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Eftirfarandi er umsögn Samkeppnisstofnunar um frumvarp til laga um póstþjónustu,
168. mál, sem óskað var eftir af samgöngunefnd með bréfi, dags. 26. nóvember sl.

Markmið samkeppnislaga er að efla virka samkeppni i viðskiptum. Markmiði þessu 
skal náð með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í 
atvinnurekstri og með þvi að auðvelda aðgang nýrra keppinauta að markaðnum. 
Einkaréttur til að inna tiltekna þjónustu af hendi fer því, eðli máls samkvæmt, gegn 
markmiði samkeppnislaga.

Samkeppnisstofnun gerir athugasemd við það að gert skuli ráð fyrir óbreyttri 
viðmiðun til einkaréttar á póstþjóiiustu i frumvarpinu frá gildandi lögum um 
póstþjónustu, bæði hvað varðar þyngd og burðargjald póstsendinga.

Með setningu póstlaga sem gildi tóku 1. janúar 1997 var höfð hliðsjón af tillögu 
Evrópusambandsins að tilskipun um sameiginlegar reglur um þróun póstþjónustu 
sambandsins. Voru vonir Samkeppnisstofnunar o.fl. bundnar við að lögin væru 
undanfari takmörkunar á einkarétti til póstþjónustu og komið yrði á einhverri 
samkeppni. Hálfu öðru ári eftir að flest ríki Evrópu höfðu tekið upp eða ákveðið að 
taka upp skilgreiningu tilskipunarinnar á einkarétti var slík skilgreining tekin upp hér.
Skyldi einkarátturinn miðast við bréf í uraslögum o.fl. með sýnilegri áritun sem væru 
allt að 250 g að þyngd ef burðargjald væri innan við fimmfald burðargjald fyrir bréf 
sem falla undir lægsta gjaldflokk samkvæmt gjaldskrá. Tillögur framkvæmdastjómar 
Evrópusambandsins frá siðasta ári gera ráð fyrir að ríki sambandsins skuli eigi síðar 
en 1. janúar 2003 vera búin að færa þyngdarrétt einkaréttar fyrir árituð bréf niður í 50 
g og burðargjald sem háð væri einkarétti niður í 2,5 sinnum burðargjald bréfa sem 
falla undir lægsta gjaldflokk samkvæmt gjaldskrá. Ennfremur er í tillögunum gert ráð 
fyrir að hraðpóstur og póstur sendur til útlanda verði felldur undan einkarétti.

Samkeppnisstofnun telur það miður að hugmyndir þær sem fram koma í frumvarpinu 
sem hér er til umfjöllunar skuli ekki gera ráð fyrir neinni frekar takmörkun á einkarétti 
til póstþjónustu en verið hefur. Með því er farið gegn þeirri umræðu sem nú á sér stað 
í Evrópu. I stað þess að sýna frumkvæði í átt til samkeppni á póstmarkaðnum og gefa 
þegnunum kost á að njóta ávaxta samkeppninnar virðist tilhneyginin skv. frumvarpinupósthói/5 12 0  

vera til þess að reka lestina í þeirri framþróun sem vænta má og ýmsir binda vonir við.
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Með vísan til framanritaðs og til að koma megi á virkri samkeppni í póstþjónustu hér 
á landi leggur Samkeppnisstofnun til að í 1. tl. 7. gr. frumvarpsins verði einkaréttur 
íslenska ríkisins á póstþjónustu takmarkaður við 50 g að þyngd til dreifmgar 
innanlands svo framarlega sem burðargjaldið fyrir bréfíð sé minna en 2,5 sinnum 
lægsta burðargjald sem gildir fyrir venjuleg bréf innanlands. Hið sama gildi um 
dreifingu innanlands á bréfum frá útlöndum.

Virðingarfyllst,
Samkeppnisstofnun,


