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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/64/EB 

frá 23. júní 1999 

um breytingu á tilskipun 90/388/EB með það í huga að tryggja að fjarskiptanet og 
kapalsjónvarpsnet í eigu eins rekstraraðila séu aðskildir lögaðilar (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
3. mgr. 86. gr., 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 
1) Samkvæmt tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

90/388/EBE frá 28. júní 1990 um samkeppni á 
mörkuðum fyrir fjarskiptaþjónustu (1), eins og henni var 
síðast breytt með tilskipun 96/19/EB (2), var aðildar-
ríkjunum gert að afnema sérstök réttindi og einkarétt til 
fjarskiptaþjónustu og –grunnvirkja eigi síðar en 1. janúar 
1998, með fyrirvara um viðbótaraðlögunartímabil fyrir 
sum aðildarríkjanna. Einkum gerði 4. gr., eins og henni 
var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
95/51/EB (3), aðildarríkjunum skylt að „afnema allar 
takmarkanir á aðgangi að flutningsgetu um kapal-
sjónvarpsnet og leyfa notkun kapalneta til að veita 
fjarskiptaþjónustu aðra en talsímaþjónustu“, og að 
„tryggja að heimiluð verði samtenging kapalsjónvarps-
neta við almenna fjarskiptanetið í fyrrnefndum tilgangi, 
einkum samtenging við leigulínur, og að afnumdar verði 
takmarkanir á að kapalsjónvarpsfyrirtæki samtengi kapal-
sjónvarpsnet beint“. 

 

2) Tilskipun 95/51/EB fjallar um tvö vandamál varðandi 
fyrirtæki sem aðildarríkin hafa veitt rétt til að koma á fót 
bæði kapalsjónvarps- og fjarskiptanetum. Í fyrsta lagi 
kom fram að þessi fyrirtæki eru í stöðu sem veitir þeim 
enga hvatningu til að laða notendur að því neti sem best 
hentar til að veita viðkomandi þjónustu. Þá var bent á að 
til að koma á sanngjarnri samkeppni mun oft þurfa 
sérstakar ráðstafanir sem taka tillit til sérstakra aðstæðna 
á hlutaðeigandi mörkuðum. Þegar tilskipun 95/51/EB var 
samþykkt, ályktaði framkvæmdastjórnin, að í ljósi þess 
hve aðstæður væru ólíkar í einstökum aðildarríkjum væru 
yfirvöld í hverju landi hæfust til að leggja mat á það 
hvaða ráðstafanir hentuðu best, einkum til að dæma um 
það hvort nauðsynlegt væri að aðskilja þessar tvær 
tegundir starfsemi. Í öðru lagi ályktaði framkvæmda-
stjórnin að á fyrstu áföngum afnáms takmarkana á sviði 
fjarskipta væri nauðsynlegt að hafa nákvæmt eftirlit með 
víxlniðurgreiðslum og að bókhald sé gagnsætt. Í 2. gr. 
tilskipunar 95/51/EB er þess því krafist af aðildar-

________________ 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 175, 10.7.1999, bls. 39, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/1999 frá 17. desember 
1999 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) og XIV. viðauka 
(Samkeppni) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.  

 
(1) Stjtíð. EB L 192, 24.7.1990, bls. 10. 
(2) Stjtíð. EB L 74, 22.3.1996, bls. 13. 
(3) Stjtíð. EB L 256, 26.10.1995, bls. 49. 

ríkjunum að þau tryggi að fjarskiptafyrirtæki, sem bjóða 
kapalsjónvarpsgrunnvirki, hafi aðskilið reikningshald að 
því er varðar veitingu aðgangs að almennri fjarskipta- og 
kapalsjónvarpsnetþjónustu og veitingu fjarskiptaþjónustu. 
Enn fremur var tekið fram að aðildarríkin ættu því að 
minnsta kosti að fyrirskipa að bókhald þessara tegunda 
starfsemi sé skýrt aðskilið enda þótt algerlega aðskilið 
skipulag væri æskilegra. 

 

3) Á sama tíma lýsti framkvæmdastjórnin því yfir að ef 
engin samkeppni væri í heimsendingarkerfum yrði 
framkvæmdastjórnin að endurskoða hvort aðskilið bók-
hald nægi til að koma í veg fyrir óréttmæta viðskiptahætti 
og leggja mat á hvort slík sameinuð veiting þjónustu leiði 
ekki til takmörkunar á mögulegu framboði flutningsgetu á 
kostnað þjónustuveitenda á viðkomandi sviði, eða hvort 
þörf sé á frekari ráðstöfunum. Í þessu sambandi gerir  
3. mgr. 2. gr. tilskipunar 95/51/EB ráð fyrir að fram-
kvæmdastjórnin láti fara fram, fyrir 1. janúar 1998, 
heildarmat á áhrifum þess að eitt og sama fyrirtæki veiti 
bæði kapalsjónvarpsþjónustu og almenna fjarskiptanet-
þjónustu með tilliti til markmiða þeirrar tilskipunar. 

 

4) Þessi tilskipun byggir á matinu sem framkvæmdastjórnin 
gerði samkvæmt 2. gr. tilskipunar 95/51/EB. Við undir-
búning þess mats voru tvær rannsóknir gerðar á áhrifum 
samkeppni á fjarskipta- og margmiðlunarmörkuðum, 
annars vegar á að láta eitt ráðandi fyrirtæki annast 
veitingu kapal- og fjarskiptaþjónustu og hins vegar á 
takmörkunum á notum fjarskiptaneta til veitingar kapal-
sjónvarpsþjónustu. Niðurstöður rannsóknanna leiddu 
einkum og sér í lagi í ljós að eignarhald eins og sama 
fyrirtækis bæði á fjarskipta- og kapalsjónvarpsnetum, án 
mikillar samkeppni á staðbundnum aðgangsmarkaði, 
hægi á þróun í átt að fullkomnu margmiðlunargrunnvirki, 
til tjóns fyrir neytendur, þjónustuveitendur og efnahag 
Evrópu allrar. 

 

5) Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt tilkynningu um 
matið sem framkvæmt var í samræmi við tilskipun 
95/51/EB og 96/19/EB (4). Í úttekt framkvæmdastjórnar-
innar kom fram að hagstæð þróun á fjarskipta- og

________________  

(4) Stjtíð. EB C 71, 7.3.1998, bls. 4. 
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margmiðlunarmörkuðum ræðst af fjórum þáttum: 
samkeppni í þjónustu, samkeppni í grunnvirkjum, 
endurnýjun grunnvirkja og öðrum tegundum nýsköpunar. 
Þar kom fram að ef eitt ráðandi fjarskiptafyrirtæki í 
bandalaginu veitir bæði fjarskipta- og kapalþjónustu 
standi nýr aðili, sem er í byrjunarstöðu, höllum fæti 
miðað við ráðandi fyrirtækið. Þetta muni hamla mjög 
þeirri þróun á fjarskiptamörkuðum sem ákjósanlegust er. 
Þessi greining var einnig studd af Evrópuþinginu í 
ályktun þess frá 9. febrúar 1999 (1) varðandi drög 
þessarar tilskipunar. 

 

6) Í sáttmálanum, einkum 86. gr., er framkvæmdastjórninni 
falið það verkefni að tryggja að aðildarríkin hlíti skyldum 
sínum, samkvæmt lögum bandalagsins, þegar um er að 
ræða opinber fyrirtæki eða fyrirtæki sem njóta sérstakra 
réttinda eða einkaréttar. Í samræmi við 3. mgr. 86. gr. 
getur framkvæmdastjórnin tiltekið og gert grein fyrir 
þeim skyldum sem leiðir af þeirri grein og sett fram, 
innan þess ramma, þau skilyrði sem nauðsynleg eru til að 
framkvæmdastjórnin geti með árangursríkum hætti annast 
þá eftirlitsskyldu sem á henni hvílir samkvæmt þeirri 
málsgrein.  

7) Flest evrópsk fjarskiptafyrirtæki eru ríkisrekin enn sem 
komið er og þar af leiðandi opinber fyrirtæki eins og þau 
eru skilgreind í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
80/723/EBE (2), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun 93/84/EBE (3). Að auki hindra þau ekki, á 
meðan lög bandalagsins kveða á um afturköllun 
einkaréttar á veitingu aðgangs að fjarskiptanetum 
 og –þjónustu, fjarskiptafyrirtæki í að halda áfram að 
hagnast á tilteknum sérstökum réttindum eins og þau eru 
skilgreind í tilskipun 90/388/EBE, eins og henni var 
breytt með tilskipun 94/46/EB (4), fram yfir þann dag sem 
takmarkanir verða að fullu afnumdar. Þetta á til dæmis 
við um útvarpsbylgjulengdir sem veita aðgang að 
fjarskiptanetum og útvarps- og sjónvarpsútsendingum. 
Þetta er vegna þess að fjarskiptafyriræki munu áfram hafa 
rétt til að nota útvarpsbylgjulengdir sem þeim hefur áður 
verið úthlutað á öðrum forsendum en þeim sem byggja á 
hlutlægum viðmiðunum, hlutfallsreglu og jafnræðisreglu. 
Slík réttindi styrkja stöðu þessara fyrirtækja og munu 
áfram hafa veruleg áhrif á getu annarra fyrirtækja til að 
keppa við fjarskiptafyrirtæki á sviði fjarskiptagrunnvirkja. 
Af þessum sökum munu þessi fjarskiptafyrirtæki áfram 
teljast fyrirtæki sem 1. mgr. 86. gr. sáttmálans tekur til. 
Enn fremur var tilteknum aðildarríkjum veittur viðbótar-
aðlögunartími, sem ekki er enn liðinn, til þess að afnema 
einkarétt í talsímaþjónustu og til að stofna og veita 
aðgang að almennum fjarskiptanetum.  

________________ 

(1) Stjtíð. EB C 150, 28.5.1999, bls. 33. 
(2) Stjtíð. EB L 195, 29.7.1980, bls. 35. 
(3) Stjtíð. EB L 254, 12.10.1993, bls. 16. 
(4) Stjtíð. EB L 268, 19.10.1994, bls. 15. 

8) Flest aðildarríki hafa samþykkt ráðstafanir sem veita 
fjarskiptafyrirtækjunum sérstök réttindi eða einkaréttindi 
til að veita aðgang að kapalsjónvarpsnetum. Þessi réttindi 
geta verið annaðhvort í formi einkaleyfis eða almenns 
nytjaleyfis þar sem fjöldi leyfa er takmarkaður á öðrum 
forsendum en þeim sem byggja á hlutlægum viðmið-
unum, hlutfallsreglu og jafnræðisreglu. 

 

9) Ákvæði 82. gr. sáttmálans banna einu eða fleiri 
fyrirtækjum, sem hafa yfirburðastöðu, að misnota yfir-
burðastöðu sína á hinum sameiginlega markaði eða á 
verulegum hluta hans. 

 

10) Þegar aðildarríkin hafa veitt fjarskiptafyrirtæki sérstök 
réttindi eða einkarétt til að koma upp og starfrækja 
kapalsjónvarpsnet á landsvæði þar sem það hefur 
yfirburðastöðu á markaði fyrir þjónustu sem notar 
fjarskiptagrunnvirki hefur það fyrirtæki enga hvatningu til 
að uppfæra bæði almennt þröngbandsfjarskiptanet sitt og 
breiðbandskapalsjónvarpsnet í átt að samþættu breið-
bandsfjarskiptaneti („fullþjónustuneti“) sem getur flutt 
raddir, gögn og myndir á mikilli bandbreidd. Með öðrum 
orðum þá lendir slíkt fyrirtæki í þeirri stöðu að innan þess 
koma upp hagsmunaárekstrar þar sem verulegar endur-
bætur, annaðhvort á fjarskiptaneti eða kapalsjónvarpsneti 
þess, geta leitt til missis viðskipta fyrir hitt dreifikerfið. 
Við þessar aðstæður er æskilegt að skipta eignarhaldi 
dreifikerfanna í tvö aðskilin fyrirtæki þar sem sameigin-
legt eignarhald dreifikerfa mun leiða til þess að þessi 
fyrirtæki fresti tilkomu nýrrar, háþróaðrar fjarskipta-
þjónustu og hamli þannig tækniframþróun notendum í 
óhag en slíkt er andstætt 1. mgr. 86. gr. sáttmálans þegar 
hún er lesin með hliðsjón af b-lið 2. mgr. 82. gr. Eigi að 
síður ættu aðildarríkin að minnsta kosti að tryggja að 
fjarskiptafyrirtæki, sem eru ráðandi í veitingu aðgangs að 
almennum fjarskiptanetum og almennri talsímaþjónustu 
og hafa komið upp kapalsjónvarpsnetum í tengslum við 
sérstök réttindi eða einkaréttindi, starfræki kapalsjón-
varpsnet í nafni aðskildra lögaðila. 

 

11) Enn fremur verður að teljast líklegt að þegar aðildarríkin 
veita fyrirtæki sérstök réttindi eða einkarétt til að koma 
upp kapalsjónvarpsneti á landsvæði þar sem fyrirtækið 
veitir þegar aðgang að almennum fjarskiptanetum sé 
hætta á að fram komi mismunandi birtingarmyndir 
samkeppnishamlandi hátternis, nema tryggt sé að 
starfsemi þessara fyrirtækja sé nægilega gagnsæ. Þrátt 
fyrir kröfur í lagaákvæðum bandalagsins um aðskilið 
bókhald, en nokkur ákvæðanna öðluðust ekki gildi fyrr en 
með hinum almenna pakka ráðstafana sem opnaði 
fjarskiptamarkaði í flestum aðildarríkjanna frá og með 
1. janúar 1998, við aðstæður þar sem koma upp alvarlegir 
hagsmunaárekstrar vegna sameiginlegs eignarhalds hefur 
aðskilið bókhald ekki dugað sem vörn gegn öllum 
birtingarformum samkeppnishamlandi hátternis. Enn 
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fremur mun aðskilið bókhald aðeins gera fjármagnsflæði 
gagnsærra, á meðan krafa um aðskilda lögaðila mun leiða 
til meira gagnsæis eigna og gjalda og auðvelda eftirlit 
með arðsemi og stjórnun kapalnetaðgerða. Veiting 
aðgangs að fjarskiptanetum annars vegar og kapalsjón-
varpsnetum hins vegar er skyld starfsemi. Staða 
fjarskiptafyrirtækis á öðrum markaðinum hefur áhrif á 
stöðu þess á hinum og eftirlit með starfseminni á þessum 
mörkuðum verður erfiðara. Að auki hefur fjárhagslegur 
styrkur ráðandi fjarskiptafyrirtækis letjandi áhrif á önnur 
fyrirtæki vegna fjárhagslega sterkrar stöðu fjarskiptafyrir-
tækisins. Þá eru fjárhagslegar framtíðarhorfur nýs kapal-
sjónvarpsnets, sem ekki er þegar búið að koma sér fyrir á 
fjarskipta- eða greiðslusjónvarpsmarkaði, óöruggar. Þar 
af leiðandi er grundvallaratriði að ráðandi fjarskipta-
fyrirtæki skipuleggi kapalsjónvarpsnetstarfsemi sína 
þannig að unnt sé að hafa eftirlit með henni til að tryggja 
að það noti ekki fjárhagslegan styrk sinn til að misnota 
aðstöðu sína. Á meðan á hinum þýðingarmikla áfanga 
stendur að opna þetta svið til fulls fyrir samkeppni er 
lagalegur aðskilnaður á milli starfsemi almennra fjar-
skiptaneta og kapalsjónvarpsneta, þar með talið fastasam-
bönd í grunnneti fjarskiptafyrirtækjanna, alger lágmarks-
krafa til að tryggja að kröfur 86. gr. séu uppfylltar. Til að 
ná þessu gagnsæi er nauðsynlegt að dreifikerfin séu rekin 
af aðskildum lögaðilum sem geta samt sem áður að 
meginreglu til verið í eigu sama aðila. Kröfunni um 
lagalegan aðskilnað væri því fullnægt ef kapalsjónvarps-
starfsemi fjarskiptafyrirtækis væri flutt til dótturfyrirtækis 
sem væri að fullu í eigu fjarskiptafyrirtækisins. 

 

12) Framkvæmdastjórnin mun rannsaka hvert tilvik fyrir sig á 
grundvelli þess hvort það sé samrýmanlegt meðalhófs-
reglunni að skylda einstök aðildarríki til að grípa til 
frekari ráðstafana. Í þeim ákvörðunum sem teknar verða 
um hvert tilvik mætti kveða á um ráðstafanir sem fela í 
sér opnun kapalfyrirtækisins fyrir þátttöku þriðja aðila 
eða að fyrirtækið skuli selt í heild sinni. 

 

 

13) Dreifing hljóð- og mynddagskrár fyrir almenning um 
fjarskiptanet og innihald slíkrar dagskrár mun áfram falla 
undir sérstakar reglur sem aðildarríkin setja í samræmi 
við lög bandalagsins og ætti því ekki að falla undir þessa 
tilskipun, en það er í samræmi við meginregluna um að 
aðskilja ákvæði sem eiga annars vegar við um 
útsendingar og hins vegar um innihald en það er 
grundvallaratriði í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar 
frá 9. mars. 1999 (1) um niðurstöður opnu umræðunnar  
 

________________ 

(1) COM(1999) 108 lokaútgáfa. 

um grænbókina „Samleitni fjarskipta-, fjölmiðla- og 
upplýsingatæknisviða“. 

 

14) Með hliðsjón af núverandi markaðsþróun og tilkomu 
nýrrar tækni getur komið upp samkeppni á sviði 
heimtauga í tilteknum aðildarríkjum. Í slíkum tilvikum 
væri nauðsynlegt að endurskoða hvort sú lagaskylda 
fyrirtækja að starfrækja fjarskipta- og kapalsjónvarpsnet í 
nafni aðskildra lögaðila sé áfram nauðsynleg í ljósi þess 
að tilætluð markmið hafi náðst. Með það í huga að 
markaðsstaðan er breytileg eftir aðildarríkjum og líkleg til 
að þróast á mismunandi hátt ber að framkvæma slíka 
endurskoðun á nægilega sveigjanlegan hátt svo að unnt sé 
að taka tillit til stöðunnar á hverjum innanlandsmarkaði. 
Innlent eftirlitsyfirvald skal hafa rétt til að óska eftir því 
við framkvæmdastjórnina að hún framkvæmi slíka 
endurskoðun, einkum þegar slík ósk kemur frá 
hlutaðeigandi fyrirtæki. Slík beiðni skal innihalda 
nákvæma lýsingu á því hvernig uppbygging markaðarins 
þróast í hlutaðeigandi aðildarríki. Í slíkum tilvikum ber, 
að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna samkeppnisaðila á 
viðkomandi mörkuðum, að veita öllum hagsmunaaðilum 
þessar upplýsingar, fari þeir fram á það, með hliðsjón af 
lögmætum hagsmunum fyrirtækjanna sem varða verndun 
viðskiptaleyndarmála þeirra. 

 

15) Því ber að breyta tilskipun 90/388/EBE til samræmis við 
þetta. 

 

16) Aðildarríkin skulu ekki innleiða nýjar ráðstafanir sem 
hafa þann tilgang eða þau áhrif að markmiðum þessarar 
tilskipunar verði ekki náð. 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Í stað 9. gr. tilskipunar 90/388/EBE komi eftirfarandi: 

„9. gr. 

Aðildarríkin skulu tryggja að ekkert fjarskiptafyrirtæki 
starfræki kapalsjónvarpsnet og fjarskiptafyrirtæki í nafni 
sama lögaðila þegar slíkt fyrirtæki: 

a) er undir stjórn aðildarríkisins eða nýtur góðs af 
sérstökum réttindum; og 

b) er ráðandi á verulegum hluta sameiginlega markaðarins 
í að veita aðgang að almennum fjarskiptanetum og 
almennri talsímaþjónustu; og 

c) starfrækir kapalsjónvarpsnet sem stofnað hefur verið 
með sérstökum réttindum eða einkarétti á sama 
landsvæði.“ 
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2. gr. 
 
Framkvæmdastjórnin skal endurskoða beitingu þessarar 
tilskipunar þegar hún telur að kröfum hennar hafi verið 
fullnægt og tilætluðum markmiðum náð, þó eigi síðar en 
31. desember 2002. 
 

Aðildarríki, sem álíta að nægileg samkeppni sé í veitingu 
aðgangs að grunnvirkjum og –þjónustu heimtauga á yfirráða-
svæði sínu, skulu tilkynna það til framkvæmastjórnarinnar. 

 

Þar skal upplýst nákvæmlega hvernig markaðurinn er upp-
byggður. Veita skal öllum hagsmunaaðilum þessar upp-
lýsingar, fari þeir fram á það, með hliðsjón af lögmætum 
hagsmunum fyrirtækjanna sem varða verndun viðskipta-
leyndarmála þeirra. 

 

Framkvæmdastjórnin skal ákveða, innan sanngjarns tíma og 
eftir að hafa heyrt athugasemdir þessara aðila, hvort unnt sé að 
aflétta skyldunni um lögaðskilnað í hlutaðeigandi aðildarríki. 

3. gr. 
 

Aðildarríkin skulu, eigi síðar en níu mánuðum eftir gildistöku 
þessarar tilskipunar, veita framkvæmdastjórninni upplýsingar 
sem gera henni kleift að staðfesta að farið sé að ákvæðum 
1. gr. 

 
4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 23. júní 1999.  
 

 Fyrir hönd 
framkvæmdastjórnarinnar, 

 Karel VAN MIERT 

 framkvæmdastjóri. 

 ___________  


