
Ed. 183. Frumvarp til laga [115. mál]
um breyting á lögum nr. 56 frá 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og
óréttmæta viðskiptahætti, og síðari breytingar á þeim.

Flm.: Eyjólfur Konráð Jónsson, Lárus Jónsson, Þorv. Garðar Kristjánsson.

1. gr.
8. gr. laganna hljóði svo:
Þegar samkeppni er nægileg til þess að tryggja æskilega verðmyndun og sann-

gjarnt verðlag skal verðlagning vera frjáls. Nú er verðlagning frjáls og getur
verðlagsstofnun þá skyldað hlutaðeigandi aðila til að tilkynna stofnuninni verð-
hækkanir.

Reynist samkeppni takmörkuð, eins og nánar er tilgreint í IV. kafla, eða sam-
keppni er ekki nægileg til að tryggja sanngjarnt verðlag eða horfur eru á ósann-
gjarnri þróun verðlags og álagningar, getur verðlagsráð ákveðið eftirtaldar aðgerðir
til að ná því takmarki, sem getur í 1. gr.:

1. Hámarksverð og hámarksálagningu.
2. Gerð verðútreikninga eftir nánar ákveðnum reglum.
3. Verðstöðvun í allt að sex mánuði í senn.
4. Aðrar reglur um verðlagningu og viðskiptakjör, sem verðlagsráð telur nauð-

synlegar hverju sinni.

2. gr.
12. gr. laganna hljóði svo:
Verðákvarðanir samkvæmt 8. gr. skulu miðaðar við afkomu fyrirtækja, sem

rekin eru á tæknilega og Ijárhagslega hagkvæman hátt og nýta eðlilega afkastagetu.
Verð og álagningu má ekki ákvarða lægri en svo, að fyrirtæki þeirrar tegundar,

er í 1. mgr. getur, fái greiddan nauðsynlegan kostnað við innkaup eða endurinnkaup
vöru, framleiðslu, aðflutning, sölu, flutning ásamt afskriftum, svo og sanngjarnan
hreinan hagnað. þegar tekið er tillit til áhættuunar við framleiðslu vörunnar og sölu.

3. gr.
Síðasti liður 1. mgr. 54. gr. laganna (i-liður) hljóði svo:
i) 7. gr. laga nr. 121 30. des. 1978, um kjaramál, svo og önnur ákvæði, sem

fara í bága við þessi lög.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. mars 1980, og fellur þá jafnframt úr gildi X. kafli

laga nr. 13 frá 10. apríl 1979, um stjórn efnahag.smála o. fl.



Greinargerð.

Hinn 16. maí 1978 voru staðfest lög um verðlag, samkeppnishömlur og órétt-
mæta viðski.ptahætti. Áttu þau að taka gildi 6 mánuðum síðar eða 16. nóvember
1978. Við gildistöku laganna áttu að falla niður þágildandi lagaákvæði um verð-
stöðvun, en allar samþykktir um verðmyndunarhöft áttu að halda gildi sinu, þar
til verðlagsráð hafði tekið afstöðu til þeirra. Samkvæmt 8. gr. átti verðlagning að
vera frjáls, þegar samkeppni er nægileg. Fyrr eða síðar hefði því nýtt verðlagsráð
þurft að taka afstöðu til þess, hvort og á hvaða sviðum frjálsræði í verðmyndun
kæmist á.

Þegar ný ríkisstjórn kom til valda Í byrjun september 1978 voru sett bráða-
birgðalög, sem m. a. innihéldu ákvæði um verðstöðvun. Síðan þá hafa tvenn laga-
ákvæði fyrirskipað verðstöðvun. Nýja verðstöðvunarákvæðið var staðfest af Alþingi
í lögum um kjaramál (nr. 121/1978 frá 30. desember). Þessari viðbótarverðstöðvun
er ekki ætlaður takmarkaður gildistími og gildir hún áfram, þótt nýju verðlagslögin
taki gildi, sem kemur í veg fyrir hagkvæmni frjálsrar verðmyndunar.

Með lögum nr. 102/1978 var gildistöku nýju verðlagslaganna frestað til 1. nóv-
ember 1979. Síðan var lögunum breytt með lögunum nr. 13, um stjórn efnahags-
mála. frá 10. apríl 1979.

Eru nú allar verðákvarðanir háðar endanlegu samþykki ríkisstjórnarinnar. Þar
með eru verðlagslögin gerð óvirk, en þau voru byggð á mikilli vinnu og víðtækum
athugunum fjölmargra aðila um langt skeið. Miðar frumvarp þetta að þvi, að ákvæði
verðlagslaganna færist í upphaflegt horf.

A thuqasemdir við einstakar greinar lagafrumvarps þessa.
Við 1. gr.
Hér er 8. gr. laganna breytt til þess, sem hún var í upphaflegri gerð laganna.

Er sú breyting í samræmi við góða reynslu á Vesturlöndum af frjálsri verðmyndun,
en slæma reynslu okkar sjálfra af afskiptum af verðmyndun, þegar þeirra er ekki
þörf.
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Við 2. gr.
Sú breyting, sem gerð var á 12. gr. laganna með lögum nr. 13 frá 10. april 1979,

11'11 stjórn efnahagsmála, gefur verðlagsráði nánast enga forskrift um það, hverrris
verðákvarðanir skuli teknar. Hér er því lagt til, að 2. mgr. greinarinnar gefi fyllri
skilgreiningu. eins og var i upphaflegri samþykkt Alþingis.

Við 3. gr.
Í 8. gr. er verðlagsráði heimilað að grípa til verðstöðvunar til allt að sex mán-

aða í senn, ef verðlagsráð telur það þjóna markmiðum laganna og aðrar leiðir hafa ekki
skilað árangri. Af þeim sökum er eðlilegt, að bæði þau ákvæði, sem gilda um verð-
stöðvun, falli niður. Í e-lið var fellt niður gildandi ákvæði frá 1975, og með þess-
ari breytingu félli einnig. niður ákvæði frá september 1978, enda er reynslan, að sú
verðstöðvun, sem gilt hefur nær samfellt frá 1970. hefur öfugan árangur borið.

Við 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.


