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Umhverfis- og samgöngunefnd 
Skrifstofa Alþingis, nefndarsvið 
150 Reykjavík

Reykjavík, 03.10.2019
T ilv .: 1909009

Efni: Umsögn Samkeppniseftirlitsins - frumvarp um ráðstafanir til hagkvæmrar 
uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, 122. mál

Samkeppniseftirlitið vísar til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis þann 25. september 2019 
þar sem eftirlitinu var gefinn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um ráðstafanir 
til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta. Er þetta öðru sinni sem frumvarpið 
er lagt fram að breyttu breytanda. Þá kom Samkeppniseftirlitið á framfæri sjónarmiðum 
sínum við þingmeðferð fyrra frumvarps, sjá umsögn Samkeppniseftirlitsins frá 3. maí 2019.

í fyrri umsögn Samkeppniseftirlitsins vegna framlagningar frumvarpsins á 149. 
löggjafarþingi lagði eftirlitið áherslu á tvennt. Annars vegar að svartur Ijósleiðari félli ekki 
undir skilgreiningu tilskipunar 2014/61/ESB á hugtakinu „efnislegt grunnvirki", og þar með 
ekki undir fyrirhugaða löggjöf, sbr. 1. tl. 2. gr. frumvarpsins. Og hins vegar að 
fjarskiptatilskipanir og regluverk ESB frá 2002 gangi framar ákvæðum þeirrar tilskipunar 
sem frumvarpinu er ætlað að innleiða, sbr. 12. mgr. formála hennar.

Samkeppniseftirlitið telur skýrt af ákvæði 2. gr. frumvarpsins um orðskýringar, og 
athugasemdum frumvarpsins um efni þess og samráð, að svartur Ijósleiðari falli utan 
gildissviðs þess og þar með utan ákvæða um aðgang að grunnvirkjum. í athugasemdum 
frumvarpsins hefur verið skerpt á framangreindum skilningi, enda kemur þar fram að 
skilgreiningin á „efnislegu grunnvirki" sé tekin orðrétt upp úr tilskipuninni í frumvarpið og 
að EES-ríkin séu bundin af því að innleiða orðskýringuna orðrétt í landsrétt með sömu 
takmörkunum í þessu samhengi.

Þá kemur sérstaklega fram í athugasemdum frumvarpsins að áðurnefndri tilskipun sé ekki 
ætlað að raska samkeppnisumhverfi á fjarskiptamörkuðum, enda fjalli aðrar EES-gerðir 
um samkeppni á fjarskiptamörkuðum EES. Þannig komi fram í áðurnefndri tilskipun sem 
verið sé að innleiða, að við beitingu ákvæða tilskipunarinnar skuli ákvæði hennar víkja 
gagnvart öðrum EES-gerðum um samkeppni á fjarskiptamörkuðum. Með öðrum orðum sé 
tilskipuninni, og þar með verðandi lögum frumvarpsins, ekki ætlað að raska fyrirliggjandi 
regluverki á sviði fjarskipta og samkeppni, heldur styðja við útbreiðslu háhraðaneta.

Með vísan til framangreinds telur Samkeppniseftirlitið að í frumvarpinu, og þá sér í lagi í 
athugasemdum frumvarpsins, hafi verið skerpt á þeim atriðum sem eftirlitið gerði
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athugasemdir við áður, þ.e. að svartur Ijósleiðari falli utan gildissviðs laganna og sérlög 
um fjarskipti gangi framar lögum þessum líkt og leiðir af tilskipuninni. Þar sem fyrirliggjandi 
frumvarp og athugasemdir frumvarpsins eru í samræmi við fyrri ábendingar 
Samkeppniseftirlitsins gerir eftirlitið ekki frekari athugasemdir.

Vill Samkeppniseftirlitið árétta í þessu samhengi og í tengslum við uppbyggingu 
fjarskiptaneta að eftirlitið hefur m.a. orðið við beiðnum eigenda fjarskiptaneta hérlendis 
um samstarf við lagningu Ijósleiðara í þeim tilgangi að lágmarka kostnað við framkvæmdir 
sem slíku fylgir.

Þannig samþykkti Samkeppniseftirlitið beiðni Mílu ehf. og Gagnaveitur Reykjavíkur ehf. um 
samstarf við lagningu Ijósleiðara á afmörkuðum svæðum á höfuðborgarsvæðinu, sbr. 
ákvörðun nr. 11/2018, Beiðni Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. og Mílu ehf. um undanþágu frá 
samkeppnislögum fyrir lagningu Ijósleiðara. Jafnframt varð Samkeppniseftirlitið við beiðni 
Mílu ehf. og Tengis hf. um samstarf vegna lagningu Ijósleiðara á Húsavík, sbr. ákvörðun 
nr. 26/2019, Beiðni Tengis hf. og Mílu ehf. um undanþágu frá samkeppnislögum fyrir 
lagningu Ijósleiðara. Samstarf ofangreinda fyrritækja var heimilað á grundvelli 15. gr. 
samkeppnislaga með þeim skilyrðum að það:

a. stuðli að bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða efli tæknilegar og 
efnahagslegar framfarir;

b. veiti neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af þeim hlýst;
c. leggi ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru til að settum markmiðum 

verði náð; og
d. veiti fyrirtækjunum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar 

verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um er að ræða.

Að öllu framansögðu styður Samkeppniseftirlitið að frumvarpið verði að óbreyttu að lögum.

Virðingarfyllst,
Samkeppniseftirlitið

Halldór Hallgrímsson Gröndal
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