Sátt vegna sölu Símans á Mílu til Ardian
Þann 23. október 2021 undirrituðu AB 855 ehf. og Síminn hf. (hér eftir Síminn) kaupsamning þar
sem AB 855 keypti 100% eignarhlut í Mílu ehf. (hér eftir Míla).
AB 855 er í eigu tveggja sjóða sem er stýrt af Ardian France SA (hér eftir Ardian). Í sölunni á
Mílu felst því að Ardian hefur náð yfirráðum yfir því fyrirtæki. Kaupin á öllu hlutafé í Mílu fela því
í sér samruna í skilningi 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.
Samkeppniseftirlitið og Ardian hafa gert með sér eftirfarandi sátt samkvæmt 17. gr. f.
samkeppnislaga. Í henni felst að samrunaaðilar undirgangast tiltekin skilyrði fyrir framkvæmd
samrunans, aðallega með þeim hætti að gerðar hafa verið breytingar á langtíma
heildsölusamningi Mílu og Símans um fjarskiptaþjónustu, og að Míla sé skuldbundin til að hlíta
eftirfarandi skilyrðum í starfsemi sinni. Er sátt þessi því undirrituð af bæði Ardian og Mílu. Skal
sáttin undirrituð af Mílu eigi síðar en þegar ný stjórn yfir Mílu hefur verið skipuð.
I.

Almenn ákvæði

1. gr.
Þörf á íhlutun
Að óbreyttu raskar samruni þessa máls virkri samkeppni með umtalsverðum hætti. Því er
nauðsynlegt að grípa til íhlutunar sem að lögum getur falið í sér ógildingu hans eða setningu
skilyrða. Samkeppniseftirlitið og Ardian eru sammála um að unnt sé í þessu máli að vinna gegn
skaðlegum áhrifum samrunans með setningu skuldbindandi skilyrða.
2. gr.
Markmið og meginefni skilyrða
Markmið þessarar sáttar, og þeirra skilyrða sem í henni felast, er að efla og vernda virka
samkeppni á þeim mörkuðum sem samruninn tekur til og bregðast við þeirri röskun á samkeppni
sem samruninn myndi annars leiða til. Til að ná þessu markmiði hafa þau fyrirmæli sem fram
koma í sátt þessari eftirfarandi megintilgang:
a.
b.

c.
d.
e.

Að bregðast við styrkingu á markaðsráðandi stöðu Mílu á heildsölumörkuðum fjarskipta,
Að bregðast við lóðréttum áhrifum og samsteypuáhrifum á þeim heildsölumörkuðum sem
Míla starfar, sér í lagi vegna breikkunar á starfsemi Mílu og vöruframboði félagsins í
kjölfar viðtöku fjarskiptakerfa frá heildsölu Símans í aðdraganda samrunans;
Að fyrirbyggja skaðleg áhrif á samkeppni sem annars hefði leitt af tilteknum ákvæðum í
heildsölusamningi Mílu og Símans;
Að takmarka möguleika Mílu til þess að yfirfæra markaðsstyrk frá einum markaði til
annars, með ítarlegri hætti en annars leiðir af bannreglum samkeppnislaga; og
Að efla samkeppni á fjarskiptamarkaði.

II. Breytingar á heildsölusamningi Mílu og Símans
3. gr.
Heildsölusamningurinn
Samhliða sölunni á Mílu var gerður heildsölusamningur milli Símans og Mílu („Wholesale
Services agreement Regarding Electronic Communications Infrastructure“). Í samningi þessum
felst m.a. að Síminn skuldbindur sig til þess að kaupa fjarskiptaþjónustu í heildsölu af Mílu.
Sátt þessi byggir á því að gerðar hafi verið þær breytingar á heildsölusamningnum sem
tilgreindar eru í 4. gr.
4. gr.
Breytingar á heildsölusamningnum
Sem liður í sátt þessari hefur Ardian samið við Símann um eftirfarandi breytingar á
heildsölusamningnum:
4.1.
Ákvæði um samstarf milli Mílu og Símans
Í heildsölusamningnum voru ákvæði sem mæltu fyrir náið samstarf Mílu og Ardian um
viðskiptalegar ákvarðanir á fjarskiptamarkaði, sem og fjárfestingar og uppbyggingu.
Eftirfarandi breytingar og brottfellingar hafa verið gerðar á tilteknum samningsákvæðum:
a.

b.

c.

d.

e.

Fjarlægð hafa verið í heild sinni ákvæði um sameiginlegar nefndir Mílu og Símans vegna
heildsölusamningsins. Af því leiðir að allar tilvísanir til „Steering Committee“ og „Strategic
Committee“ hafa verið fjarlægðar úr samningunum.
Samstarf Mílu og Símans hefur verið takmarkað þegar kemur að þróun frekari fastlínu og
farnetsinnviða. Til þess að ná því fram hefur verið felld á brott tilvísun til þess að Síminn
og Míla þrói frekari innviði með þeim hætti sem gagnast báðum aðilum til þess að ná
tilgangi samningsins og styðja við viðskiptastefnu Símans.
Ákvæði í heildsölusamningnum um samstarf félaganna er varðar breytingar á
útbreiðsluáætlunum Mílu hafa verið fjarlægð. Til þess að ná þessu fram hafa verið felldar
brott tilvísanir til þess að Síminn fái að hafa áhrif á útbreiðsluáætlanir Mílu og að Síminn
hafi rétt á því að leggja til breytingar á þeim áætlunum.
Heimildir félaganna til þess að láta framkvæma úttektir á starfsemi hins aðilans hafa verið
takmarkaðar þannig að slíkar úttektir gangi aðeins út á að tryggja rétta beitingu og
framfylgd heildsölusamningsins. Þá er tryggt að allir markaðsaðilar hafi sama rétt til þess
að láta framkvæma úttektir vegna sömu atriða. Enn fremur verður tryggt að Síminn, sem
og aðrir viðskiptavinir Mílu, hafi ekki aðgang að viðkvæmum viðskiptalegum upplýsingum
sem myndi gefa félaginu ósanngjarnt forskot gagnvart keppinautum. Til þess að ná þessu
takmarkast réttur hvors aðila samkvæmt greinum 15.1.3 og 15.1.4 í heildsölusamningnum
við að tryggja að farið sé að skilmálum hans. Þá hefur verið bætt við nýju ákvæði í grein
15.1.4 til þess að skýrt verði að við umræddar úttektir muni viðkomandi aðili sem
framkvæmir úttekt hverju sinni ekki fá aðgang að viðkvæmum viðskiptalegum
upplýsingum sem sá sem úttektin beinist að hefur undir höndum. Jafnframt verður skýrt
að fulltrúar viðeigandi eftirlitsstofnana muni hafa rétt á því að taka þátt í slíkum úttektum.
Fjarlægt hefur verið ákvæði (22. gr.) um að Míla og Síminn skuli ræða breytingar á verði
ef verulegar breytingar verða á reglustýringu eða ef kvöðum verður aflétt af einhverri
heildsöluþjónustunni.
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Framantaldar breytingar á heildsölusamningnum hafa ekki áhrif á heimildir Mílu og
viðskiptavina Mílu til að eiga í eðlilegum samskiptum í tengslum við kaup á þjónustu Mílu.
4.2.
Ákvæði um heildsöluverð
Grein 17.4 í heildsölusamningnum hefur verið endurskoðuð til þess að stuðla að því að
tækniþróun og hagræðing í rekstri Mílu skili sér í lægra verði til viðskiptavina fyrirtækisins.
4.3.
„Ensk ákvæði“
Samkvæmt heildsölusamningnum á Míla að vera aðalbirgir Símans en Símanum er skylt að
upplýsa Mílu ef félagið fær betra tilboð frá öðrum birgjum/neteigendum svo að Míla geti jafnað
boðið. Ef Míla bíður betur eða jafn gott tilboð skal Síminn beina viðskiptunum til Mílu, en ef ekki,
er Símanum heimilt að eiga viðskipti við þriðja aðilann. Er hér um að ræða það sem nefnt er í
samkeppnisrétti „ensk ákvæði“.
„Ensku ákvæðin“ hafa verið felld brott.
4.4.
Samkeppnisbann
Samkvæmt heildsölusamningnum skuldbindur Síminn sig til þess að hefja ekki samkeppni við
Mílu í heildsölu og Míla að hefja ekki samkeppni við Símann í smásölu. Upphaflega átti þetta
bann að gilda í tuttugu ár. Gerðar hafa verið eftirfarandi breytingar á heildsölusamningnum:
a.
b.

Bann Mílu við að hefja samkeppni við Símann hefur verið fellt niður.
Bann Símans við að hefja samkeppni við Mílu gildir að hámarki í þrjú ár.

4.5.
Ákvæði um skyldu Símans til að kaupa heildsöluþjónustu af Mílu
Í aðalatriðum fól heildsölusamningurinn upphaflega í sér alhliða einkarétt Mílu til að veita
Símanum alla þá heildsöluþjónustu sem Síminn þarf á að halda til þess að geta selt
fjarskiptaþjónustu í smásölu og til langs tíma. Gerðar hafa verið eftirfarandi breytingar á
heildsölusamningnum í þessu samhengi:
a.

b.

Síminn er aðeins skuldbundinn að kaupa 80% af heildarþörf sinni fyrir
breiðbandstengingar til heimila, annars vegar heimtaugaleiga og hins vegar
bitastraumsþjónusta, yfir ljósleiðaratengingar eða xDSL kopartengingar samanlagt, af
Mílu. Með þessu hefur Síminn fullt frelsi til þess að beina viðskiptum sínum til keppinauta
Mílu hvað aðra og eftirstandandi heildarþörf fyrirtækisins áhrærir.
Eftir fimm ár er Síminn aðeins skuldbundinn að kaupa 80% af heildarþörf sinni fyrir
gagnaflutning um leigulínur vegna fastlínuþjónustu af Mílu. Tekur þetta bæði til
lúkningarhluta og stofnlínuhluta, sbr. nánar a og b. lið 7. gr. sáttarinnar. Þegar þessi
breyting hefur tekið gildi hefur Síminn fullt frelsi til þess að beina viðskiptum sínum til
keppinauta Mílu hvað afganginn af heildarþörf fyrirtækisins áhrærir.
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4.6.
Gildistími
Upphaflegur gildistími heildsölusamningsins var til 20 ára, auk þess sem hann átti að
framlengjast sjálfkrafa um alla þjónustuþætti um fimm ár ef honum væri ekki sagt upp af öðrum
hvorum samningsaðila.
Gerðar hafa verið þær breytingar að samningstímabilið verður 15 ár. Að því loknu geta þá báðir
aðilar kosið að segja samningnum upp. Kjósi aðilar hins vegar að framlengja samninginn
framlengist hann um 10 ár. Frekari möguleg framlengingartímabil verði til 5 ára.
4.7.
Staðfesting
Samkeppniseftirlitið staðfestir að í óundirrituðu eintaki af heildsölusamningi, sem Ardian sendi
eftirlitinu 12. september 2022, hafa verið gerðar breytingar til samræmis við gr. 4.1 – 4.6
III.
Aðrar aðgerðir til að tryggja samkeppni
5. gr.
Aðgangur að kerfum og þjónustu Mílu
Mílu er skylt að gæta jafnræðis, hlutlægni og gagnsæis gagnvart fjarskiptafyrirtækjum sem
óska eftir tengingu við fjarskiptanet og -virki, aðgangi að aðstöðu og/eða aðgangi og kaupum á
heildsöluþjónustu félagsins (nefnt í einu lagi aðgangur).
Í 1. mgr. felst m.a. að Míla skal tryggja að Síminn og önnur fjarskiptafyrirtæki fái aðgang og alla
nauðsynlega tengda þjónustu með eftirfarandi hætti:
a.
b.
c.

Veita skal Símanum og öðrum fjarskiptafyrirtækjum jafnan aðgang að fjarskiptakerfum
og fjarskiptaþjónustu með sama afgreiðsluhraða, skilmálum og kjörum, þ.m.t. verði.
Veita skal Símanum og öðrum fjarskiptafyrirtækjum jafnan aðgang að fjarskiptakerfum,
þjónustu og tæknilausnum með sömu gæðum og þjónustustigi.
Síminn og önnur fjarskiptafyrirtæki skulu hafa sama aðgang að upplýsingum um
tæknileg og önnur nauðsynleg atriði sem tengjast með eðlilegum hætti fyrirspurnum og
beiðnum um aðgang. Á það við um hvers konar mikilvægar viðskiptalegar eða
tæknilegar upplýsingar sem varða aðgang hjá Mílu.

Mílu er óheimilt að mismuna viðskiptavinum sínum nema til þess standi sannanlegar
málefnalegar ástæður.
Mílu er óheimilt að greina Símanum frá fyrirspurnum eða umsóknum um aðgang annarra
fjarskiptafyrirtækja að kerfum eða þjónustu Mílu. Hið sama gildir um hvers konar aðrar
upplýsingar sem Míla býr yfir og geta gefið til kynna fyrirætlanir og starfsemi m.a. keppinauta
Símans.
Mílu er óheimilt að greina þriðju aðilum frá fyrirspurnum eða umsóknum um aðgang frá
Símanum að kerfum eða þjónustu Mílu. Hið sama gildir um hvers konar aðrar upplýsingar sem
Míla býr yfir og geta gefið til kynna fyrirætlanir og starfsemi Símans.
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6. gr.
Fyrirhugaðar breytingar á kerfum eða þjónustu Mílu
Þegar Míla upplýsir viðskiptavini sína um nýjar eða fyrirhugaðar vörur eða þjónustu, breytingar
eða áætlanir tengdar núverandi eða fyrirhugaðri þjónustu, skal upplýsa alla viðskiptavini á sama
tíma og með sama hætti. Tekur þetta m.a. til áforma um uppbyggingu, endurnýjun, viðhald og
verulegar viðgerðir á búnaði eða kerfum Mílu. Skulu framangreindar upplýsingar vera
aðgengilegar þessum aðilum á sama tíma og með sama hætti. Að jafnaði skal miða við að
upplýsingar sem nauðsynlegt er fyrir viðskiptavini Mílu að hafa aðgang að, séu rekjanlegar og
aðgengilegar á þjónustuvef, heimasíðu eða sendar með tölvupósti.
Upplýsingaskylda Mílu skv. 1. mgr. tekur einnig til mögulegra viðskiptavina Mílu sem sýnt hafa
áhuga á viðskiptum.
Upplýsingaskylda Mílu skv. 1. mgr. tekur ekki til nýjunga eða þjónustu sem sannarlega koma til
að frumkvæði viðskiptavina Mílu og eru þróaðar í samstarfi við einstaka viðskiptavini, fyrr en
eftir að hin nýja vara/þjónusta er orðin hluti af vöru- og/eða þjónustuframboði Mílu.
7. gr.
Bann við samkeppnishamlandi vöndlun og samtvinnun
Míla skal að lágmarki bjóða viðskiptavinum upp á neðangreindar heildsöluþjónustu/vörur og
tryggja að hún/þær séu nægjanlega aðgreindar og óháðar hverri annarri í verði og öðrum
skilmálum sem og í rekstri félagsins, samningum og reikningagerð, þ.m.t. í
kostnaðarútreikningum, kynningu, sölu, verði og skilmálum:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Leigulínuþjónusta með allri tækni (flutningsmiðlar og samskiptareglur) í aðgangsnetinu
(þ.m.t. til farsímasenda og á fyrirtækjamarkaði, auk svarts ljósleiðara).
Leigulínuþjónustu með allri tækni (flutningsmiðlar og samskiptareglur) í stofnnetinu
(þ.m.t. aðskilið fyrir IP-MPLS þjónustu, auk svarts ljósleiðara).
Heimtaugaleigu í kopar- og ljósleiðaraneti, ef það er tæknilega mögulegt.
Bitastraumsþjónustu í kopar- og ljósleiðaraneti (m.a. eftir mismunandi aðgangsleiðum og
fyrir flutning eftir mismunandi mælikvörðum gæða- og forgangs, þar með talið fyrir þarfir
VoIP, IPTV og almennrar Internetþjónustu).
Internetþjónustu.
Útlandasambönd.

Kaupi viðskiptavinur eina eða fleiri vöru eða þjónustu sem tilgreind er í 1. mgr. er Mílu óheimilt
að gera það að skilyrði að viðskiptavinur kaupi einnig aðrar vörur eða þjónustu fyrirtækisins sem
taldar eru upp í stafliðum a-f. Á sama hátt er Mílu óheimilt að selja aðrar vörur en þær sem taldar
eru upp í stafliðum a-f gegn því skilyrði að þær vörur séu keyptar með vörum í stafliðum a-f.
Bjóði Míla upp á heildsöluvöndla, sem innihalda a.m.k. eina vöru eða þjónustu sem tilgreind er í
1. mgr., er óheimilt að gera það með þeim hætti að það útloki eða takmarki samkeppni frá
keppinautum Mílu, sem ekki búa yfir sömu breidd í þjónustuframboði og fyrirtækið. Í þessu felst
a.m.k. bann við því að verðlagning eða viðskiptakjör heildsöluvöndla séu með þeim hætti að
viðskiptavinur hafi engan eða takmarkaðan hvata til að kaupa annars vegar hluta af
heildsöluþörf sinni frá Mílu og hins vegar hluta frá keppinautum Mílu eða nýta eigin kerfi að
hluta. Í þessu felst einnig bann við viðskiptaskilmálum eða tæknilegum aðgerðum sem eru til
þess fallnar að leiða til sömu niðurstöðu.
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8. gr.
Aðgerðir til að vernda viðskiptafrelsi Símans
Í þeim breytingum sem gerðar hafa verið á heildsölusamningi Símans og Mílu felst að Síminn
skal vera frjáls upp að ákveðnu marki að eiga viðskipti við keppinauta Mílu á samningstímabilinu.
Til að mæta áhyggjum af að því lóðrétt samþætt staða Mílu í kjölfar samrunans og tilfærsla á
kerfum frá Símanum til Mílu vinni gegn því að umrædd breyting á heildsölusamningnum efli
samkeppni hefur Síminn undirritað yfirlýsingu.
Yfirlýsing Símans er hluti af þessari sátt og er birt í viðauka. Í henni staðfestir fyrirtækið að það
muni á hverjum tíma búa yfir fullnægjandi tæknilegri getu og þekkingu í starfsemi sinni til þess
að geta með sjálfstæðum hætti nýtt sér það viðskiptafrelsi sem leiðir af breyttum
heildsölusamningi, án aðkomu Mílu. Í þessu felst m.a. að Síminn má ekki að neinu leyti vera háður
Mílu vegna viðskipta við keppinauta Mílu. Séu samskipti við tæknimenn Mílu óhjákvæmileg mun
Síminn, fyrir sitt leyti, stuðla að því að upplýsingar um áform Símans berist ekki til annarra
starfsmanna Mílu en viðkomandi tæknimanna.
Míla skal ekki grípa til neinna aðgerða sem unnið geta gegn því að Síminn geti nýtt sér það
viðskiptafrelsi sem leiðir af breyttum heildsölusamningi og annarra jákvæðra áhrifa samrunans
vegna breyttra efnahagslegra hvata Símans í kjölfar sölunnar á Mílu. Skal Míla grípa til aðgerða
sem tryggja það með trúverðugum hætti að tæknimenn fyrirtækisins upplýsi ekki aðra
starfsmenn fyrirtækisins um áform Símans sem falla undir þessa grein.
9. gr.
Samkeppnisréttaráætlun og fræðsla
Míla skal tryggja að allir stjórnarmenn, stjórnendur og aðrir starfsmenn fyrirtækisins séu að
fullu upplýstir um þær kröfur sem sátt þessi og ákvæði samkeppnislaga gera til starfsemi þess
á markaði. Þá skal eftirfarandi m.a. tryggt í þessu sambandi:
a.
b.
c.
d.
e.

Að í gildi sé samkeppnisréttaráætlun fyrir Mílu
Að samkeppnisréttaráætlun sé haldið við og starfsmenn Mílu upplýstir um hana
Að samkeppnisréttaráætlun taki m.a. til þess að tryggja að viðkomandi starfsmenn og
stjórnendur fari að fyrirmælum sem fram koma í sátt þessari
Að útbúnir verði verkferlar sem tryggja stöðuga framkvæmd samkeppnisréttaráætlunar.
Að skipulögð fræðsla um samkeppnisreglur fari fram reglulega hjá Mílu fyrir helstu
starfsmenn fyrirtækisins.

IV.
Eftirlit o.fl.
10. gr.
Óháður eftirlitsaðili
Samkeppniseftirlitið mun skipa óháðan eftirlitsaðila til að sinna eftirliti með því að ákvæði sáttar
þessarar séu virt.
Eftirlitsaðili skal vera óháður Mílu, Símanum og öðrum fjarskiptafyrirtækjum. Hið sama gildir um
eigendur þeirra. Í þessu felst m.a. að ekki skulu vera fyrir hendi nein tengsl eftirlitsaðila við
fyrirtæki á markaðnum eða önnur hagsmunatengsl sem geti truflað störf eftirlitsaðila eða gefið
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tilefni til þess að draga trúverðugleika hans í efa með réttu. Eftirlitsaðili skal búa yfir
fullnægjandi þekkingu og reynslu til að geta sinnt virku eftirliti með ákvæðum þessarar sáttar.
Hlutverk eftirlitsaðila er eftirfarandi:
a.

Hafa almennt viðvarandi og virkt eftirlit með því að skilyrðum í sátt þessari sé fylgt eftir.

b.

Fylgjast sérstaklega með því að sú heildsöluþjónusta/vörur, sem tilgreindar eru í
stafliðum a. – f. í 1. mgr. 7. gr., séu nægjanlega aðgreindar og óháðar hverri annarri í verði
og öðrum skilmálum sem og í rekstri Mílu, samningum og reikningagerð, þ.m.t. í
kostnaðarútreikningum, kynningu, sölu, verði og skilmálum.

c.

Fylgjast sérstaklega með því að ekki séu fyrir hendi hindranir á því að Síminn geti nýtt
viðskiptafrelsi sitt, sbr. 8. gr. og viðaukann með yfirlýsingu Símans.

d.

Leggja mat á kvartanir eða ábendingar viðskiptavina eða keppinauta Mílu sem telja að
fyrirtækið fari ekki að ákvæðum þessarar sáttar

e.

Vekja athygli Samkeppniseftirlitsins á því ef hann telur, að beint eða óbeint, sé unnið gegn
því að markmiði sáttarinnar sé náð. Dæmi um þetta gætu verið óútskýrðar tafir eða
óvönduð vinnubrögð við að framfylgja fyrirmælum sáttarinnar.

Eigi síðar en viku eftir framkvæmd samrunans og gildistöku sáttarinnar skal Míla tilnefna þrjá
einstaklinga sem fyrirtækið telur færa um að gegna starfi óháðs eftirlitsaðila. Tilnefningum
skulu fylgja upplýsingar um menntun og þekkingu viðkomandi, fyrri og núverandi störf og
möguleg tengsl við fyrirtæki á markaðnum eða þau verkefni sem leiða af skilyrðum sáttar.
Jafnframt skal Míla rökstyðja hvers vegna viðkomandi einstaklingur telst hæfur til að sinna
starfi óháðs eftirlitsaðila. Samkeppniseftirlitið mun í kjölfarið taka viðtöl við tilnefnda
einstaklinga og leggja mat á hver þeirra telst hæfastur til að geta sinnt virku eftirliti með
ákvæðum þessarar sáttar. Mun Samkeppniseftirlitið skipa hæfasta einstaklinginn sem
eftirlitsaðila til fimm ára. Reynist enginn tilnefndra einstaklinga hæfur skal Míla tilnefna þrjá
einstaklinga til viðbótar.
Skal Míla veita óháðum eftirlitsaðila allar upplýsingar og aðstoð sem hann óskar eftir. Óháði
eftirlitsaðilinn fær greitt fyrir störf sín á hátt sem hefur hvorki áhrif á sjálfstæði hans eða
skilvirkni starfa hans. Skal Míla tryggja, eða sjá til þess að tryggt verði, að viðkomandi aðili njóti
nægilegra heimilda og sjálfstæðis til þess að geta framkvæmt eftirlit sitt með árangursríkum
og trúverðugum hætti.
Eðli máls samkvæmt getur Míla ekki samið fyrirfram um umfang starfs eftirlitsaðila, t.d.
tímafjölda, enda er mikilvægt að starfsemin njóti sjálfstæðis. Þannig mega samningar um
greiðslur ekki takmarka möguleika eftirlitsaðila til þess að ráðast í nauðsynlegar rannsóknir.
Engu að síður er fyrirtækinu rétt og skylt að veita viðeigandi kostnaðaraðhald, sbr. kafla 6 í
verklagsreglum um skipan og störf eftirlitsaðila sem skipaðir eru á grundvelli sátta í málum fyrir
Samkeppniseftirlitinu, dags. 18. mars 2022.
Telji óháður eftirlitsaðili nauðsynlegt að leita leiti utanaðkomandi sérfræðiaðstoðar skal hann
senda Samkeppniseftirlitinu rökstudda beiðni þess efnis. Samkeppniseftirlitið skal leita
sjónarmiða Mílu um beiðni eftirlitsaðilans. Telji Samkeppniseftirlitið að beiðnin eigi við rök að
styðjast skal Míla greiða fyrir kostnað við þá sérfræðiaðstoð sem aflað verður.
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Skulu Míla og óháði kunnáttuaðilinn gera samning um störf hans og skal sá samningur vera í
samræmi við sátt þess og leiðbeiningar í verklagsreglum Samkeppniseftirlitsins um skipan og
störf eftirlitsaðila sem skipaðir eru á grundvelli sátta í málum fyrir Samkeppniseftirlitinu, dags.
18. mars 2022.
Mílu er heimilt að semja við Símann um að það fyrirtæki taki þátt í kostnaði við starf hins óháða
eftirlitsaðila.

11. gr.
Endurskoðun
Að fengnu erindi Mílu skal Samkeppniseftirlitið taka rökstudda afstöðu til þess hvort
nauðsynlegt sé að viðhalda hvaða skilyrði sem er í sátt þessari. Skal Samkeppniseftirlitið taka
ákvörðun vegna erindisins innan 115 virkra daga frá því að það berst. Nú tekur
Samkeppniseftirlitið ekki ákvörðun innan þess frest og telst erindið þá samþykkt og skilyrðið úr
gildi fallið.
Frestur Samkeppniseftirlitsins skv. 1. mgr. byrjar að líða þegar eftirlitið hefur staðfest að því hafi
borist rökstutt erindi. Skal í því með skýrum og nákvæmum hætti gera grein fyrir þeim atriðum
sem Míla telur réttæti breytingu eða niðurfellingu á skilyrðum sáttarinnar. Erindinu skulu einnig
fylgja öll þau gögn sem eru félaginu tiltæk og að mati þess til þess fallin að skýra málið og
auðvelda Samkeppniseftirlitinu að taka afstöðu til erindisins. Í erindinu skal með skýrum hætti
vísa til sáttar þessarar og taka fram í því að tilgangur þess að sé að óska endurskoðunar skv. 1.
mgr.
Telji Míla að sannanlegar verulegar breytingar skv. 3. mgr. stafi af samruna sem er
tilkynningarskyldur til Samkeppniseftirlitsins er óheimilt að beina erindi skv. 3. mgr. til
Samkeppniseftirlitsins fyrr en eftirlitið, og eftir atvikum áfrýjunarnefnd samkeppnismála eða
dómstólar, hafa lokið meðferð sinni á viðkomandi samruna.
Við mat á erind skv. 1. mgr. skal taka afstöðu til þess hvort verulegar breytingar hafi orðið á
viðkomandi fjarskiptamörkuðum hér á landi, t.d. vegna aðgerða eða ákvarðana Fjarskiptastofu.
Samkeppniseftirlitið skal leita álits Fjarskiptastofu áður en ákvörðun er tekin til þessara erinda.

12. gr.
Fyrirvarar
Sátt þessi hefur engin áhrif á lögsögu Fjarskiptastofu skv. lögum nr. 75/2021 um þau atriði er
heyra undir fjarskiptalög nr. 70/2022 og afleiddar reglur eða ákvarðanir á grundvelli
fjarskiptalaga, svo sem álagðar kvaðir vegna markaðsgreininga og umtalsverðs markaðsstyrks .
Sátt þessi hefur engin áhrif á lögsögu eða beitingu Eftirlitsstofnunar EFTA á samkeppnisreglum
EES-samningsins.
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13. gr.
Viðurlög o.fl.
Brot á þeim fyrirmælum sem fram koma í sátt þessari geta varðað viðurlögum skv. IX. kafla
samkeppnislaga.
Sátt þessi tekur til fyrirtækjanna sem tilgreind eru í 1. gr. hennar. Sáttin gildir einnig um þau
fyrirtæki sem að hluta til eða öllu leyti kunna að taka við þeirri atvinnustarfsemi sem fyrirtækin
skv. 1. gr. sinna í dag. Allar breytingar þar að lútandi skulu kynntar fyrir Samkeppniseftirlitinu.
Með sátt þessari falla úr gildi skuldbindingar Mílu samkvæmt sátt Símans, Mílu og
Samkeppniseftirlitsins frá árinu 2015, sbr. ákvörðun nr. 6/2015, Skipulag Símasamstæðunnar og
aðgerðir til að efla samkeppni á fjarskiptamarkaði – Breyting á ákvörðun nr. 6/2013.
Í ljósi skuldbindinga Mílu skv. III kafla þessarar sáttar kemur ekki til frekari aðgerða
Samkeppniseftirlitsins gagnvart Mílu vegna tilflutninga á kerfum og heildsölustarfsemi frá
Símanum til Mílu sem átti sér stað áður en Ardian keypti Mílu.

Reykjavík, 15. september 2022

f.h. Samkeppniseftirlitsins

f.h. Mílu ehf., undirritað þann [
2022 af nýrri stjórn félagsins

f.h. Ardian

/

]
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