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Efni: Umsögn um frumvarp til samkeppnislaga.

Neytendasamtökin styðja frumvarpið í megin atriðum, en vilja koma að eftirfarandi 
athugasemdum:

III. kafli -  Stjórnsýsla

Neytendasamtökin hafa frá því að samtökin gáfu fyrst umsögn um frumvarp til 
samkeppnislaga talið óþarft að hafa sérstaka stjóm Samkeppnisstofnunar. 
Neytendasamtökin eru enn sama sinnis. Neytendsamtökin telja eðlilegt að forstjóri 
Samkeppniseftirlits sé skipaður af ráðherra.

Vert er að vekja athygli á því að starf forstjóra Samkeppniseftirlits er viðkvæmt starf 
og nauðsynlegt er að setja ákveðna lagavemd fyrir þann einstakling sem gegnir því 
starfi til þess að hann geti rækt starf sitt sem best og njóti starfsöryggis. Af þeim 
sökum telja Neytendasamtökin að forstjóri Samkeppnisstofnunar eigi að hafa svipaða 
lagavemd og Hæstaréttardómarar njóta í dag.

Neytendasamtökin telja eðlilegt að forstjóri Samkeppnisefitirlitsins fari með mál 
stofnunarinnar og stofnunin sinni verkefnum sínum með sama hætti og t.d. 
Umboðsmaður Alþingis gerir. Stjóm Samkeppnisefitirlits er í raun óþörf og er 
eingöngu til þess fallin að draga úr skilvirkni. Af þeim sökum ítreka 
Neytendasamtökin þá afstöðu sína að engin þörf er á að hafa sérstaka stjóm yfir 
Samkeppniseftirlitinu og það þjónar þeim eina tilgangi að gera stjómkerfið flóknara 
og skapar jafnvel erfíðleika vegna hugsanlegra tengsla einstakra stjómarmanna við 
aðra hagsmuni en þá sem að Samkeppniseftirlitið á að sinna.

Neytendasamtökin telja óeðlilegt að Hæstiréttur tilnefni menn í áfrýjunamefnd 
samkeppnismála. Neytendasamtökin telja að Hæstiréttur eigi að gegna starfi sínu sem 
dómstóll en ekki að starfa að stjómsýsluverkefnum. Slíkt er með öllu óeðlilegt. 
Neytendasamtökin leggja því til að skipun í áfrýjunamefnd samkeppnismála verði 
með þeim hætti að ráðherra skipi til 5 ára í senn þrjá starfandi héraðsdómara og þrjá
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til vara til að sitja í áfrýjunamefnd samkeppnismála og skulu þeir hafa góða þekkingu 
á samkeppnismálum.

Nauðsynlegt er að ráðning forstjóra Samkeppniseftirlitisins og skipan í áfrýjunamefnd 
samkeppnismála sé með þeim hætti að hafið sé yfir vafa að þar sé faglega staðið að 
verki. Neytendasamtökin telja að hér sé svo mikilvægur málaflokkur að 
flokkspólitískir hagsmunir verði ávallt að víkja fyrir almannahagsmunum þegar um 
samkeppnismál er að ræða.

16. gr.

í 16. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að felldur verði út c. liður 17. gr. núgildandi 
samkeppnislaga um að samkeppniseftirlitið geti gripið til aðgerða gegn “aðstæðum 
sem hafa skaðleg áhrif á samkeppni”.

Neytendasamtökin telja mikilvægt að þetta ákvæði verði áfram í samkeppnislögum og 
leggja því til að núverandi tl. c í 17 gr. samkeppnislaga verði bætt við sem nýr tl. c í 
16. gr. frumvarpsins.

Yrði núverandi tl. c í 17. gr. samkeppnislaganna felldur út úr lögum yrðu úrræði 
samkeppnisyfirvalda til að bregðast við fákeppni takmarkaðri en nú er. Miðað við 
umræður í þjóðfélaginu um nauðsyn virkari úrræða fyrir samkeppnisyfirvöld til að 
bregðast við fákeppni er því farið rangt að verði núverandi tl. c í 17. gr. 
samkeppnislaga felldur brott. Neytendasamtökin benda á að vinnubrögð 
markaðsráðandi fyrirtækja eru með þeim hætti að nauðsynlegt er fyrir 
samkeppnisyfirvöld að geta stuðst við þetta ákvæði í aðgerðum til að koma í veg fyrir 
skaðlega fákeppni.

Samkvæmt EES-samningnum höfum við rétt til að hafa strangari ákvæði í 
samkeppnislögum en segir í reglum EB. Vegna smæðar íslensks markaðar er slíkt 
nauðsynlegt í sumum tilvikum og á það við um þetta atriði.

20. gr.

í drögum að nýjum samkeppnislögum sem kynnt voru 30. september 2004 var ákvæði 
sem heimilar samkeppnisyfirvöldum að gera húsleit á öðrum stöðum en starfsstöð 
viðkomandi fyrirtækis, þar á meðal á heimilum stjómarmanna, framkvæmdastjóra og 
annarra starfsmanna. í frumvarpinu eins og það liggur nú fyrir Alþingi er þetta ákvæði 
fellt út. Neytendasamtökin telja nauðsynlegt að samkeppnisyfirvöld hafi víðtækar 
rannsóknarheimildir sambærilegar og lögregla hefur við rannsókn brotamála. Þróunin 
hefur verið með þeim hætti að samkeppnisyfirvöld eru víðast að fá auknar heimildir 
við rannsókn brotamála vegna þess að reynslan hefur sýnt að full þörf er á því. 
Brotastarfsemi eins og sú sem um ræðir gegn ákvæðum samkeppnislaga er með þeim 
hætti að iðulega er erfitt að sanna brotastarfsemi þó að ætla megi að hún sé fyrir 
hendi. Það er því nauðsynlegt að samkeppnisyfirvöld hafi víðtækar heimildir til að 
auðveldara reynist að sanna ólögmætt samráð og önnur brot gegn samkeppnislögum. 
Bent er á að norsk samkeppnisyfirvöld hafa nýtt sér með góðum árangri heimild til að 
gera húsleit á öðrum stöðum en starfsstöð viðkomandi fyrirtækis. Neytendasamtökin 
telja það ekki eðlilegt að takmarka heimildir samkeppnisyfirvalda til að upplýsa 
brotastarfsemi. Brot gegn samkeppnislögum er atlaga að hagsmunum almennings og
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því mikilvægt að reynt verði að vinna gegn slíkri brotastarfsemi m.a. með virkum 
rannsóknarheimildum. Það er með öllu óeðlilegt að rannsóknaraðilar í 
samkeppnismálum hafi minni heimildir til að rannsaka og upplýsa mál en lögregla 
hefur. Neytendasamtökin telja það í samræmi við samkeppnislöggjöf EB og ýmissa 
annarra grannþjóða okkar að þessi rannsóknarheimild samkeppnisyfirvalda verði 
lögfest svo sem upphaflega var gert ráð fyrir í frumvarpsdrögum.

Neytendasamtökin leggja því áherslu á að bætt verði inn í frumvarpið heimild til 
húsleitar á öðrum stöðum en starfsstöð viðkomandi fyrirtækis. Að mati 
Neytendasamtakanna væri annað skýr skilaboð til þeirra sem vilja brjóta 
samkeppnislög hvemig þeim bæri að standa að slíkum brotum.

IX. kafli -  Viðurlög

Neytendasamtökin telja óhjákvæmilegt að sett verði inn ákvæði í samkeppnislög um 
skilyrðislausa upptöku ólögmæts ávinnings brotaaðila. í refsilögum er almennt við 
það miðað að ávinningur brotamanns sé í öllum tilvikum gerður upptækur. Það er því 
eðlilegt að ákvæði þessa efnis verði sett í samkeppnislög.

Spuming getur verið um það með hvaða hætti ávinningurinn yrði metinn en í því efni 
yrðu dómstólar að hafa heimildir til að dæma að líkum á grundvelli framkominna 
gagna í málum. Ágreiningur getur verið um ólögmætan ávinning í þessum málum eins 
og raunar svo mörgum öðrum þar sem að iðulega eru fengin sérfræðiálit eða 
dómkvaddir matsmenn til að meta á grundvelli sérþekkingar sinnar þau álitaefni sem 
um er að ræða hverju sinni.

Neytendasamtökin telja með öllu óviðunandi að þeir sem brjóta gegn 
samkeppnislögum skuli iðulega og venjulegast hagnast á brotastarfseminni. Slíkt er til 
þess fallið að brotastarfsemi haldi áfram og verði víðtækari. Virkasta leiðin til að 
draga úr þessari brotastarfsemi er að mati Neytendasamtakanna að ólögmætur 
ávinningur verði ávallt gerður upptækur auk sekta og heimilda til að sækja þá til saka 
sem standa að brotunum þ.e. að sérstök ákvæði verði sett í almenn hegningarlög um 
brot gegn þeim almannahagsmunum sem um ræðir þegar um brot á samkeppnislögum 
er að ræða.

41. gr.

I 41. gr. frumvarpsins er ákvæði að “Nú vill aðili ekki una úrskurði áfrýjunamefndar 
og getur hann þá höfðað mál til ógildingar hans fyrir dómstólum. Mál skal höfðað 
innan sex mánaða frá því að aðili fékk vitneskju um ákvörðun áfrýjunamefndar. 
Málshöfðun frestar ekki gildistöku úrskurðar nefndarinnar né heimild til aðfarar 
samkvæmt honum.” Fram kemur í skýringum að þetta sé óbreytt ákvæði frá gildandi 
lögum. Það er skoðun Neytendasamtakanna að Samkeppniseftirlitið eigi einnig að 
geta áfrýjað úrskurðum áfrýjunamefndar. Áfrýjunamefnd hefur ítrekað lækkað 
sektargreiðslur sem samkeppnisráð hefur ákveðið. Því þurfa samkeppnisyfirvöld 
einnig að geta áfrýjað úrskurðum áfrýjunamefndar til dómstóla sýnist þeim ástæða til. 
Minnt er á í þessu sambandi að nýlega hækkaði æðra dómstig í Svíþjóð 
sektargreiðslur sem lagðar voru á olíufélög þar í landi vegna samráðs, miðað við 
sektargreiðslur sem lægra dómstig ákvað. Það voru sænsk samkeppnisyfirvöld sem 
áfrýjuðu þessu máli.
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37. gr.

Neytendasamtökin telja nauðsynlegt að breyta ákvæðum um sektir í 37. gr. en þar 
segir að sekt skuli aldrei vera hærri en nemur 10% af veltu síðasta almanaksárs. 
Neytendasamtökin leggja til að heimilt verði að víkja frá þessu hafí brotastarfsemi 
staðið í langan tíma. Hugsanlega mætti orða undanþágu með þeim hætti að heimila 
samkeppnisyfirvöldum að víkja frá þessu ákvæði um hámark sektar hafi 
brotastarfsemi staðið í þrjú ár eða lengri tíma. Þörfin á þungum sektargreiðslum er þó 
minni ef ólögmætur ávinningur er ávallt gerður upptækur og ákvæði sett um refsingar 
þeirra sem standa að brotunum þ.e. þeirra einstaklinga sem að þeim stóðu. Verði slík 
ákvæði tekin upp í lög er minni ástæða til að breyta ákvæðum laga um sektargreiðslur.

Virðingarfyllst
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