skyldu ráðherra um að setja reglugerð um efitirlit 
með markaðssetningu og samræmi þráðlauss fjarskiptabúnaðar þar sem önnur efnisákvæði
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RED-tilskipunarinnar verða innleidd með. PFS telur mikilvægt að það dragist ekki að slík 
reglugerð taki gildi enda er því aðlögunartímabili sem tilskipunin kveður á um lokið.

3. Fjármögnun eftirlitsverkefna samkvæmt frumvarpinu.
Póst- og fjarskiptastofnun vann ítarlegt kostnaðarmat vegna innleiðingar frumvarpsins í 
samstarfi við Samgöngu- og sveitastjómarráðuneytið. Eins og firam kemur í frumvarpinu er 
kostnaður við þann hluta ffumvarpsins sem snýr að nethlutleysi nokkur. Stofnunin bendir á 
mikilvægi þess að stofnuninni verði tryggðir fjármunir í fjárheimildum til að standa undir þeim 
kostnaði.

4. Niðurlag
Regluverk um nethlutleysi á sér nokkuð langa sögu. Fylgjendur nethlutleysis leggja áherslu á 
að með því sé staðinn vörður um hið opna og ffjálsa fntemet. Slík staða íntemetsins er alls ekki 
sjálfsögð eða sjálfgefm. Þess em mörg dæmi að stjómvöld erlendra ríkja setji þegnum sínum 
þröngar skorður um það hvaða efni þegnamir hafa löglegan aðgang að í viðkomandi landi og 
hindrar aðgengi að ýmsu efni. Einnig óttast fylgjendur nethlutleysis að stórfyrirtæki geti neytt 
sterkrar stöðu sinnar og bolað keppinautum af markaði eða lagt stein í götu nýsköpunar. Þessi 
umræða hefur ekki farið hátt hérlendis, en er afar áberandi víða erlendis, t.d. innan ESB, á 
Indlandi og í Bandaríkjunum.

Póst- og fjarskiptastofnun fagnar því að fram er komið fmmvarp um nethlutleysi sem skipar 
íslendingum á bekk með þeim sem standa vilja vörð um hið opna og frjálsa intemet.

Virðingarfyllst,


