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Af hálfu efnahags- og viðskiptanefindar Alþingis hefur þess verið farið á leit við 
Samkeppnisstofnun að gefm verði umsögn um frumvarp til samkennnislaga T590. 
mál), frumvarp til laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 
markaðarins (591. mál) og frumvarp til laga um Neytendastofu og talsmann neytenda 
(592. mál). Samkeppnisstofnun vill í þessu sambandi taka eftirfarandi fram:

1. Inngangur
I janúar 2004 skipaði viðskiptaráðherra nefnd sem m.a. fékk það verkefni að móta 
stefnu um íslenskt viðskiptaumhverfí. Var nefndinni ætlað að kanna og meta hvemig 
bregðast mætti við aukinni samþjöppun í íslensku viðskiptalífi. í nefndaráliti sinu sem 
birt var undir heitinu íslenskt viðskiptaumhverfi i september 2004 fjallar nefndin m.a. 
um samkeppnismál. Helstu tillögur hennar um þann málaflokk lúta að skipulagi 
samkeppnisyfirvalda og ákvæðum sem ætlað er að efla eftirlit með 
samkeppnishömlum sem stafa af aukinni samþjöppun í viðskiptalífinu. Tillögur 
nefndarinnar byggja á því að samkeppniseftirlit verði öflugra og skilvirkara.

Samkeppnisstofnun lýsir yfir ánægju með þann tón sem sleginn er í nefhdarálitinu og 
mati nefndarinnar á mikilvægi traustra samkeppnisreglna og skilvirkra 
samkeppnisyfirvalda. Þá er að mati Samkeppnisstofnunar mikilvægur skilningur 
nefndarinnar á þeim aðstæðum sem samkeppnisyfirvöld búa nú við þannig að þau geti 
ekki að óbreyttum aðstæðum sinnt nauðsynlegum verkefnum. í því samhengi tekur 
stofnunin undir tillögu nefiidarinnar um að veita meira fjármagni til 
samkeppnisyfirvalda. Samkeppnisstofnun er almennt sammála því mati nefndarinnar 
að rétt sé að auka heimildir samkeppnisyfirvalda til að taka á samkeppnislagabrotum 
og aðstæðum sem hafa skaðleg áhrif á samkeppni. Þá er stofnunin einnig sammála 
tillögum nefhdarinnar um að samkeppnisyfirvöld fái auknar heimildir til 
vettvangsrannsókna til samræmis við heimildir sem t.d. framkvæmdastjóm 
Evrópusambandsins, eftirlitsstofhun EFTA og samkeppnisyfirvöld í Noregi hafa. 
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með auknum Ijárframlögum og gera störf þeirra skilvirkari. Nánar er fjallað um 
tillögur nefndarinnar og forsendur þeirra i umsögn þeirri sem fer hér á efitir.

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið vann drög að frumvörpum til breytinga á skipulagi 
samkeppnisyfirvalda og neytendamála með hliðsjón af niðurstöðu nefndar um íslenskt 
viðskiptaumhverfi sem áður er vitnað til. Frumvörpin sem voru þrjú talsins birti 
ráðuneytið opinberlega þann 1. október sl. Eins og vitnað er til í athugasemdum með 
drögum ráðuneytisins að frumvarpi til samkeppnislaga og í fréttatilkynningu sem það 
gaf út í tilefni þess að frumvarpsdrögin voru birt byggði ráðuneytið á niðurstöðu 
nefndarinnar þegar drögin voru samin. Þar segir m.a. að nauðsynlegt sé að efla eftirlit 
með samkeppnishömlum á markaði. Einstök ákvæði í frumvarpsdrögum ráðuneytisins 
bera þessu sjónarmiði einnig glöggan vott.

í athugasemdum með frumvarpsdrögum iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins frá sl. 
hausti segir m.a.: „Ifrumvarpiþessu eru ekki gerðar tillögur um heildarendurskoðun 
samkeppnislaga heldur eru aðeins lagðar til breytingar sem leiðir a f tillögum nefndar 
um stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis og þær lágmarksbreytingar sem 
nauðsynlegt er að gera vegna innleiðingar reglugerða Evrópusambandsins á sviði 
samkeppnisréttar nr. 1/2003 og 139/2004. “ Nákvæmlega sama orðalag og hér er 
vitnað til er að finna í athugasemdum með því frumvarpi til samkeppnislaga sem lagt 
var fyrir Alþingi og hér er til umfjöllunar. Þetta orðalag í athugasemdunum var 
eðlilegt í frumvarpsdrögum ráðuneytisins og i fullu samræmi við einstök efnisákvæði 
þeirra. Orðalagið gengur hins vegar ekki upp i því samhengi sem það er notað i 
athugasemdum með því frumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi. Til þess hefur verið 
vikið of mikið frá tillögum tilvitnaðrar nefhdar um stefnumótun íslensks 
viðskiptaumhverfis og þeim ákvæðum sem voru í fhimvarpsdrögum iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytisins sl. haust. í þvi sambandi skiptir mestu að frumvarp til nýrra 
samkeppnislaga felur í sér veikingu á samkeppnislögum, þvert á markmið og tillögur 
nefndarinnar. Kastað hefur verið fyrir róða tillögu nefndar viðskiptaráðherra um aukin 
rannsóknarúrræði samkeppnisyfirvalda. Þá eru i frumvarpinu gerð mun minni 
hæfisskilyrði til þeirra sem skipa munu fyrirhugaða stjóm Samkeppniseftirlitsins en 
gert var ráð fyrir i drögunum sem kynnt voru 1. október sl. Einnig er bagalegt að í 
frumvarpinu hefur verið felld niður mikilvæg tillaga um að samkeppnisyfirvöld geti 
skotið málum til dómstóla. Nánari grein verður gerð fyrir þessu síðar í umsögn þessari.

Þó að í orði kveðnu virðist stefnt að því með frumvarpi til samkeppnislaga að efla 
samkeppnisefitirlit og styrkja samkeppnisyfirvöld með auknum fjárframlögum þá er 
það mat Samkeppnisstofnunar að efhisleg breytingarákvæði geri það ekki. Þetta er 
rökstutt nánar í þessari umsögn. Það er ótti stofnunarinnar að þær viðamiklu 
breytingar á stjómskipulagi samkeppnismála sem ráð er fyrir gert í frumvarpinu séu 
ekki til bóta þar sem forsendur fyrir þessum breytingum fá vart staðist. Aukin 
íjárframlög til málaflokksins og fjölgun starfsmanna munu að sjálfsögðu styrkja 
samkeppnisyfirvöld og auka afköst þeirra og skilvirkni. Það er hins vegar veruleg 
hætta á því að lítt undirbúnar tillögur um skipulagsbreytingar og veikingu 
samkeppnislaga dragi úr þessum jákvæðu áhrifum.

í almennum athugasemdum með frumvarpi til nýrra samkeppnislaga er réttilega bent á 
það að íslenskur samkeppnisréttur sæki um margt fyrirmynd sina til EES/EB- 
samkeppnisréttar. Nýlega hafa verið gerðar miklar breytingar í þeim rétti, sbr. m.a. 
reglugerð EB-ráðsins nr. 1/2003. Hefur t.d. verið breytt þvi kerfi að fyrirtæki þurfi að



sækja til samkeppnisyfirvalda ef þau óska eftir undanþágu frá reglum um banni við 
samkeppnishamlandi samstarfi fyrirtækja. Fjölmörg EES-ríki, þ.m.t., Danmörk, 
Noregur, Finnland og Sviþjóð hafa gert breytingar samkeppnislögum sinum og lagað 
innlendar samkeppnisreglur að EES-reglunum að þessu leyti. Engar slíkar breytingar 
eru lagðar til í þessu frumvarpi. Samkeppnisstofnun vekur athygli á þessu og telur 
mikilvægt að hugað verði að samskonar breytingum á islenskum samkeppnislögum.

í umsögn þessari verður fyrst fjallað um tillögur frumvarpanna um breytingar á 
stjómsýslu. Siðan verður gefin umsögn um frumvarp til samkeppnislaga og þar á eftir 
verður fjallað um frumvarp til laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og 
gagnsæi markaðarins. Að lokum verður gefin umsögn um frumvarp til laga um 
Neytendastofu og talsmann neytenda. Til hægðarauka verða helstu niðurstöður 
þessara umsagna dregnar saman i þessum inngangskafla.

Helstu niðurstöður:
• Helstu forsendur fyrir tillögum frumvarpanna um breytingar á stjómsýslu í 

samkeppnismálum fá ekki staðist. Engin rök hafa komið fram sem sýna að 
núverandi stjómsýsla samkeppnismála sé óeðlileg og þunglamaleg enda hefur 
engin úttekt verið gerð á stjómsýslunni. Þá kemur ekkert fram í frumvarpinu 
sem styður það að tillögur um breytta stjómsýslu efli skilvirkni eða geri 
samkeppnisyfirvöldum betur kleift að sinna verkefnum sínum. Þvert á móti 
geta þessar tillögur veikt samkeppnisyfirvöld. Sökum þessa varar 
Samkeppnisstofnun eindregið við þeim breytingum á stjómsýslu sem ráð er 
fyrir gert í frumvörpunum.

• Hætta er á að skilgreind verkefrii og hlutverk stjómar Samkeppniseftirlitsins 
og minni hæfisskilyrði stjómarmanna en nú gilda um þá sem skipa 
samkeppnisráð dragi úr sjálfstæði Samkeppniseftirlitsins og veiki það sem 
stjómsýslustofnun, sbr. umfjöllun um 5., 6. og 7. gr. frumvarps til 
samkeppnislaga. Leggur Samkeppnisstofhun til breytingar i þessu sambandi.

• I 16. gr. frumvarps til samkeppnislaga sem er sambærileg 17. gr. núgildandi 
laga hefur c-liður 1. mgr. 17. gr., þar sem segir að samkeppnisráð geti gripið til 
aðgerða gegn aðstæðum sem hafa skaðleg áhrif á samkeppni, verið felldur á 
brott. Þetta er í hróplegri mótsögn við meintan tilgang með endurskoðun 
samkeppnislaganna. Ef þetta nær fram að ganga felur það í sér ótvíræða 
veikingu á samkeppnislögum og takmörkun á möguleikum 
samkeppnisyfxrvalda til þess að bregðast við alvarlegum samkeppnishömlum 
sem m.a. stafa af aukinni samþjöppun i viðskiptalífmu. Samkeppnisstofhun 
leggur til að þetta ákvæði núgildandi 17. gr. verði styrkt enn frekar og 
samkeppnislög þar með gerð að öflugra tæki en þau nú eru til þess að berjast 
gegn óæskilegri samþjöppun, hringamyndun og skaðlegri fákeppni i íslensku 
viðskiptalífi.

• I 8. gr. frumvarps til nýrra samkeppnislaga er lögð til breyting þess efnis að 
Samkeppniseftirlitið skuli birta skýrslur um athuganir sínar á hringamyndun 
og samþjöppun og grípa til aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni. Viðbúið 
er að samkeppnishömlur sem stafað geta af hringamyndun og samþjöppun eigi 
ekki rót sína að rekja til brota á bannreglum samkeppnislaga heldur til 
skaðlegra aðstæðna i skilningi c-liðar 17. gr. núgildandi samkeppnislaga. Með 
því að fella á brott það ákvæði samkeppnislaga er verið að vinna gegn 
markmiði þeirra breytinga sem lagðar eru til í 8. gr. frumvarpsins. Með öðrum 
orðum þá er lagt til i 8. gr. frumvarpsins að samkeppnislögum verði breytt



þannig að samkeppnisyfirvöldum beri að fylgjast með hringamyndun og 
samþjöppun og grípa til aðgerða gegn þessu. í 16. gr. frumvarpsins hefur hins 
vegar eitt helsta tækið til vinna gegn þessum hömlum verið fellt á brott úr 
lögunum.

• í frumvarpinu gætir nokkurs rökræns ósamræmis. Aðumefnd veiking á 
núgildandi 17. gr. samkeppnislaga er gerð með visan til þess að með því 
ákvæði sem fellt skal brott hafí íslensk samkeppnisyfirvöld haft víðtækari 
heimildir til íhlutunar en önnur tilgreind evrópsk samkeppnisyfirvöld. Þar sem 
heimildir eru rýrari í íslenskum samkeppnislögum en í EES-reglum er 
röksemdum sem lúta að samræmingu íslenskra og evrópskra reglna ekki beitt 
til að efla heimildir samkvæmt íslenskum reglum. í því samhengi skal visað í 
20. gr. frumvarpsins.

• Samkeppnisstofnun leggur til að 20. gr. frumvarps til nýrra samkeppnislaga 
verði breytt og samkeppnisyfirvöldum veitt heimild til vettvangsrannsókna á 
heimilum, landssvæðum eða flutningatækjum í eigum stjómarmanna, 
framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna hlutaðeigandi fyrirtækis.

• Til samræmis við það sem ráð var fyrir gert í drögum iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytisins að samkeppnislögum frá 1. október sl. og til að tryggja 
betur almannahagsmuni i samkeppnismálum leggur Samkeppnisstofnun til að 
Samkeppniseftirlitið fái heimild í 41. gr. frumvarpsins til að leita til dómstóla 
telji Samkeppnisefitirlitið úrskurði áfrýjunamefndar samkeppnismála ekki 
samræmast markmiði og ákvæðum samkeppnislaga.

• Samkeppnisstofnun styður aukna áherslu á neytendavemd sem fram kemur i 
frumvarpi um Neytendastofu og talsmann neytenda. Stofnunin telur aftur á 
móti að þeir málaflokkar sem heyra eiga undir Neytendastofu séu samtíningur 
óskyldra málaflokka sem hafi minna sameiginlegt með neytendamálum en t.d. 
samkeppnismál. Samkeppnisstofnun efast því um að breytingin verði til 
hagsbóta fyrir neytendur.

• Verði ráðist í breytingar á stjómsýslu leggur Samkeppnisstofnun til að í stað 
þess að skipa sérstakan talsmann neytenda verði farin sú leið sem er við liði í 
Noregi, Sviþjóð og Finnlandi að forstjóri Neytendastofu sé jafnframt 
umboðsmaður neytenda. Þetta skuli m.a. gert þar sem það fyrirkomulag sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir um að starfsmenn Neytendastofú hafi að hluta til tvo 
yfirmenn var reynt i Danmörku en fallið frá þvi þar sem það var í reynd 
illframkvæmanlegt.

• Samkeppnisstofnun telur ófullnægjandi að ekki sé gert ráð fyrir aukningu 
fjárframlaga til neytendamála umfram fjárveitingu til talsmanns neytenda.

2. TiIIögur frumvarpanna um breytingar á stjórnsýslu
í frumvarpi til samkeppnislaga, frumvarpi til laga um eftirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og í frumvarpi til laga um Neytendastofu og 
talsmann neytenda eru lagðar til umtalsverðar breytingar á núgildandi skipulagi og 
stjómsýslu í samkeppnis- og neytendamálum. Breytingar þessar felast í aðalatriðum í 
því að Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð verða lögð niður og ný stofnun, 
Samkeppniseftirlitið, taki við verkefnum Samkeppnisstofiiunar og stórum hluta 
verkefna samkeppnisráðs. Samkeppniseftirlitinu verður skipuð þriggja manna stjóm 
sem m.a. ræður forstjóra eftirlitsins og er stjóminni ætlað að fylgjast með starfsemi 
stofnunarinnar og „tryggja enn frekar aó meðalhófs sé gœtt í öllum 
aðgerðum “ hennar, sbr. orðalag frumvarpsins. Einnig er lagt til að þau verkefni er lúta
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að eftirliti með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins verði færð frá 
samkeppnisyfirvöldum til nýrrar stofnunar sem fer með neytendamál, Neytendastofu. 
í því skyni er gert ráð fyrir að ákvæði um þetta eftirlit verði felld brott úr 
samkeppnislögum og sett um þau sérstök lög.

Tilgangur þessara tillagna er sagður vera að efla eftirlit með samkeppnishömlum. 
Byggjast tillögur að mestu á niðurstöðum nefndar viðskiptaráðherra um stefnumótun 
islensks viðskiptaumhverfis. Af skýrslu þeirrar nefndar og ummælum í 
athugasemdum i ofangreindum frumvörpum má ráða að efitirfarandi meginforsendur 
liggi til grundvallar þessum hugmyndum að skipulagsbreytingum í samkeppnismálum:

• Núverandi skipulag og stjómsýsla sé of flókin og tvískipting 
samkeppnisyfirvalda í Samkeppnisstofnun og ráð sé sérstök og skapi 
ójafnvægi milli málsaðila.

• Eftirlit með samkeppnisreglum sé litill hluti af störfúm Samkeppnisstofnunar.
• Samkeppnisyfirvöld hafi ekki getað einbeitt sér nægjanlega að eftirliti með 

samkeppnisreglum vegna anna við önnur verkefni.
• Samkeppnisyfirvöld geti ekki við óbreyttar aðstæður sinnt nauðsynlegum 

verkefiium.

Samkvæmt framansögðu er ljóst að frumvarpið leggur til grundvallarbreytingar á 
stjómsýslu í samkeppnismálum. Að mati Samkeppnisstofnunar er það bagalegt að 
framangreindar forsendur fyrir þessum breytingum byggjast í aðalatriðum á 
misskilningi eða röngum upplýsingum um núverandi stjómsýslu í málaflokknum. 
Telur Samkeppnisstofnun það gagnrýnisvert að nefhd viðskiptaráðherra hafi kosið að 
leggja fram þessar tillögur án þess að leita upplýsinga hjá stofhuninni, samkeppnisráði, 
auglýsinganefnd eða áfiýjunamefnd samkeppnismála. Hlýtur almennt að teljast 
æskilegt að leitað sé upplýsinga um staðreyndir og reynslu þeirra stjómvalda sem 
falin er framkvæmd á tilteknum lögum áður en gerðar em tillögur um að 
stjórnsýslufyrirkomulagi á því sviði sé gerbylt. Þegar Samkeppnisstofnun fékk í 
hendur skýrslu nefndar viðskiptaráðherra um íslenskt viðskiptaumhverfi og upphafleg 
drög að frumvarpi til nýrra samkeppnislaga í september 2004 vakti stofnunin athygli 
iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins á misskilningi og ónákvæmni sem fram kom í 
skýrslunni og drögunum. Viðbrögð ráðuneytisins fólust i þvi að gera breytingar á 
orðalagi i athugasemdum með drögum að frumvarpinu. Samkeppnisstofnun var 
jafnframt upplýst um það að engar breytingar yrðu gerðar á tillögum um nýtt 
stjómsýslufyrirkomulag í samkeppnismálum.

Þar sem helstu forsendur fyrir framangreindum tillögum fá ekki staðist varar 
Samkeppnisstofnun við því að þær verði lögfestar. Skal þetta nú rökstutt nánar.

2.1. Um að núverandi stiómsvslufvrirkomulag sé flókið. sérstakt og óeðlilegt 
í áliti nefndar viðskiptaráðherra segir að núgildandi tvískipting samkeppnisyfirvalda i 
Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð sé sérstök og skapi ójafnvægi milli málsaðila 
og er í því samhengi á það bent að málsaðilar geti ekki flutt mál sín beint fyrir 
samkeppnisráði. Sökum þessa m.a. vill nefiidin leggja niður samkeppnisráð og 
Samkeppnisstofnun.

Samkeppnisstofnun fær í fyrsta lagi ekki séð hvað sé sérstakt eða óeðlilegt við 
núgildandi stjórnsýslufyrirkomulag í samkeppnismálum hér á landi. Jafnframt er ekki 
ljóst hver sú mælistika er sem heimilar þá ályktun að skipulag samkeppnismála hér á



landi sé sérstakt. í því sambandi verður að hafa i huga að það er mjög mismunandi 
hvemig einstök aðildarríki EES skipuleggja framkvæmd á samkeppnireglum. 
Stjómsýslufyrirkomulagið er t.d. ekki það sama í Noregi og Svíþjóð eða í Bretlandi og 
írlandi. Samkvæmt gildandi lögum annast Samkeppnisstofnun rannsókn 
samkeppnismála og undirbýr mál í hendur samkeppnisráðs sem hefiir það hlutverk að 
taka ákvarðanir á fyrsta stjómsýslustigi. Ákvörðunum samkeppnisráðs er unnt að 
skjóta til áfrýjunamefndar samkeppnismála og siðar dómstóla. Þetta er í eðli sínu 
sama stjómsýslufyrirkomulag og gildir í Danmörku þar sem stjómvöld 
samkeppnismála eru samkeppnisstofnun, samkeppnisráð og áfrýjunamefnd 
samkeppnismála. Önnur ríki eins og t.d. Belgía og Frakkland hafa i aðalatriðum 
einnig farið þá leið að fela sérstakri samkeppnisstofnun að rannsaka mál og 
samkeppnisráði að taka ákvörðun í samkeppnismálum. A hinn bóginn notast riki eins 
og t.d. Þýskland og Ítalía við aðra aðferð og fela einu og sama stjómvaldi að rannsaka 
og taka ákvarðanir í samkeppnismálum. Að mati Samkeppnisstofnunar er því ekki 
unnt að rökstyðja breytingar á núgildandi fyrirkomulagi stjómsýslu með vísan til þess 
að stjómskipulagið sé á einhvem hátt sérstakt eða óeðlilegt.

í skýrslu nefndar viðskiptaráðherra kemur fram að málsaðilar geti ekki flutt mál sitt 
fyrir samkeppnisráði öðm visi en í gegnum Samkeppnisstofnun og að þessi 
,,tvískipting í stofnun og ráð skapi ákveðið ójafnvœgi milli málsaðila.“ Samkvæmt 
þessu virðist nefndin byggja á þvi að Samkeppnisstofnun sé líkt og fyrirtæki málsaðili 
fyrir samkeppnisráði. Svo er hins vegar ekki. Samkeppnisstofnun eða starfsmenn 
hennar eru ekki í stöðu málsaðila gagnvart samkeppnisráði og hafi enga hagsmuni af 
tiltekinni niðurstöðu mála. Samkeppnislögin gera sérstaklega ráð fyrir því að 
Samkeppnisstofhun annist dagleg störf ráðsins og stofnunin taki þátt i fundum ráðsins. 
Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð eru þannig ekki tvö aðskilin sjálfstæð 
stjómvöld heldur eru þau í þeim málum þar sem samkeppnisráð fer með 
ákvörðunarvald í raun ígildi eins stjómvalds. Má í þessu samhengi líkja starfsmönnum 
Samkeppnisstofnunar við starfsmenn ráðuneyta sem undirbúa mál sem ráðherra tekur 
ákvörðun í. Fáum aðilum stjómsýslumáls dytti til hugar að halda því fram að þeir séu 
í lakari stöðu gagnvart starfsmönnum ráðuneyta þar sem þeir sitji ekki fundi með 
ráðherra þar sem stjómsýslumál em til lykta leidd. Samkeppnisstofnun hefur enga 
hagsmuni að verja fyrir samkeppnisráði. A henni og samkeppnisráði hvílir einfaldlega 
sú skylda að tryggja að störf samkeppnisyfirvalda leiði til þess að markmið 
samkeppnislaga náist.

Rétt er að hafa í huga að í máli sem varðaði ólögmætt samráð á grænmetismarkaði var 
látið reyna á næstum alla þætti varðandi stjómsýslu samkeppnismála fyrir 
áfrýjunamefnd samkeppnismála og dómstólum. Því var m.a. haldið fram af 
málsaðilum að Samkeppnisstofnun væri i stöðu aðila fyrir samkeppnisráði og 
ójafnvægi væri milli stofnunarinnar og viðkomandi fyrirtækja. Ekki var fallist á nein 
þessara gagnrýnisatriða. 1 Úrskurður áfrýjunameftidar, sem staðfestur var af 
Hæstarétti2, sýnir að stjómsýsla í samkeppnismálum er að þessu leyti fullkomlega 
eðlileg og sanngjöm. í nýlegu máli sem varðar ólögmætt samráð olíufélaganna hefur 
áfrýjunamefhd samkeppnismála hnykkt á því að stjómsýslan í samkeppnismálum sé

1 Úrskurður áfiýjunamefndar samkeppnismála í máli nr. 14/2001 Agœti hf, M ata ehf. og  Sölufélag 
garðyrkjumanna svf. gegn samkeppnisráði.
2 Dómur Hæstaréttar frá 30. október 2003 í máli nr. 37/2003.
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að þessu leyti eðlileg.3 Umfjöllun um þetta í nefndarálitinu byggir því á misskilningi á 
núverandi fyrirkomulagi stjómsýslu í samkeppnismálum og er ekki í samræmi við 
gildandi rétt. Jafnframt er Ijóst að skýrsla nefndarinnar byggir á röngum upplýsingum 
þvi samkeppnisráð heimilar fyrirtækjum í alvarlegri málum að koma fyrir ráðið og tjá 
sig munnlega. Frá mars 2004 hefur öllum aðilum að málum þar sem kemur til álita að 
beita stjómvaldssektum, til viðbótar við skriflegar athugasemdir til ráðsins, verið 
boðið að koma fyrir samkeppnisráð og tjá sig munnlega. Hafa málsaðilar í 
sektarmálum nýtt sér þetta og þetta fyrirkomulag hefur reynst vel.

I frumvarpinu er eins og fyrr sagði lagt til að samkeppnisráð og Samkeppnisstofnun 
verði lögð niður og verkefni þeirra að mestu falin nýrri stofnun, Samkeppniseftirlitinu. 
Þá er lagt til að skipuð verði þriggja manna stjóm sem ætlað verði að móta áherslur i 
starfí Samkeppniseftirlitsins og fylgjast með starfsemi þess. Þá er einnig gerð sú 
tillaga að Samkeppniseftirlitið beri meiri háttar ákvarðanir undir stjómina til 
samþykktar eða synjunar. Eru þessar tillögur sagðar vera til einföldunar á stjómsýslu 
samkeppnismála.

Ekki fæst séð hvaða breyting eða einföldun á stjómsýslu samkeppnismála leiðir i raun 
af þessum tillögum. Samkvæmt núgildandi reglum tekur samkeppnisráð ákvarðanir í 
stærri málum og Samkeppnisstofnun afgreiðir minni mál, sbr. nánar reglur 
samkeppnisráðs nr. 922/2001 um málsmeðferð samkeppnisyfirvalda. Eins og sjá má 
af súluritinu hér að neðan koma árlega um 300 mál til kasta samkeppnisyfirvalda en af 
þeim em það eingöngu milli 40-50 mál sem samkeppnisráð afgreiðir. Þannig hefur 
samkeppnisráð að meðaltali afgreitt tæplega 18% þeirra erinda sem 
samkeppnisyfirvöldum hafa borist og hefur það hlutfall lækkað síðustu ár.
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I frumvarpi til nýrra samkeppnislaga er tekið fram að þrátt fyrir að bera skuli meiri 
háttar ákvarðanir undir stjómina til samþykktar eða synjunar sé það samt sem áður 
Samkeppniseftirlitið sem verði aðalúrskurðaraðilinn. Samkeppnisstofnun bendir hins 
vegar á að eftir sem áður mun ákvörðunarvaldið í stærri málum vera í raun í höndum 
stjómarinnar þar sem hún getur synjað tillögum Samkeppniseftirlitsins. Er þetta í eðli

□  Heildarfjöldi erinda

■  Afgreitt af 
samkeppnisráði

' Úrskurður áfrýjunamefndar samkeppnismála í máli nr. 3/2004 K er hf. (áður Olíufélagið hf), 
Olíuverzlun lslands h f, Skeljungur hf. og  Bensínorkan ehf. gegn samkeppnisráði.



sínu sama fyrirkomulag og gildir í dag við töku meiri háttar stjómvaldsákvarðana á 
fyrsta stjómsýslustigi í samkeppnismálum.

Samkvæmt framansögðu verður því ekki betur séð en fyrirhuguð staða og hlutverk 
stjómar verði í eðli sinu hið sama og hlutverk samkeppnisráðs að þessu leyti. Einnig 
leiðir af lögbundnu hlutverki samkeppnisráðs að það er verkefni ráðsins að móta 
áherslur við beitingu og framkvæmd samkeppnislaga. Er þetta sambærilegt við 
fyrirhugað hlutverk stjómarinnar. Það sem helst skilur að er að stjóminni er ætlað að 
fylgjast með rekstri Samkeppniseftirlitsins og ráða forstjóra þess og ákveða honum 
starfskjör. Er þetta orðað með þeim hætti i frumvarpinu að stjómin fari með yfirstjóm 
yfír Samkeppniseftirlitinu. Samkeppnisráð hefur ekki það hlutverk. Nánar er fjallað 
um áhrif þeirrar breytingar í umfjöllun um 5. gr. frumvarps til nýrra samkeppnislaga. 
Hvað sem því liður er ekki auðvelt að sjá af rökstuðningi nefndar viðskiptaráðherra 
eða í framvarpi til samkeppnislaga hvaða einföldun á stjómsýslu í raun leiðir af 
þessari breyttu tilhögun. Jafnframt fæst ekki séð hvemig skipan þessarar stjómar 
leysir það sem nefndin kallar „ójafnvægi milli málsaðila “ þar sem stjómin, líkt og 
samkeppnisráð nú, mun hafa endanlegt ákvörðunarvald á fyrsta stjómsýslustigi. Staða 
fyrirtækja sem eru aðilar að málum er því hin sama hvort sem ákvörðunaraðilinn heitir 
samkeppnisráð eða stjóm Samkeppnisefitirlitsins.

Jafnframt verður það að teljast verulegur ágalli á þessum tillögum að engin sjálfstæð 
úttekt hefur farið fram á þvi hvemig núverandi stjómsýslufyrirkomulag hefur reynst í 
raun, a.m.k. var hvorki rætt við fulltrúa samkeppnisráðs né Samkeppnisstofnunar sem 
hafa rúmlega tiu ára reynslu af núverandi fyrirkomulagi. Verður ekki heldur séð að 
gerð hafí verið könnun á stjómsýslufyrirkomulagi samkeppnismála annars staðar og 
hvemig það hafí reynst.

Að mati Samkeppnisstofnunar hefur núverandi stjómsýslufyrirkomulag reynst vel. 
Milli Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs er góð samvinna og trúnaðartraust. 
Samkeppnisráð er sveigjanlegt og skilvirkt í störfum sínum. Það er mat stofnunarinnar 
að það hlutverk samkeppnisráðs að taka ákvarðanir á fyrsta stjómsýslustigi dragi ekki 
úr málshraða og skilvirkni samkeppnisyfírvalda. Sú breyting ein og sér að leggja niður 
samkeppnisráð og skipa í staðinn stjóm yfír Samkeppniseftirlitið hefði engar 
breytingar í för með sér hvað varðar skilvirkni eða hraða málsmeðferðar. í því 
sambandi vill Samkeppnisstofnun taka fram að miðað við framkomnar forsendur 
verður ekki annað séð en ferlið við töku ákvarðana í stærri málum yrði í eðli sínu það 
sama gagnvart hugsanlegri stjóm yfír Samkeppniseftirlitinu og það er í dag gagnvart 
samkeppnisráði.

Samkeppnisstofnun telur einnig að núverandi stjómsýslukerfi sem felst í þvi að 
stofnunin undirbýr mál og leggur þau fyrir samkeppnisráð til ákvörðunar stuðli að 
vönduðum stjómvaldsákvörðunum. Einn mælikvarði á þetta er að kanna hver hafa 
orðið afdrif ákvarðana samkeppnisráðs hjá áfiýjunamefnd samkeppnismála. I þvi 
samhengi skal bent á að á árunum 1994-2004 tók samkeppnisráð 460 
stjómvaldsákvarðanir. Af þeim var 179 ákvörðunum áfiýjað til áfiýjunamefndar 
samkeppnismála, eða alls 39%. Af 179 ákvörðunum sem var áfrýjað voru 123 
ákvarðanir staðfestar eða kærum vísað frá sem er 69% af málsskotum til 
áfiýjunamefndar. 29 ákvarðanir samkeppnisráðs voru staðfestar að hluta sem er 16% 
af málskotum. Afiýjunamefnd felldi úr gildi 27 ákvarðanir sem er 15% af málskotum 
til nefndarinnar. Samkvæmt þessu hafa á tímabilinu 1994-2004 85% af ákvörðunum



%
samkeppnisráðs verið staðfestar í heild eða að hluta eða kærum vísað frá. 
Samkeppnisstofnun telur þetta ótvíræða vísbendingu um að núverandi kerfi hafí 
reynst vel.

2.2. Um að eftirlit með samkeppnisreglum sé lítill hluti af störfum 
Samkeppnisstofnunar 

í umljöllun um stærð og kraft eftirlitsstofnana segir eftirfarandi á bls. 119 í áliti 
nefndar viðskiptaráðherra: „Til samanburðar starfa ríflega tuttugu manns hjá 
Samkeppnisstofnun og raunar einungis lítill hluti þeirra við þau verkefni sem FTC 
fœst við, því að stór hluti verkefna íslensku Samkeppnisstofnunarinnar fellur ekki 
undir samkeppnissvið hennar en það er einna sambœrilegast við FTC. “

í þessari umfjöllun koma fram tvær rangfærslur. í fyrsta lagi virðist nefhdin ekki átta 
sig á því að Federal Trade Commission (FTC) er alveg eins uppbyggð og 
Samkeppnisstofnun að því leyti að FTC annast bæði eftirlit með samkeppnisreglum 
og eftirlit með reglum sem ætlað er að tryggja vemd neytenda (reglur er banna 
óréttmæta viðskiptahætti, villandi auglýsingar o.fl.). Hafa bandarísk stjómvöld lýst 
því yfir að framkvæmd samkeppnisreglna og reglna um neytendavemd styðji hvor 
aðra og skynsamlegt og gagnlegt sé að þetta sé hvorttveggja gert í einni og sömu 
stofnun.4

I Öðru lagi felst í þessu sá misskilningur að eftirlit með samkeppnisreglum sé lítill 
hluti af störfum Samkeppnisstofnunar. Hjá Samkeppnisstofnun starfa núna 23 
starfsmenn. Á samkeppnissviði Samkeppnisstofhunar starfa 11 sérfræðingar. Tveir 
sérfræðingar vinna á sk. markaðsmálasviði sem fæst við óréttmæta viðskiptahætti, auk 
verkefna tengdum ýmsum sérlögum á sviði neytendavemdar sem stofnuninni hefur 
verið falið efitirlit með, og einn sérfræðingur ásamt þremur efitirlitsmönnum fylgist 
með gagnsæi markaðarins. Auk þessa fást þrír starfsmenn við símavörslu, almenn 
skrifstofustörf og bókhald og einn starfsmaður sem sér um tölvumál stofnunarinnar. 
Þá annast forstjóri og aðstoðarforstjóri almenna stefnumótun Samkeppnisstofnunar, 
skrifstofustjóm, starfsmannahald og erlend samskipti.

Ef meta á umfang starfsemi einstakra sviða Samkeppnisstofnunar út frá fjölda 
sérfræðinga sem þar starfa er ljóst að meginþungi starfseminnar hefur verið á 
samkeppnissviði. Samkvæmt lauslegu mati á umfangi og kostnaði vegna 
samkeppnissviðs, markaðsmálasviðs og þeirrar starfsemi sem lýtur að gagnsæi 
markaðarins eru 70-80% vegna samkeppnissviðs.

Með vísan til framanritaðs er ljóst að sú fullyrðing sem sett er fram í áliti nefndar 
viðskiptaráðherra að stór hluti verkefna Samkeppnisstofhunar falli ekki undir 
samkeppnissvið hennar stenst ekki.

4 Sjá t.d. Guide to the Federal Trade Commission: „ The Federal Trade Commission (FTC) works to 
ensure that the nation ’s  markets are vigorous, efficient and fre e  o f  restrictions that harm consumers. 
Experience dem onstrates that competition among firm s yields products at the lowest prices, spurs 
innovation and strengthens the economy. Markets also work best when consumers can make informed  
choices based on accurate information. To ensure the smooth operation o f  our fre e  market system, the 
FTC enforces fed era l consumer protection laws that preven t fraud, deception and unfair business 
practices. The Commission also enforces federa l antitrust laws that proh ib it anticom petitive mergers 
and other business practices that restrict competition and harm consumers. Whether com bating  
telem arketing fraud, Internet scams or price-fixing schemes, the F T C ’s prim ary mission is to p ro tec t  
consumers. “
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2.3. Um að störf að nevtendamálum trufli einbeitingu í samkeppnismálum 
í frumvarpinu er lagt til að verkefni sem lúta að eftirliti með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins verði ekki unnin í sömu stofnun og þau 
verkefni sem snúa sérstaklega að samkeppnismálum. Markmiðið með breytingunni er 
sagt vera að auka skilvirkni og gera samkeppnisyfirvöldum kleift að einbeita sér að 
verkeftium á sviði samkeppnismála.

Að mati Samkeppnisstofnunar mun slík skipulagsbreyting að óbreyttu veikja bæði 
samkeppniseftirlit og neytendavemd. Hjá Samkeppnisstofnun hafa þessi verkefni stutt 
hvort við annað enda er tilgangur samkeppnisreglna og reglna um neytendavemd 
nátengdur. í því sambandi má hafa í huga eftirfarandi ummæli i greinargerð með 
núgildandi samkeppnislögum:

„Eftirlit með óréttmœtum viðskiptaháttum var með lögunum frá 1978 fellt 
undir löggjöfina um verðlag og samkeppnishömlur. Astæðan jyrir því að 
þessi málaflokkur var settur inn í sömu lög á sínum tíma var smœð 
markaðarins og að o f kostnaðarsamt þótti að koma á fó t sérstakri stofnun til 
að fylgjast með óréttmætum viðskiptaháttum. Aðstœður hafa ekki breyst að 
þessu leyti enda hentar að mörgu leyti vel að þessir málaflokkar, sem stefna 
að sama markmiði, séu áfram undir sömu stofnun. Erlendis er mismunandi 
fyrirkomulag á þessu en m.a. í Bretlandi og Frakklandi er sama 
fyrirkomulag og hér á landi. “5

Samkeppnisstofnun fær ekki séð að þessar forsendur hafi breyst. Jafnframt ber að hafa 
í huga að tilgangur reglna um gagnsæi markaðarins er ekki síst sá að efla virka 
samkeppni. Þannig sagði í greinargerð með núgildandi lögum að í „frumvarpinu er 
lögð áhersla á að efla gagnsæi markaðarins með upplýsingamiðlun enda er það 
grundvallarforsenda jyrir þróun virkrar samkeppni að seljendur og kaupendur vöru 
og þjónustu beri gott skynbragð á verð, viðskiptakjör, gæði o.fl. “

Samkeppnisstofnun bendir einnig á í þessu sambandi að samkeppnissvið 
stofnunarinnar hefur notið sérfræðiþekkingar þeirra sem starfa við neytendavemd og 
öfugt. Starfsmenn sem vinna að verkefnum tengdum gagnsæi markaðarins hafa gert 
athuganir sem nýst hafa í samkeppnismálum. Það er t.a.m. mjög gagnlegt varðandi 
framkvæmd á samkeppnisreglum að hafa beinan aðgang að starfsmönnum sem 
reyndir eru í að framkvæma verðkannanir. Slíkar kannanir geta gefið mikilvægar 
visbendingar í samkeppnismálum. Jafnframt hafa starfsmenn þessara sviða veitt 
aðstoð við úrvinnslu stærri mála á samkeppnissviði og við framkvæmd húsleita.

Að mati Samkeppnisstofounar hefur það alls ekki verið svo í reynd að framkvæmd 
þessara verkefna hjá sömu stofnun hafi reynst illa eða skapað vandkvæði. Þvert á móti 
hefur þetta gefist vel og alls ekki dregið úr einbeitingu Samkeppnisstofnunar i 
samkeppniseftirliti né haft áhrif til hins verra á vinnu að óréttmætum viðskiptaháttum 
og gagnsæi markaðarins.

5 Lagt fyrir á Alþingi á 116. löggjafarþingi 1992 (9. mál, þskj. 9).



2.4. Um að samkeppnisyfirvöld geti ekki við óbreyttar aðstæður sinnt 
nauðsvnlegum verkefnum 

í frumvarpi til nýrra samkeppnislaga er í almennum athugasemdum fjallað um þróun 
eftirlits með samkeppnishömlum og skipulag samkeppnisyfirvalda. Er fullyrt að 
núgildandi skipulag samkeppnislaga beri starfsháttum og skipulagi fyrirrennara síns 
enn glögg merki. Sagt er að í greinargerð með núgildandi samkeppnislögum sé ekki 
að finna sérstakan rökstuðning fyrir skipulagi samkeppnisyfirvalda heldur sé gengið 
út frá því að stuðst sé við sömu uppbyggingu og var hjá verðlagsyfirvöldum. Vísað er 
einnig til sjónarmiða sem fram koma í lögskýringagögnum fyrir því að 
samkeppnisyfirvöldum sé falið eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum. Siðan segir 
að nú séu liðin ellefu ár firá gildistöku samkeppnislaga og það hafi sýnt sig að 
samkeppnisyfirvöld geti ekki við óbreyttar aðstæður sinnt nauðsynlegum verkefnum. 
Er í því samhengi visað til ummæla í ársskýrslu Samkeppnisstofnunar fyrir árið 2003.

Samkeppnisstofnun bendir hér fyrst á að ekki fær staðist sú fullyrðing í frumvarpinu 
að núgildandi stjómsýslufyrirkomulag og starfshættir samkeppnisyfirvalda séu i 
aðalatriðum hinir sömu og voru í tíð verðlagslaga. Samkvæmt II. kafla laga nr. 
56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti var framkvæmd 
þeirra laga í höndum, verðlagsráðs, þriggja manna nefndar og Verðlagsstofnunar. I 
verðlagsráði sátu níu menn. Viðskiptaráðherra skipaði formann ráðsins án tilnefhingar 
og auk þess sex menn til viðbótar. Tveir þeirra voru tilnefndir af Alþýðusambandi 
íslands, einn samkvæmt tilnefningu Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, einn 
samkvæmt tilnefningu Vinnuveitendasambands íslands, einn samkvæmt tilnefningu 
Verslunarráðs íslands og einn samkvæmt tilnefningu Sambands ísl. samvinnufélaga. 
Hæstiréttur skipaði síðan tvo menn í verðlagsráð og skyldu þeir vera óháðir 
fyrirtækjum. Verðlagsstjóri var formaður þriggja manna nefndarinnar og 
viðskiptaráðherra skipaði aðra nefndarmenn, annan skv. tilnefningu Alþýðusambands 
íslands og hinn skv. tilnefningu Vinnuveitendasambands íslands. Máttu þessir menn 
ekki eiga sæti í verðlagsráði.

Verðlagsráð hafði ákvörðunarvald i þeim málum sem féllu undir verðlagslög. 
Hlutverk þriggja manna nefndarinnar var að undirbúa mál sem lögð vora fyrir 
verðlagsráð. Nefndinni var jafhfiamt heimilt að taka ákvarðanir til bráðabirgða. 
Verðlagsstofnun annaðist dagleg störf verðlagsráðs. Unnt var að skjóta ákvörðunum 
verðlagsráðs til dómstóla.

Skipulag stjómsýslu í samkeppnismálum skv. núgildandi lögum er í verulegum 
atriðum fiábrugðið eldra fyrirkomulagi. I samkeppnisráði sitja fimm menn í stað níu. 
Era þeir allir skipaðir án tilnefningar af viðskiptaráðherra og þurfa þeir allir að hafa 
sérþekkingu á samkeppnis- og viðskiptamálum. Aður þurftu einungis tveir af niu að 
uppfylla slík almenn hæfisskilyrði. Af þessu leiðir að i núgildandi lögum er lögð mun 
meiri áhersla á faglega þekkingu og sjálfstæði frá hagsmunaaðilum. í því sambandi er 
rétt að hafa í huga að efnahags- og viðskiptanefnd lagði á sinum tíma til breytingar á 
stjómsýsluþætti framvarps viðskiptaráðherra. Taldi nefiidin þær breytingar 
mikilvægar í því skyni að tryggja ennfrekar að samkeppnisráð væri óháð í störfum 
sinum og hefði fullnægjandi þekkingu.6

6 Sjá nefndarálit efh,- og viðskn. (þskj. 348., 9. mál, 116. löggjafarþing) og ummæli i 2. umræðu um 
frumvarp til samkeppnislaga 2. desember 1992. Hafa ber hér í huga að hæfisskilyrðum 6. gr. 
samkeppnislaga var siðan breytt með lögum nr. 24/1994.
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Samkvæmt núverandi kerfí er engin þriggja manna nefnd sem undirbýr mál og tekur 
bráðabirgðaákvarðanir. Þess í stað var stjómsýslan einfölduð við setningu 
samkeppnislaga og Samkeppnisstofiiun falið að annast dagleg störf samkeppnisráðs, 
undirbúning mála og töku bráðabirgðaákvarðana, auk annarra verkefna. Vegna 
þessara miklu breytinga á uppbyggingu stjómsýslunnar við setningu samkeppnislaga 
þótti löggjafanum ástæða til að koma á fót sérstakri stjómsýslulegri áfrýjunamefnd, 
áfrýjunamefnd samkeppnismála, í því skyni að efla réttaröryggi.7 Jafhframt var gerð 
sú breyting að ekki var lengur unnt að skjóta ákvörðunum á fyrsta stjómsýslustigi 
beint til dómstóla. Þess í stað verður úrskurður áfrýjunamefndar að liggja fyrir áður en 
unnt er að höfða dómsmál vegna ákvarðana samkeppnisráðs eða Samkeppnisstofnunar. 
Jafnframt ber að líta til þess að á árinu 1993 vom stjómsýslulög sett hér á landi og 
breytti sú löggjöf vitaskuld starfsháttum samkeppnisyfirvalda sem og annarra 
stjómvalda.

Af framangreindu leiðir óhjákvæmilega að sú forsenda framvarpsins að 
samkeppnisyfirvöld hafi verið „einfaldlega steypt í mót þáverandi 
verðlagsyfirvalda “ fær ekki staðist.

Eftir að fjallað hefur verið i almennum athugasemdum með frumvarpinu um þróun 
eftirlits með samkeppnishömlum og óréttmætum viðskiptaháttum er vísað til þess að 
samkeppnislög hafí verið í gildi í ellefu ár. Sagt er að reynsla af starfi 
samkeppnisyfírvalda sýni að samkeppnisyfirvöld geti ekki við óbreyttar aðstæður 
sinnt nauðsynlegum verkefnum. Vísað er í því samhengi til ummæla í ársskýrslu 
Samkeppnisstofnunar fyrir árið 2003 þar sem m.a. kemur fram að samkeppnisyfirvöld 
komist að óbreyttu illa yfir að sinna nauðsynlegum verkefnum. Síðan er sagt að i ljósi 
þessa verði að gera breytingar á fyrirkomulagi stjómsýslu.

Að mati Samkeppnisstofnunar er þessi umfjöllun í framvarpinu órökrétt og 
ósannfærandi. Hvergi í þessari ársskýrslu Samkeppnisstofriunar er fjallað um 
vandamál sem stafa af uppbyggingu stjómsýslu samkeppnismála eða lagðar til 
breytingar á stjómsýslunni. Meginatriðið í ársskýrslunni að þessu leyti er það mat 
Samkeppnisstofnunar að skortur á fjármunum og mannekla komi í veg fyrir að 
samkeppnisyfírvöld geti sinnt nægjanlegu eftirliti með framkvæmd samkeppnislaga. 
Ummælin í ársskýrslunni fela þvi í sér rök fyrir eflingu samkeppnisyfirvalda með 
auknum tjárframlögum en ekki rök fyrir breytingum á stjómsýslu. Þar fyrir utan 
kemur hvergi fram í frumvarpinu með hvaða hætti tillögur um breytta stjómsýslu eigi 
að auka skilvirkni samkeppnisyfirvalda.

2.5. Niðurstaða
Samkvæmt framansögðu liggur fýrir að allar helstu forsendur fyrir tillögum 
framvarpanna um breytingar á stjómsýslu i samkeppnismálum fá ekki staðist. Engin

7 í  frumvarpi til núgildandi samkeppnislaga var að finna þessar athugasemdir um 9. gr. frumvarpsins 
sem fjallaði um áfrýjunamefnd: ,, Greinin f ja lla r  um áfrýjunamefnd samkeppnismála sem er nýmœli í 
sam keppnislöggjöf hér á landi. Samkeppnisráð er skipað einstaklingum sem eiga að hafa þekkingu á 
samkeppnismálum, viðskiptum og  lögum og  á þ a ð  að vera ákveðin tryggin gfyrir fag legri meðhöndlun 
mála og  úrskurðum. Þ ar sem Samkeppnisstofnun tekur við og annast umfjöllun mála samhliða þ v í  að 
hún getur haft stefnumarkandi á h rif er nauðsynlegt til að tryggja sem réttlátasta meðferð mála að hægt 
sé  að áfrýja úrskurðum Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs til sérstakrar áfrýjunarnefndar. Til 
manna í  áfrýjunarnefnd samkeppnismála eru gerðar kröfur um ítarlega þekkingu á sviði 
samkeppnismála og skal form aður og  varaformaður uppfylla sömu skilyrði og  dóm arar í  Hæstarétti 
Islands, sbr. 5. gr. laga nr. 75/1973, um Hæstarétt Islands. “
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rök hafa komið fram sem styðja það að þessar tillögur efli skilvirkni eða geri 
samkeppnisyfirvöldum betur kleift að sinna verkefhum sínum. Þvert á móti geta 
þessar tillögur veikt samkeppnisyfírvöld.

Fram kemur i frumvarpi til nýrra samkeppnislaga að nýtt stjómskipulag í 
samkeppnismálum sé sambærilegt skipulagi Fjármálaefitirlitsins. Samkeppnisstofnun 
bendir á að það er verulegur ágalli á þessum tillögum um nýtt stjómskipulag að engin 
sjálfstæð úttekt fór fram á því hvemig núverandi fyrirkomulag hefur reynst i raun. Það 
liggur þvi ekkert fyrir um það að skipulag Fjármálaeftirlitsins sé á einhvem hátt 
heppilegra eða skilvirkara en núgildandi stjómskipulag í samkeppnismálum. Jafnframt 
liggur ekkert fyrir um það að kerfí sem kann að henta í eftirliti með fjármálamarkaði 
eigi við í samkeppnismálum.

I ljósi þessa alls varar Samkeppnisstofhun alvarlega við framangreindum tillögum um 
breytingar á stjómsýslu. Stofnunin telur það vægast sagt mjög óheppilegt fyrir 
samkeppniseftirlit að gerðar séu svo mikilvægar breytingar á samkeppnislögum á 
gölluðum forsendum. Hætt er við að slíkt muni ekki skila árangri heldur fela i sér 
afturför í framkvæmd samkeppnislaga hér á landi. Samkeppnisstofnun leggst 
vitaskuld ekki gegn breytingum á stjómsýslu samkeppnismála sem fela í sér framfarir. 
Til þess að unnt sé að leggja fram tillögur sem stuðla að aukinni skilvirkni og meiri 
afköstum samkeppnisyfírvalda þarf hins vegar að fara fram vönduð úttekt á núverandi 
kerfi og reynslunni af framkvæmd þess. Sú athugun hefur enn ekki farið fram.

3. Um frumvarp til samkeppnislaga
I almennum athugasemdum með frumvarpi til samkeppnislaga kemur fram að við 
samningu frumvarpsins hafi verið tekið mið af niðurstöðum nefhdar viðskiptaráðherra 
um stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis en breytingamar sem lagðar em til í 
frumvarpinu séu ekki að öllu leyti í samræmi við tillögur nefndarinnar. Tekið er fram 
að ekki sé um heildarendurskoðun samkeppnislaga að ræða heldur aðeins lagðar til 
breytingar sem leiða af tillögum nefndarinnar og þær lámarksbreytingar sem 
nauðsynlegt er að gera vegna innleiðingar á tilteknum reglugerðum EB.

Verður nú vikið að þeim ákvæðum frumvarpsins sem Samkeppnisstofnun telur ástæðu 
til að fjalla um.

3.1. Um 4. gr. frumvarpsins
I 4. gr. er að finna orðskýringar á hugtökum sem koma fram í einstökum ákvæðum 
frumvarpsins. Eru þær skýringar að mestu samhljóða skýringum á sömu hugtökum í 
gildandi samkeppnislögum. Hins vegar hefur verið gerð breyting á skilgreiningu á 
hugtakinu verð. Astæða þessa er sögð vera sú að komið hafí upp fjöldi mála hjá 
Samkeppnisstofnun „þar sem neytendum hafa verið gefnar rangar og villandi 
verðupplýsingar þar sem skattar og gjöld hafi ekki verið innifalin í verði. “

Samkvæmt þessu eru rök fyrir þessari breytingu byggð á reynslu á framkvæmd þeirra 
ákvæða samkeppnislaga sem varða óréttmæta viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins. 
Þessi nýja skilgreining á verði á því eingöngu heima í frumvarpi um eftirlit með 
óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, sbr. 3. gr. þess framvarps. 
Þessi skilgreining á hins vegar ekki erindi í ný samkeppnislög. Mat á því hvort t.d. 
ólögmætt samráð um verð hafi átt sér stað eða söluverð markaðsráðandi fyrirtækis feli
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í sér ólögmæta undirverðlagningu hefur ekkert að gera með það hvort skattar eða 
gjöld séu innifalin í verði. Sökum þessa leggst Samkeppnisstofnun gegn 
framangreindri tillögu um breytingu á skilgreiningu á hugtakinu verð.

3.2. Um 5. gr. frumvarpsins
I 5. gr. frumvarpsins er kveðið á um hvemig stjómsýslu samkeppnismála skuli háttað. 
Segir í athugasemdum með ákvæðinu að þó viðskiptaráðherra fari með yfírstjóm 
samkeppnismála sé honum ekki ætlað að hafa bein afskipti af stjóm 
Samkeppnisefitirlitsins og því sé talið „nauðsynlegt að sérstök stjórn fari með 
yfirstjórn stofnunarinnar og hafi eftirlit með starfseminni. “ Einnig kemur fram að lagt 
sé til að áður en Samkeppniseftirlitið tekur meiri háttar ákvarðanir skuli þær bomar 
undir stjóm til samþykktar eða synjunar og sé með þessu ætlunin að tryggja enn frekar 
að meðalhófs sé gætt í öllum aðgerðum Samkeppniseftirlitsins.

Samkeppnisstofnun visar hér fyrst til umfjöllunar í kafla 2 um tillögur um breytingar á 
stjómsýslu í samkeppnismálum. Til viðbótar því sem þar kemur fram telur stofnunin 
rétt að benda á að verði 5. gr. frumvarpsins að lögum i óbreyttri mynd munu eiga sér 
stað allmiklar breytingar á sjálfstæði þeirrar stofnunar sem eftirlit hefur með 
samkeppni á fyrsta stjómsýslustigi.

Hér ber fyrst að hafa í huga að skv. núgildandi lögum segir viðskiptaráðherra 
Samkeppnisstofnun ekki fyrir verkum varðandi framkvæmd á samkeppnislögum. Býr 
stofnunin við fúllt faglegt frelsi að þessu leyti. Samkeppnisráð hefur ekki það hlutverk 
í dag að hafa eftirlit með starfsemi Samkeppnisstofnunar heldur ber forstjóri 
stofnunarinnar ábyrgð á starfsemi hennar og rekstri. Samkvæmt gildandi lögum hefur 
Samkeppnisstofnun heimild til þess að hefja rannsókn og krefja i því skyni fyrirtæki 
um upplýsingar og framkvæma húsleitir. Samkeppnisstofnun þarf ekki skv. gildandi 
lögum að leita samþykkis samkeppnisráðs fyrir slíkum aðgerðum. Réttaröryggi er 
tryggt með því að fyrirtæki geta skotið ákvörðunum Samkeppnisstofnunar um 
gagnaöflun til áfrýjunamefndar samkeppnismála og húsleitir fara ekki fram nema að 
fenginni heimild dómstóla.

Ákvæði 5. gr. frumvarpsins munu kollavarpa þessu kerfi. Það verður hlutverk 
ráðherraskipaðar stjómar að fylgjast með daglegri starfsemi Samkeppnisefitirlitsins. 
Það blasir einnig við að Samkeppnisefitirlitið mun telja sér það skylt að fá samþykki 
stjómar fyrir því að grípa til meiri háttar rannsóknarráðstafana eins og húsleita. Leiðir 
þetta af þeirri kröfu frumvarpsins að bera verður meiri háttar ákvarðanir undir 
stjómina. Jafnframt hefur ráðningarsamband milli forstjóra Samkeppnisefitirlitsins og 
stjómar hér óhjákvæmileg áhrif, sbr. nánar hér á eftir. Er augljóst að 
Samkeppnisefitirlitið mun njóta mun minna faglegs sjálfstæðis miðað við það 
sjálfstæði sem Samkeppnisstofnun nýtur í dag.

Samkvæmt framansögðu er ljóst að skv. núgildandi kerfí hefur hvorki 
viðskiptaráðherra né samkeppnisráð bein afskipti af rekstri og starfsemi 
Samkeppnisstofnunar. Tilgangur 5. gr. er m.a. að breyta þessu fyrirkomulagi og fela 
umræddri stjóm að fylgjast náið með og í raun stýra aðgerðum Samkeppnisefitirlitsins. 
Samkeppnisstofnun fær ekki séð að þessi takmörkun á faglegu sjálfstæði sé til bóta. 
Að mati stofnunarinnar hefur núverandi kerfi reynst vel og ekkert komið fram sem 
bendir til annars. Gagnlegt er að mati stofnunarinnar að það sé forstjóri 
Samkeppnisstofnunar, sem er embættismaður og engum háður, sem taki ákvörðun um
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hvort ráðist sé í eins viðkvæmar og umdeildar ráðstafanir eins og framkvæmd húsleita. 
Eins og áður sagði tryggja dómstólar að ekki sé misfarið með það vald.

Samkeppnisstofnun telur það nánast óviðeigandi að slegið sé fram í frumvarpinu, án 
sérstaks rökstuðnings, að þörf sé á umræddri stjóm til að tryggja enn frekar að 
meðalhófs sé gætt í öllum aðgerðum Samkeppniseftirlitsins. Þessi framsetning leyfír 
þá ályktun að verið sé að gefa til kynna að samkeppnisyfírvöld hafí til þessa gengið of 
hart fram. Sé það réttur skilningur mótmælir Samkeppnisstofnun þvi. 
Samkeppnisyfírvöld em í dag vitaskuld bundin af meðalhófsreglu stjómsýslulaga og 
ekkert i úrskurðum áfrýjunamefndar samkeppnismála eða úrlausnum dómstóla í 
samkeppnismálum gefúr það til kynna að samkeppnisyfirvöld hafi almennt farið offari 
í störfum sinum.

Eins og fram kemur í kafla 2 hér að framan varar Samkeppnisstofnun eindregið við 
umræddum breytingum á stjómsýslu. Ef það er hins vegar mat Alþingis að þær 
breytingar séu almennt til bóta telur Samkeppnisstofnun rétt að gerðar verði 
breytingar á hlutverki stjómar Samkeppniseftirlitsins. Fellt verði á brott það hlutverk 
stjómarinnar að fylgjast með rekstri og starfsemi Samkeppniseftirlitsins. Telja verður 
að hið almenna eftirlitskerfí með rekstri ríkisstofnana dugi að þessu leyti. Jafnframt 
verði það skilgreint nánar í lögum hvaða tegundir ákvarðana Samkeppniseftirlitsins 
skuli bera undir stjómina. Telur Samkeppnisstofnun að það endurskoðunarvald eigi að 
einskorðast við efnislegar ákvarðanir sem lúta að samkeppnismálum á fyrsta 
stjómsýslustigi. Akvarðanir um að hefja mál og grípa til rannsóknarúrræða falli þar 
utan.

3.3. Um 6. gr. frumvarpsins
I 6. gr. fmmvarps til nýrra samkeppnislaga segir að forstjóri Samkeppniseftirlitsins 
skuli ráðinn af stjóm stofnunarinnar. Forstjóri annist daglega stjómun á starfsemi og 
rekstri stofnunarinnar. Stjóm stofnunarinnar ákveði starfskjör forstjóra og forstjóri 
ráði starfsmenn stofnunarinnar. í greinargerð með 6. gr. er markmiði með 
breytingunum lýst á eftirfarandi máta:

„ / Ijósi þess að Samkeppniseftirlitinu er œtlað að vera eini úrskurðaraðilinn 
á neðra stjórnsýslustigi er enn mikilvœgara en áður að Samkeppniseftirlitið 
sé faglega sjálfstætt gagnvart viðskiptaráðherra. Því er lagt til að 
forstjórinn sé ráðinn a f stjórn stofnunarinnar og að hann beri ábyrgð 
gagnvart henni. Þá er lagt til að stjórn Samkeppniseftirlitsins ákveði 
starfskjör forstjóra hennar og er því litið svo á að forstjóri sé ekki 
embættismaður í skilningi laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. “

Þá segir í greinargerð að starf forstjóra Samkeppniseftirlitsins verði í eðli sínu ólíkt 
starfí forstjóra Samkeppnisstofnunar.

Samkeppnisstofnun telur ólíklegt að markmið breytinganna um aukið sjálfstæði 
Samkeppniseftirlitsins náist með þeim breytingum sem lagðar eru til. Verður þetta nú 
rökstutt nánar.

Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. núgildandi samkeppnislaga skipar viðskiptaráðherra 
forstjóra Samkeppnisstofnunar til 5 ára í senn að fenginni umsögn samkeppnisráðs. 
Forstjóri hefiir rétt til þess að sitja fundi samkeppnisráðs með málfrelsis- og tillögurétt.
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Þá ber hann ábyrgð á rekstri Samkeppnisstofnunar. Forstjóri Samkeppnisstofnunar er 
hvorki undirseldur boðvaldi ráðherra samkeppnismála né samkeppnisráðs. Hann nýtur 
m.ö.o. mikils sjálfstæðis í starfi.

Samkvæmt núgildandi lögum er forstjóri Samkeppnisstofnunar embættismaður í 
skilningi 22. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
(starfsmannalög) og nýtur ákveðinna réttinda á grundvelli þess. í greinargerð með 
frumvarpi til starfsmannalaga segir m.a. um embættismenn að lagt sé til að réttarstaða 
embættismanna verði önnur en réttarstaða annarra ríkisstarfsmanna. Þannig njóti þeir 
meira öryggis í starfi, sbr. 25. gr. og 6. kafla frumvarpsins. í 25. gr. laganna segir m.a. 
að sé maður skipaður eða settur í embætti beri að líta svo á að hann skuli gegna þvi 
þar til eitthvert þeirra atriða sem talin eru upp í greininni komi til. í 6. kafla laganna 
eru fjallað nánar um lausn embættismanns frá embætti og mælt fyrir um ákveðna 
málsmeðferð í því sambandi. Vinna þessi ákvæði gegn því að embættismönnum sé 
vikið úr starfl á ómálefnalegum forsendum.

Af 6. gr. og 5. gr. frumvarpsins leiðir að staða forstjóra Samkeppniseftirlitsins verður 
mun veikari heldur en staða forstjóra Samkeppnisstofnunar. Mun hinn nýi forstjóri 
þannig ekki njóta þeirrar vemdar fyrir ómálefnalegum afskiptum af starfi hans sem 
starfsmannalög veita. Forstjórinn mun í raun lúta beinu boðvaldi stjómar 
Samkeppniseftirlitsins enda er tekið fram i frumvarpinu að yfirstjóm 
Samkeppniseftirlitsins sé i höndum stjómar. Stjómin ræður forstjórann, ákveður 
honum starfskjör og forstjóranum er skylt að bera allar meiri háttar ráðstafanir undir 
stjómina. Með þessu er m.a. verið í raun að færa það vald sem forstjóri 
Samkeppnisstofnunar hefur í dag til hinnar nýju stjómar. Mun stjómin vera í mun 
öflugri stöðu en samkeppnisráð er í dag og í raun fara alfarið með ferðina í 
samkeppnismálum á fyrsta stjómsýslustigi. Er vandséð hvemig þetta fyrirkomulag 
eigi að auka sjálfstæði Samkeppniseflirlits. Þessar breytingar eru fremur til þess 
fallnar að veikja stöðu forstjóra Samkeppniseftirlitsins og eftirlitsins í heild sinni. 
Sökum þessa varar Samkeppnisstofnun alvarlega við þessum breytingum ekki síst þar 
sem ekkert gefur til kynna að núgildandi kerfi hafi að þessu leyti reynst illa.

í frumvarpinu er fúllyrt að starf forstjóra Samkeppniseftirlitsins verði í eðli sinu ólikt 
starfi forstjóra Samkeppnisstofnunar vegna þess að málefni sem varða óréttmæta 
viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins verði flutt til annarrar stofnunar. Einnig verði 
starfið eðlisólíkt þar sem lagt er til að samkeppnisráð verði lagt niður og öll 
ákvarðanataka verði færð í hendur Samkeppniseftirlitinu. Samkeppnisstofnun telur 
þetta ekki standast. Eins og ítarlega var rökstutt í 2 kafla þessarar umsagnar mun 
ákvarðanataka í samkeppnismálum raun hvíla hjá stjóm Samkeppniseftirlitsins. 
Verður fyrirkomulagið að því leyti í eðli sínu það sama og skv. núgildandi lögum. 
Ekki verður heldur nein eðlisbreyting við það að umrædd verkefni séu færð frá 
Samkeppniseftirlitinu enda er framkvæmd á samkeppnisreglum og verkefni tengd 
samkeppnismálum langstærsti einstaki þátturinn í starfsemi Samkeppnisstofnunar.

3.4. Um 7. gr. frumvarpsins
I 7. gr. frumvarpsins er kveðið á um hæfi stjómarmanna og forstjóra 
Samkeppniseftirlitsins og lagðar til breytingar frá gildandi lögum. í 6. gr. 
samkeppnislaga er það hæfisskilyrði gert til formanns og varaformanns 
samkeppnisráðs að þeir mega ekki hafa beinna og vemlegra hagsmuna að gæta í 
atvinnustarfsemi sem samkeppnislögin taka til. í drögum að frumvarpi til nýrra
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samkeppnislaga, sem viðskiptaráðherra kynnti 1. október sl., var ráð fyrir því gert að 
þetta hæfisskilyrði myndi taka til allra stjómarmanna Samkeppniseftirlitsins. í 
frumvarpi þvi sem nú liggur fyrir Alþingi hefur þetta hæfisskilyrði verið fellt á brott. 
Verði frumvarpið að lögum getur viðskiptaráðherra, kjósi hann það, skipað í stjóm 
Samkeppniseftirlitsins einstaklinga sem allir hafa beinna og verulegra hagsmuna að 
gæta i íslensku atvinnulífi.

Að mati Samkeppnisstofiiunar er þessi veiking á hæfisskilyrðum afar óheppileg. Hér 
verður að hafa í huga að tilgangur almennra hæfisskilyrða af þessum toga er að reyna 
að tryggja að ómálefnaleg sjónarmið hafi ekki áhrif á stjómvaldsákvarðanir og að 
almenningur og málsaðilar geti treyst því að viðkomandi stjómvald leysi úr málum á 
hlutlausan hátt. Hér ber og að líta til þess að Samkeppnisefitirlitið og stjóm þess munu 
hafa heimild til þess að grípa til mjög íþyngjandi ráðstafana. Samkeppniseftirlitið 
getur þannig t.d. lagt á vemlega háar stjómvaldsektir á fyrirtæki og framkvæmt húsleit. 
Reynsla undanfarinna ára sýnir að ráðstafanir af þessum toga geta kallað á hörð 
viðbrögð og gagnrýni viðkomandi fyrirtækja og samtaka þeirra. Smæð hins íslenska 
samfélags og nálægð sem af því leiðir hefur hér áhrif. Af þessu leiðir að mikill beinn 
og óbeinn þrýstingur getur skapast á þá sem bera ábyrgð á slíkum 
stjómvaldsaðgerðum. Það að fella niður umrætt hæfisskilyrði getur dregið úr 
sjálfstæði og þori samkeppnisyfirvalda að ráðast í umdeildar aðgerðir. í því sambandi 
ber sérstaklega að hafa í huga að stjóm Samkeppnisefíirlitsins mun annast yfirstjóm i 
samkeppnismálum.

í ljósi þessa leggur Samkeppnisstofiiun til að 7. gr. frumvarpsins verði breytt á þann 
veg að a.m.k. tveir af þremur stjómarmönnum Samkeppnisefitirlitsins megi ekki hafa 
beinna og vemlegra hagsmuna að gæta í atvinnustarfsemi sem samkeppnislögin taka 
til. Samkeppnisstofnun telur að þau hæfisskilyrði sem fram koma í 3. mgr. 7. gr. séu 
til bóta. Hins vegar verður vart séð að ákvæði 4. mgr. 7. gr. frumvarpsins bæti miklu 
við þær reglur sem eru í ákvæðum stjómsýslulaga um sérstakt hæfi.

3.5. Um 8. gr. frumvarpsins
I d-lið 2. mgr. 5. gr. núgildandi samkeppnislaga kemur fram að eitt af hlutverkum 
samkeppnisráðs sé að fýlgjast með samkeppni á einstökum mörkuðum og kanna 
eigna- og stjómunartengsl milli fyrirtækja. Er sagt að þetta skuli gera í því skyni að 
meta hvort í íslensku viðskiptalífi sé að finna einkenni hringamyndunar, óæskilegra 
tengsla eða valdasamþjöppunnar. I skýrslu nefndar viðskiptaráðherra var lagt til að 
bætt yrði við þetta ákvæði málslið þess efhis að Samkeppnisefitirlitið skuli birta 
skýrslur um athuganir sínar og grípa til aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni. Er 
þessi tillaga nefndarinnar tekin upp í d-lið 1. mgr. 8. gr. firumvarpsins.

Samkeppnisstofnun telur þessa tillögu sem slíka til bóta. Hins vegar leiðir af þeim 
breytingum sem felast í 16. gr. frumvarpsins að þetta nýmæli missir vemlega marks. 
Vísast í því sambandi til umfjöllunar um 16. gr. frumvarpsins.

I málsl. 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins er að finna nýmæli sem miðar að því að veita 
Samkeppnisefitirlitinu skýra heimild í lögum til að ákveða hvort ástæða sé til að 
rannsaka mál í kjölfar erindis eða ábendingar. Samkeppnisstofnun telur að þetta 
ákvæði horfi til framfara.

17



%
3.6. Um 16. gr. frumvarpsins
Akvæði 16. gr. frumvarps til samkeppnislaga svipar til núgildandi 17. gr. 
samkeppnislaga. Þannig eru a- og b-liðir 1. mgr. 16. gr. frumvarpsins efnislega 
samhljóða a- og b-liðum 1. mgr. 17. gr. samkeppnislaga. Hins vegar er í frumvarpinu 
lagt til að c-liður 1. mgr. 17. gr. núgildandi laga verði felldur á brott. Einnig er lagt til 
að tekið verði fram í samkeppnislögum að samkeppnisyfirvöld hafi heimild til þess að 
kreljast þess að fyrirtæki breyti skipulagi sínu. Fjallað verður nánar um þessi atriði hér 
á eftir.

3.6.1. Heimild til bess að krefiast skipulagsbrevtinga
Það ákvæði tillaga frumvarpsins sem felur i sér heimild fyrir samkeppnisyfirvöld til 
þess að kreíjast skipulagsbreytinga hjá fyrirtækjum byggir á niðurstöðu meirihluta 
nefndar viðskiptaráðherra um stefhumótun íslensks viðskiptaumhverfis. A bls. 126 í 
áliti þeirrar nefndar segir að samkvæmt gildandi lögum hafi samkeppnisyfirvöld 
„einungis heimildir til að kveða á um atferlisbreytingar til að stöðva brot gegn 
lögunum og aðstæður sem ha.fi skaðleg áhrif á samkeppnina. “ I ljósi þessa er lagt til 
að sett verði ákvæði í samkeppnislög sem heimila samkeppnisyfirvöldum að krefjast 
þess að fyrirtæki breyti skipulagi sínu, þ.m.t. heimild til að krefjast uppskiptingar 
fyrirtækja.

Tilvitnuð umfjöllun nefhdarinnar um gildandi lög er röng að mati 
Samkeppnisstofnunar. Samkeppnisráð hefur í ákvörðun nr. 21/1998 Breiðband 
Landssíma Islands hf. fært fyrir því rök að ákvæði 17. gr. samkeppnislaga veiti 
heimild til þess að krefjast uppskiptingar fyrirtækja og annarra skipulagsbreytinga. í 
athugasemdum við 16. gr. frumvarpsins er með mjög almennum hætti reynt að færa 
fyrir þvi rök að þessi túlkun samkeppnisráðs á gildandi lögum sé ekki traust. 
Samkeppnisstofnun fær hins vegar ekki séð að fram hafi komið nein sjónarmið sem 
hnekki því mati samkeppnisráðs að gildandi samkeppnislög heimili að kveðið sé á um 
skipulagsbreytingar hjá fyrirtækjum. Að þessum fyrirvara virtum gerir 
Samkeppnisstofnun ekki athugasemd við að tekið verði sérstaklega fram í 
samkeppnislögum að samkeppnisyfirvöld geti krafist skipulagsbreytinga. Jafhframt 
má segja að í ljósi ummæla i frumvarpinu um að núgildandi 17. gr. samkeppnislaga 
veiti ekki þessar heimildir sé nú nauðsynlegt að taka þetta skýrt fram í lögum. Ef þessi 
breyting er ekki gerð nú á samkeppnislögum munu þessi ummæli valda vandkvæðum 
við beitingu samkeppnislaga að þessu leyti.

3.6.2. Brottfall c-liðar 17. gr. samkeppnislaga
í 17. gr. samkeppnislaga er samkeppnisráði veitt heimild til þess að grípa til aðgerða 
gegn ýmsum tilvikum sem raska samkeppni. í a-lið 1. mgr. 17. gr. laganna er 
samkeppnisráði veitt heimild til þess að grípa til aðgerða gegn samningum og hvers 
konar athöfhum fyrirtækja sem brjóta í bága við bannreglur 10-12. gr. samkeppnislaga. 
í b-lið 1. mgr. 17. gr. laganna er samkeppnisráði að tilteknu skilyrði uppfylltu veitt 
heimild til að gripa til aðgerða gegn athöfnum opinberra aðila sem raskað geta 
samkeppni. Samkvæmt c-lið ákvæðisins getur samkeppnisráð gripið til aðgerða gegn;

„ aðstæðum sem skaðleg áhrifhafa á samkeppni. “

Saman mynda liðir a-c í 1. mgr. 17. gr. samkeppnislaga heildstætt og öflugt kerfi sem 
gerir samkeppnisyfirvöldum kleift að grípa til aðgerða gegn margvíslegum 
samkeppnishömlum. I frumvarpinu er hins vegar umræddur c-liður í 1. mgr. 17. gr.
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laganna felldur á brott. í athugasemdum við 16. gr. frumvarpsins eru tilgreind 
eftirfarandi rök fyrir þessari veikingu samkeppnislaga:

,, Akvæðiö er ekki í samrœmi við samkeppnisreglur Evrópusambandsins og 
e f  það yrði haft óbreytt í lögunum ásamt þeim breytingum sem lagðar eru til 
í 2. mgr. þessarar greinar hefði Samkeppniseftirlitið víðtækari heimildir til 
að krefjast skipulagsbreytinga en t.d. framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins, Eftirlitsstofnun EFTA og norsk samkeppnisyfirvöldþar 
sem heimildin til að krefjast skipulagsbreytinga yrði ekki takmörkuð við að 
fyrirtæki hefði brotið gegn ákvæðum samkeppnislaga. “

í almennum athugasemdum við frumvarpið kemur fram að ef c-liður 17. gr. laganna 
yrði óbreyttur í lögum yrðu heimildir samkeppnisyfirvalda til skipulagsbreytinga hjá 
fyrirtækjum of víðtækar. Samkvæmt þessu má ráða að í aðalatriðum liggi tvö 
sjónarmið til grundvallar þessari breytingu á gildandi lögum:

• c-liður 1. mgr. 17. gr. samkeppnislaga er ekki í samræmi við 
samkeppnisreglur EB.

• Heimildir Samkeppniseftirlitsins yrðu of víðtækar og meiri en sambærilegra 
systurstofinana ef umræddur c-liður 1. mgr. 17. gr. laganna stæði óbreyttur i 
nýjum samkeppnislögum.

Samkeppnisstofnun telur að hvorug þessara forsendna fyrir veikingu samkeppnislaga 
standist. Verður nú nánari grein gerð fyrir þessu.

Meint ósamræmi við EES/EB-samkeppnisrétt
í fyrsta lagi er ljóst að ákvæði EES-samningsins koma ekki í veg fyrir það að íslensk 
samkeppnislög feli i sér styrkari reglur til að vinna gegn samkeppnishömlum heldur 
en þær reglur sem fram koma í samkeppnisákvæðum EES-samningsins. Þannig er það 
þekkt í samkeppnisrétti að samkeppnislög í t.d. Bretlandi, Frakklandi og Þýsklandi 
fela i sér strangari reglur heldur en þær sem fram koma í EES/EB-samkeppnisrétti.8 í 
þessu samhengi má benda á að ákvæði 14. gr. íslensku samkeppnislaganna veita 
samkeppnisyfirvöldum ríkari heimildir en þekkjast í öðrum löndum til að hlutast til 
um skipulag opinberra fyrirtækja eða fyrirtækja sem njóta vemdar jafnframt þvi að 
vera í samkeppni.

Fjallað er um lagaleg tengsl samkeppnislaga aðildarríkja EES og EES/EB- 
samkeppnisréttar í 3. gr. reglugerðar EB ráðsins nr. 1/2003 um framkvæmd 
samkeppnisreglna sem mælt er fyrir um í 81. og 82. gr. sáttmálans.9 í 2. mgr. 3. gr. 
reglugerðarinnar kemur fram að beiting innlendra samkeppnisreglna megi ekki leiða 
til þess að bannaðir verði samningar, ákvarðanir samtaka fyrirtækja og samstilltar

8 Sjá t.d. Richard Whish, Competition Law (fimmta útgáfa 2003) bls. 75: „... th epossib ility  exists that 
dom estic law  could have a stricter effect than E C  law. For example, under U K law  it is possib le  f o r  the 
O FT  [breska samkeppnisstofnunin; Office o f  Fair Trading] to refer a market fo r  investigation to the 
Competition Commission, and the Commission has po w er to adopt remedies in order to adress any 
adverse effects on competition that it m ay identify: no such po w er exists under E C  law. German law  
may apply m ore strictly to oligopolistic markets than Articles 81 and 82 EC; and French law  adopts a 
stricter approach to som e refusals to supply than E C  law. “
9 Reglugerð þessi var gerð hluti a f  EES-sam ningnum  með ákvörðun sam eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
130/2004. Fyrir Alþingi liggur þingsályktunartillaga þar sem leitað er eftir heimild til þess að staðfesta 
fyrir Islands hönd m.a. nefnda ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.
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aðgerðir sem gætu haft áhrif á viðskipti milli aðildarrikja en hamla ekki samkeppni i 
skilningi 81. gr. Rómarsáttmála eða uppfylla undanþáguskilyrði 3. mgr. 81. gr. 
sáttmálans eða falla undir reglugerð sem veitir tilteknum tegundum samninga 
undanþágu frá bannreglu 81. gr. Síðan segir í ákvæðinu að reglugerðin „kemur ekki í 
veg fyrir að aðildarríkin geti samþykkt og beitt á yfirráðasvæði sínu strangari 
landslögum sem banna eða beita viðurlögum við einhliða athæfi fyrirtœkja. sbr. 
einnig 26. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt þessu geta gilt hér á landi strangari samkeppnislög gagnvart samningum 
og samstilltum aðgerðum fyrirtækja sem ekki hafa áhrif á viðskipti milli aðildarríkja 
EES. Einnig er beinlínis ráð fyrir þvi gert í EES-rétti að m.a. hér á landi geti gilt 
strangari reglur en í EES-réttinum sjálfum varðandi þær samkeppnishömlur sem 
stafað geta af markaðsráðandi fyrirtækjum. Samkvæmt þessu er það á engan hátt 
óeðlilegt eða í ósamræmi við EES-samninginn að hér á landi sé að fínna heimild i 
samkeppnislögum til að grípa til aðgerða gegn öflugum fyrirtækjum, þ.m.t. fyrirmæli 
um skipulagsbreytingar, sem skapa eða viðhalda aðstæðum sem raska samkeppni, 
alveg án tillits til þess hvort viðkomandi fyrirtæki hafi brotið gegn banni 11. gr. 
samkeppnislaga við misnotkun á markaðsráðandi stöðu. EES-samningurinn felur því 
ekki í sér rök fyrir því að fella c-lið 1. mgr. 17. gr. samkeppnislaga á brott úr 
samkeppnislögum.

Meintar o f víðtækar heimildir samkeppnisyfirvalda
Sú forsenda frumvarpsins að heimildir samkeppnisyfírvalda yrðu of víðtækar ef 
umræddur c-liður 17. gr. yrði látinn halda sér óbreyttur stenst heldur ekki. Fyrir það 
fyrsta verður að líta til þess að til stuðnings því sjónarmiði að valdheimildir 
samkeppnisyfirvalda verði að þessu leyti of víðtækar er á það bent í frumvarpinu að 
heimildin til að kreljast skipulagsbreytinga yrði ekki takmörkuð við að fyrirtæki hefði 
brotið gegn ákvæðum samkeppnislaga. Samkeppnisstofnun bendir hér á að gildandi 
samkeppnislög fela í sér heimild til að krefjast skipulagsbreytinga, sbr. umfjöllun hér 
að framan. Ekki er því um að ræða að valdheimildir samkeppnisyfirvalda aukist þótt 
umræddur c-liður 17. gr. laganna myndi standa óbreyttur í nýjum samkeppnislögum.

I öðru lagi verður almennt að horfa til þess að ekkert mælir gegn því að íslendingar 
setji sér styrkari samkeppnisreglur heldur en gilda annars staðar gagnvart t.d. 
markaðsráðandi fyrirtækjum og EES-samningurinn felur i raun Alþingi sjálfdæmi um 
það, sbr. framangreint. Landfræðileg einangrun landsins, fámenni og tilhneiging til 
myndunar fákeppnismarkaða geta falið í sér sterk rök fyrir því að hér á landi gildi enn 
sterkari samkeppnislög heldur en hjá fjölmennari þjóðum.

I þriðja lagi er það alls ekki svo að islensk samkeppnisyfirvöld myndu hafa 
valdheimildir sem ekki þekkjast annars staðar ef c-liður 17. gr. stæði óbreyttur í 
nýjum samkeppnislögum. í þessu samhengi verður að horfa til þess að samkeppnislög 
ríkja byggja almennt á tveimur meginstoðum. Annars vegar reglum sem ætlað er að 
koma í veg fyrir að fyrirtæki raski samkeppni með hegðun sinni á markaði og hins 
vegar reglum sem ætlað er að koma í veg fyrir að fyrirtæki breyti samkeppnislegri 
gerð markaðarins og dragi úr samkeppni með samruna eða yfírtöku. íslensk 
samkeppnislög eru byggð upp með þessum hætti. Þannig koma t.d. fram í 10. og 11. 
gr. laganna ákvæði sem banna skaðlega hegðun fyrirtækja eins og verðsamráð, 
markaðsskiptingu og hvers konar misnotkun á markaðsráðandi stöðu. í 18. gr. 
samkeppnislaga kemur hin meginstoðin fram en í ákvæðinu er samkeppnisráði veitt
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heimild til að grípa til aðgerða í því skyni að hindra að samruni breyti gerð markaða á 
þann hátt að dragi með alvarlegum hætti úr samkeppni. Samkeppnishömlur geta hins 
vegar í vissum tilvikum átt rót sína að rekja til annarra atriða en samruna eða brota 
fyrirtækja á bannreglum samkeppnislaga. Hugsanlegt er t.d. að fyrirtæki sé í slíkri 
yfirburðastöðu á markaði að tilvist þess i óbreyttu formi geti útilokað eða takmarkað 
að verulegu leyti samkeppni. I slíkum tilvikum felst hið samkeppnislega vandamál 
ekki í brotlegri hegðun viðkomandi fyrirtækis heldur i því að einstök yfirburðastaða 
þess sem slík raskar samkeppni. Röskun á samkeppni af þessum toga getur hins vegar 
veríð jafh alvarleg fyrir neytendur og sú takmörkun á samkeppni sem leiðir af broti á 
bannreglum samkeppnislaga. Samkvæmt núgildandi lögum væri unnt að grípa til 
aðgerða á grundvelli umrædds c-liðar 17. gr. gegn samkeppnishamlandi aðstöðu af 
þessum toga. Þekkt er í samkeppnisrétti annarra þjóða að unnt sé að taka á 
samkeppnishömlum sem ekki eiga rót sína að rekja til brots á bannreglum eða til 
samruna fyrirtækja. Dæmi um þetta eru breskur og norskur samkeppnisréttur.

I breskum samkeppnisrétti er að finna mjög víðtækar heimildir til að grípa til aðgerða 
gegn samkeppnishömlum sem ekki stafa af samruna eða broti fyrirtækja á bannreglum 
breskra samkeppnislaga. Samkvæmt breskum samkeppnislögum getur breska 
samkeppnisstofhunin visað málum til annars stjómvalds á sviði samkeppnisréttar 
(samkeppnisnefndin (Competition Commission)) þegar samkeppnisstofnunin telur 
líkur á þvi að til staðar séu aðstæður eða einkenni á tilteknum breskum markaði sem 
takmarki eða raski samkeppni.10 Aðstæður eða einkenni á viðkomandi markaði em i 
þessum skilningi skilgreind sem hvers konar þættir í gerð eða uppbyggingu 
viðkomandi markaðar og hvers konar hegðun m.a. fyrirtækja sem kaupa og selja vöm 
á viðkomandi markaði.11 Breska samkeppnisstofnunin hefur lýst því yfir að mál af 
þessum toga (market investigations) snúist ekki um rannsókn á því hvort fyrirtæki hafi 
brotið lög með því að hafa með sér ólögmætt samráð eða misnotað markaðsráðandi 
stöðu. Tilgangur þessara rannsókna sé að kanna hvort samkeppni sé virk á 
viðkomandi markaði í heild sinni. Þegar slik samkeppnisleg vandamál séu til staðar 
dugi ekki bannreglur breskra samkeppnislaga.12 Ef samkeppnisnefhdin kemst að þeirri 
niðurstöðu að aðstæður á markaði raski samkeppni hefur hún mjög víðtækar heimildir 
til að gripa til aðgerða. Getur nefiidin til að mynda mælt fýrir um uppskiptingu

10 Sjá 1. mgr. 131. gr. Enterprise Act 2002: ,, The OFT may ... make a reference to the Commission i f  
the OFT has reasonable grounds fo r  suspecting that any feature, or combination o f  features, o f  a 
market in the United Kingdom fo r  goods or services prevents, restricts or distorts competition in 
connection with the supply or acquisition o f  any goods or services in the United Kingdom or a p a r t o f  
the United Kingdom. “
11 Sjá 2. mgr. 131. gr. Enterprise Act 2002: , f o r  thepurposes o fth is Part any reference to a fea tu re o f  
a market in the United Kingdom fo r  goods or services shall be construed as a reference to- (a) the 
structure o f  the market concerned or any aspect o fth a t structure; (b) any conduct (whether or not in 
the market concerned) o f  one or m ore than one person  who supplies or acquires goods or services in 
the market concerned; or (c) any conduct relating to the market concerned o f  customers o f  any person  
who supplies or acquires goods or services. “
12 Sjá Office o f  Fair Trading, Market investigation references, mars 2003 bls. 5-6: „CA 98 proh ibits  
agreements, which have the object or effect o f  preventing, restricting or distorting competition, and  
abuses o f  a dominant position. ... M arket investigations are concerned with something different from  
particu lar anti-com petitive agreements or abuses o f  domincance. Their pu rpose is to determ ine 
whether the process o f  competition is working effectively in markets as a whole. They will p rov ide  a 
fram ew ork fo r  identifying, analysing and, where apropriate, remedying industry-wide or market-wide 
competition problem s which there is no adequate b asisfo r adressing under CA98. “
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fyrirtækja ef það er talið nauðsynlegt til að tryggja virka samkeppni.13 Samkvæmt 
þessu er alveg ljóst að bresk samkeppnisyfírvöld geta krafist skipulagsbreytinga hjá 
fyrirtækjum þrátt fyrir að þau hafi ekki brotið gegn breskum samkeppnislögum.

í 14. gr. hinna nýju norsku samkeppnislaga, laga nr. 12/2004, kemur fram að unnt sé 
setja reglur gegn viðskipaháttum, samningum eða aðgerðum sem takmarka eða eru 
liklegar til að takmarka samkeppni.14 Ekki er skilyrði fyrir beitingu þessa ákvæðis 
gagnvart fyrirtækjum að þau hafi brotið gegn bannákvæðum norskra samkeppnislaga. 
I skýringum i frumvarpi með norsku lögunum segir að ekki sé unnt að útiloka að upp 
komi tilvik sem raski samkeppni en feli ekki í sér brot á banni laganna við samráði og 
misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Einnig geti verið um að ræða tilvik þar sem erfitt 
sé að sanna brot á bannreglum. Er talið nauðsynlegt að norsku samkeppnislögin hafi 
að geyma heimild til að grípa inn í slíkar samkeppnishömlur.15

Nióurstaða
Samkvæmt framansögðu telur Samkeppnisstofnun að forsendur frumvarpsins fyrir því 
að c-liður 1. mgr. 17. gr. samkeppnislaga verði felldur á brott úr samkeppnislögum 
séu rangar. Ef þessi tillaga fhimvarpsins nær fram að ganga felur hún í sér ótvíræða 
veikingu á samkeppnislögum og takmörkun á möguleikum samkeppnisyfirvalda til 
þess að bregðast við alvarlegum samkeppnishömlum sem stafað geta af óhæfilegri 
samþjöppun og skaðlegri fákeppni. Þessi veiking á samkeppnislögum myndi þannig 
koma í veg fyrir að samkeppnisyfirvöld gætu beitt sér gegn þeim 
samkeppnistakmörkunum sem stafað geta af yfirburðastöðu fyrirtækja á tilteknum 
mörkuðum. I því sambandi verður og að hafa í huga að yfirlýstur tilgangur nefiidar 
viðskiptaráðherra var að taka fyrir hvemig bregðast mætti við aukinni samþjöppun i 
íslensku atvinnulifi. Ein helsta tillaga nefndarinnar til að vinna gegn óæskilegri 
samþjöppun lýtur að þvi að samkeppnisyfirvöld hafi skýra heimild til að mæla fyrir 
skipulagsbreytingar hjá fyrirtækjum sem m.a. „skapa aðstæður“ sem skaðleg áhrif 
hafa á samkeppni. Því má alveg ljóst vera að sú tillaga frumvarpsins að fella á brott 
umrætt ákvæði samkeppnislaga er í andstöðu við tillögur nefndar viðskiptaráðherra.

13 Sjá Market Investigation References: Competition Commission Guidelines, júní 2003 bls. 41: 
there are no form al restrictions on the remedial action that the the Commission can take or recommend. 
However, p ossib le  remedies can be categorised as follow s: (a) remedies designed to make a significant 
and direct change to the structure o f  a market by a requirement, fo r  example, to divest a business or 
assets to a newcom er to the market or to a an existing, perhaps smaller, competitor; ..."
14 „§ 14. Konkurransefremmende tiltak
Dersom  det er tw dvendig fo r  á frem m e konkurransen i markedene, kan Kongen ved  forskrift g ripe inn 
m ot vilkár, avtaler og  handlinger som begrenser eller er egnet til a begrense konkurransen i str id  m ed  
lovens form ál. “
15 Sjá Ot.prp. nr. 6 (2003-2004): „Departementet mener at forbudene i utkastet til §§  10 og  11 vil 
omfatte de f le s te  tilfeller som det har vært aktuelt á gripe inn overfor etter konkurranseloven 1993 §  3- 
10, men a t det likevel ikke kan utelukkes a t det kan forekom m e atferd som fa lle r  utenfor fo rslaget til §§  
10 og 11, men som det av hensyn til konkurransen i markedet likevel vil være onskelig á forby. D et kan 
vœre tilfelle i markeder der det har utviklet seg  en praksis som er konkurransebegrensende uten at 
forbudene i utkast til §§  10 og 11 kommer til anvendelse, eller det er vanskelig á bevise a t forbudene  
brytes. D et kan gjelde salgvilkar som hindrer nye aktorer á komme inn p á  markedet, eller 
lojalitetsordninger som hindrer kundene á bytte mellom ulike leverandorer. Bestemmelsen kan ogsá  
anvendes i m arkeder der et foretak, fo r  eksempel et dominerende foretak, bryter utkastets § 1 1  o g fle re  
andre foretak  nytter samm e konkurransebegrensendeforretningsmetoder uten á rammes avforbudene, 

fo rd i de ikke har en dominerende posisjon i markedet. Departementet m enerpá  denne bakgrunn at det 
kan vœre behov fo r  en forskriftshjem m el som ápner fo r  regulering av de generelle rammebetingelsene 
fo r  aktorene i e t marked m ed mangelfull konkurranse, hvis dette skulle vise seg  nodvendig ut fra  lovens 
form ál. “
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í d-lið 2. mgr. 5. gr. núgildandi samkeppnislaga kemur fram að eitt af hlutverkum 
samkeppnisráðs sé að fylgjast með samkeppni á einstökum mörkuðum og kanna 
eigna- og stjómunartengsl milli fyrirtækja. Er sagt að þetta skuli gera í því skyni að 
meta hvort í íslensku viðskiptalífi sé að finna einkenni hringamyndunar, óæskilegra 
tengsla eða valdasamþjöppunnar. í skýrslu nefndar viðskiptaráðherra var lagt til að 
bætt yrði við þetta ákvæði málslið þess efnis að Samkeppniseftirlitið skuli birta 
skýrslur um athuganir sinar og grípa til aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni. Er 
þessi tillaga nefndarinnar tekin upp í 8. gr. frumvarps til nýrra samkeppnislaga, sbr. 
umíjöllun hér að framan. Samkeppnisstofnun vekur athygli á því að viðbúið er að 
samkeppnishömlur sem stafað geta af hringamyndun og samþjöppun eigi ekki rót sina 
að rekja til brota á bannreglum samkeppnislaga heldur til skaðlegra aðstæðna í 
skilningi c-liðar 17. gr. núgildandi samkeppnislaga. Með því að fella á brott það 
ákvæði samkeppnislaga er verið að vinna gegn markmiði þeirra breytinga sem lagðar 
em til i 8. gr. fmmvarpsins. Með öðmm orðum þá er lagt til í 8. gr. fmmvarpsins að 
samkeppnislögum verði breytt þannig að samkeppnisyfirvöldum beri að fylgjast með 
hringamyndun og samþjöppun og grípa til aðgerða gegn þessu. I 16. gr. frumvarpsins 
hefur hins vegar eitt helsta tækið til vinna gegn þessum hömlum verið fellt á brott úr 
lögunum. Er hér um að ræða einkar skýra innbyrðis mótsögn í frumvarpinu.

í ljósi alls framangreinds leggst Samkeppnisstofnun alfarið gegn því að c-liður 1. mgr. 
17. gr. samkeppnislaga verður felldur á brott. Þvert á móti telur Samkeppnisstofnun 
rétt að ákvæðið sé enn frekar styrkt og gætu þar reglur bresks samkeppnisréttar verið 
heppileg fyrirmynd. Með þvi móti yrðu samkeppnislög enn sterkara tæki til þess að 
berjast gegn óæskilegri samþjöppun, hringamyndun og skaðlegri fákeppni.

3.7. Um 20. gr. írumvarpsins
í 20. gr. fmmvarpsins er kveðið á um heimildir Samkeppniseftirlitsins til þess að 
framkvæma húsleit á starfsstöðum fyrirtækja. Ákvæðið er efnislega samhljóða 40. gr. 
samkeppnislaga. Samkeppnisstofnun vekur hins vegar athygli á því að í tillögum 
nefndar viðskiptaráðherra var lagt til að samkeppnisyfirvöldum yrðu veittar ríkari 
heimildir til vettvangsrannsókna, þar á meðal á heimilum, landssvæðum eða 
flutningatækjum í eigu stjómarmanna, framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna 
hlutaðeigandi fyrirtækis. Taldi nefhdin eðlilegt að samkeppnisyfirvöld fengju 
samskonar heimild til vettvangsrannsókna hjá fyrirsvarsmönnum íslenskra fyrirtækja 
og efltirlitsstofnun EFTA mun hafa hér á landi. I drögum að frumvarpi til nýrra 
samkeppnislaga sem viðskiptaráðherra kynnti opinberlega 1. október 2004 var þessi 
tillaga nefndarinnar tekin upp og gerð tillaga í 20. gr. framvarpsins um samskonar 
heimild og eftirlitsstofnun EFTA mun fá hér á landi. í því framvarpi sem nú liggur 
fyrir Alþingi hefur þetta nýmæli verið fellt á brott.

Samkeppnisstofnun leggur til að samkeppnisyfirvöldum verði veitt rikari heimild til 
vettvangsrannsókna i samræmi við tillögu nefndar viðskiptaráðherra. Hér ber að hafa í 
huga að í 22. gr. framvarpsins er lagt til að eftirlitsstofnun EFTA verði veitt heimild 
til vettvangsrannsókna m.a. á heimilum fyrirsvarsmanna fyrirtækja. 
Samkeppnisstofnun fær ekki séð að nein rök mæli gegn því að íslensk 
samkeppnisyfirvöld hafi sömu heimildir. Samkeppnisstofnun bendir einnig á að brot 
fyrirtækja gegn samkeppnislögum era oft framin í leynd og erfitt getur verið að sanna 
þau. Erlendar systurstofnanir Samkeppnisstofnunar og alþjóðasamtök eins og t.d. 
OECD hafa á undanfömum árum fjallað talsvert um afleiðingar af
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samkeppnishamlandi samráði keppinauta. Niðurstaðan virðist vera sú að slíkt samráð 
sé algengara og skaðlegar afleiðingar þess mun meiri og alvarlegri en áður var talið. í 
skýrslum OECD er hvatt til þess að aðildarríki styrki viðurlög sín við þessum brotum 
og beiti t.d. háum sektum til að tryggja að fyrirtæki geti ekki hagnast af sliku athæfi. 
OECD hefur einnig bent á að reynslan sýni að fyrirtæki gangi sífellt lengra i viðleitni 
sinni til að fela þessi brot. Bent er í dæmaskyni á mál þar sem stjómendur hjá 
stórfyrirtæki gættu þess að geyma allar upplýsingar um samráð á tölvudiski sem falinn 
var uppi á háalofti heima hjá ömmu eins stjómandans. Einnig er sagt frá máli þar 
samkeppnisyfirvöld sendu ósk um upplýsingar og í kjölfarið fluttu stjómendur 
fyrirtækisins skjöl út á víðavang þar sem það tók daginn að brenna þau í fjórum 
stómm bálköstum, eins og það er orðað í skýrslu OECD. Þessi aukna vitneskja um 
afleiðingar og eðli samráðs keppinauta hefur leitt til þess að ýmis ríki hafa breytt 
samkeppnislögum sínum og styrkt þau. Þannig hafa t.d. Bretar og Irar hert mjög 
viðurlög og eflt rannsóknarúrræði í þessum málaflokki. Norsk samkeppnisyfirvöld 
hafa um langt árabil haft heimild til húsleita á heimilum starfsmanna fyrirtækja.

Einnig liggur fyrir að sú breyting á EES/EB-samkeppnisrétti að heimila húsleitir á 
heimilum fyrirsvarsmanna fyrirtækja byggir á reynslu af málum þar sem i ljós hefur 
komið að stjómendur fyrirtækja hafa falið gögn sem varða ólögmætt samráð 
fyrirtækja á heimilum sínum.16 Ef ætlunin er að eftirlit með samkeppnisreglum verði 
nægjanlega virkt hér á landi telur Samkeppnisstofhun blasa við að veita beri þessar 
auknu rannsóknarheimildir.

3.8. Um 41. gr. frumvamsins
í 41. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði um hvemig haga skuli málshöfðun til 
ógildingar úrskurði áfrýjunamefhdar samkeppnismála. Er ákvæðið samhljóða 57. gr. 
núgildandi laga. I drögum að frumvarpi viðskiptaráðherra, sem kynnt var 1. október 
sl., var hins vegar að fmna í 41. gr. frumvarpsins merkilegt nýmæli um að 
Samkeppniseftirlitið geti höfðað mál fyrir dómstólum vilji það ekki una úrskurði 
áfrýjunamefndar. Þetta hefur verið fellt á brott í frumvarpinu. Samkeppnisstoftiun 
telur það mjög miður.

Samkvæmt frumvarpi því sem nú liggur fyrir Alþingi mun þannig ekki gefast 
möguleiki á því að láta reyna á það til þrautar fyrir dómstólum hvort þeirra 
almannahagsmuna, sem Samkeppniseftirlitinu er ætlað að vemda, hafi verið gætt 
nægjanlega í úrskurðum áfrýjunamefiidar samkeppnismála. Verður staðan þá sú að 
einungis fyrirtæki geta skotið samkeppnismálum til dómstóla. Samkeppnisstofnun 
telur óeðlilegt að samkeppnisyfirvöld geti ekki gætt þeirra lögvörðu 
almannahagsmuna sem felast í virkri samkeppni fyrir dómstólum með sama hætti og 
fyrirtæki geta gætt sinna einkahagsmuna fyrir dómstólum. í því sambandi má hafa í 
huga skipan mála í skattkerfínu. Ef ríkið sættir sig ekki við úrskurð yfirskattanefndar 
þá getur það farið með mál fyrir dómstóla. Það gerir íjármálaráðherra sem er 
vörslumaður þeirra almannahagsmuna sem þar um ræðir. sbr. 15. gr. laga 30/1992 um

16 í aðfararorðum reglugerðar EB ráðsins nr. 1/2003 er bent á þetta: „Sífellt verður erfiðara að greina  
brot á samkeppnisreglum og  er nauðsynlegt að veita framkvæmdastjórninni aukið vald til til rannsókna 
í  þ v í  skyni að veita samkeppni raunverulega vernd. ... Reynslan sýnir að í sumum tilvikum eru 
viðskiptagögn geym d á heimilum stjórnenda eða annarra starfsmanna fyrirtækja. A fþessum  sökum og  
til þ e ss  að athuganir skili árangri skulu embœttismenn og  aðrir með umboð framkvœmdastjórnarinnar 
hafa vald  til að fa ra  inn á hvert það  athafnasvœði þ a r  sem viðskiptagögn gætu fundist, þ.m .t. 
einkaheimili. “
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yfírskattanefnd. Engir slíkir möguleikar eru fyrir hendi i samkeppnismálum. Ef slík 
heimild væri nú lögfest gætu samkeppnisyfirvöld t.d. látið á það reyna fyrir 
dómstólum hvort lækkun áfiýjunamefndar á sektum vegna hinna alvarlegu 
samkeppnisbrota oliufélaganna ætti við full rök að styðjast.

Hér ber og að líta til þess að áfrýjunamefnd samkeppnismála er sérstök 
úrskurðamefnd á málskotsstigi innan stjómsýslunnar. Sjálfstæð stjómsýslunefnd sem 
hefur ekki ósvipað hlutverk og dómstólar. I því sambandi má t.d. benda á að öfugt við 
önnur samkeppnisyfirvöld er nefndin öll skipuð skv. tilnefningu Hæstaréttar, sbr. 2. 
mgr. 9. gr. samkeppnislaga og staðfestir það sérstöðu hennar. Hún verður ekki í 
hefðbundnu stjómsýslusambandi við Samkeppniseftirlitið heldur er eina hlutverk 
hennar að kveða upp úrskurði í kærumálum. Ef áfrýjunamefnd samkeppnismála væri 
hefðbundið æðra sett stjómvald hefði væntanlega verið talið að það væri nefndarinnar 
að taka til vama í samkeppnismálum fyrir dómstólum. Svo er ekki og hefúr 
Hæstiréttur talið að það sé hlutverk samkeppnisráðs, sbr. dóm Hæstaréttar frá 17. 
febrúar 1997 i máli nr. 63/1997. Af þessu leiðir að ekkert er óeðlilegt við það að 
lögum verði breytt og samkeppnisyfirvöldum heimilað að skjóta úrskurðum 
áfrýjunamefhdar til dómstóla. Leggur Samkeppnisstofhun til að þessi breyting verði 
gerð í því skyni að auka möguleika samkeppnisyfirvalda til að efla virka samkeppni.

4. Um frumvarp til laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og 
gagnsæi markaðarins

I greinargerð með frumvarpinu kemur fram að eftirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins hafi frá árinu 1978 verið fellt undir 
Verðlagsstofnun og siðan Samkeppnisstofnun þar sem of kostnaðarsamt hafi þótt að 
koma á sérstakri neytendastofnun. Þá segir að sökum breyttra aðstæðna og þess að 
verkefhum samkeppnissviðs Samkeppnisstofnunar hafi fjölgað mjög hafi það sýnt sig 
að samkeppnisyfirvöld geti ekki sinnt nauðsynlegum verkefnum og því sé lagt til að 
færa verkefnin sem lúta að eftirliti með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 
markaðarins frá samkeppnisyfirvöldum og til Neytendastofu. Af þessu tilefhi vill 
Samkeppnisstofnun taka fram að aukin verkefhi samkeppnissviðs á síðustu ámm hafa 
ekki haft áhrif á álag eða framkvæmd eftirlits með óréttmætum viðskiptaháttum og 
gagnsæi markaðarins eða öfugt, sbr. einnig umfjöllun í kafla 2 hér að framan. Mikill 
verkefnatjöldi á sviði samkeppnismála hefur því ekki haft áhrif á vinnu starfsmanna á 
markaðsmálasviði né á sviði gagnsæis markaðarins. Sú forsenda sem gefin er í 
greinargerðinni um að sökum þess að málafjöldi samkeppnissviðs sé það mikill þá 
verði að flytja málaflokkinn frá stofnuninni er því ekki rétt. Þvert á móti má frekar 
segja að mismunandi svið stofnunarinnar hafi stutt hvert við annað.

4.1. Um 4. gr. frumvarpsins
í 4. gr. frumvarpsins er m.a. lagt til að unnt verði að skjóta ákvörðunum 
Neytendastofu til sérstakrar áfrýjunamefndar. Ekki er hins vegar íjallað um málsskot 
til dómstóla í frumvarpinu eða i fmmvarpi til laga um Neytendastofú. í 
samkeppnislögum er í 55. og 56. gr. fjallað um að ákvarðanir samkeppnisráðs og 
Samkeppnisstofnunar verði ekki bomar undir dómstóla fyrr en að fengnum úrskurði 
áfrýjunarnefndar. Samkeppnisstofnun telur að rétt sé að sama fyrirkomulag gildi 
áfram um höfðun dómsmála vegna ákvarðana Neytendastofú og áfiýjunamefndar 
neytendamála.
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4.2. Um 12. gr. frumvarpsins
Ákvæði 12. gr. frumvarpsins samsvarar 25. gr. samkeppnislaga og er þar fjallað um 
firmanöfn og önnur auðkenni fyrirtækja. í greininni felst almenn samkeppnisregla um 
vemd auðkenna og er hún m.a. til fyllingar á vörumerkjavemd. Þannig er lagt almennt 
bann við þvi að nota t.d. firmanafn og vömmerki sem annar á. Einnig er réttur til að 
nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að ekki má notað auðkennið þannig að 
það geti leitt til þess að villst verði á því og auðkenni sem annað fyrirtæki notar. Á 
síðustu ámm hefur fjölgað mjög málum hjá samkeppnisyfirvöldum sem varða þessa 
grein, m.a. vegna deilna fyrirtækja um nöfn á lénum.

í greinargerð með fmmvarpinu kemur fram að með þvi að færa verkefni er lúta að 
eftirliti með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins frá 
samkeppnisyfirvöldum til Neytendastofu sé ætlunin að efla starf að neytendavemd. 
Þetta stenst ekki þar sem 12. gr. frumvarpsins fjallar ekki um neytendavemd heldur 
tekur hún á deilum fyrirtækja þar sem beinir hagsmunir neytenda koma hvergi nærri. 
Að mati Samkeppnisstofnunar, og að teknu tilliti til þeirra mála sem að undanfömu 
hafa verið afgreidd af samkeppnisyfirvöldum á gmndvelli þessarar greinar, á eftirlit 
með 12. gr. frumvarpsins ekki heima hjá Neytendastofu.

í markaðsfærslulögum i Danmörku, Noregi og Svíþjóð er að fínna greinar 
sambærilegar 12. gr. frumvarpsins. Aftur á móti hafa neytendayfirvöld landanna ekki 
beitt viðkomandi greinum. Gera má ráð fyrir þvi að þarlend neytendayfirvöld hafi 
ekki séð ástæðu til afskipta af þessum málum og fyrirtæki snúi sér ekki til 
neytendayfirvalda til að fá úrskurð í deilu sem ekki varðar beina hagsmuni neytenda. 
Með visan til þessa leggur Samkeppnisstofnun til að þetta ákvæði verði fellt á brott úr 
frumvarpinu.

4.3. Um 13. gr. frumvarpsins
Ákvæði 13. gr. fmmvarpsins tekur til atvinnuleyndarmála og samsvarar 27. gr. 
samkeppnislaga. Eins og 12. gr. frumvarpsins þá tekur 13. gr. ekki til neytendavemdar 
heldur snýst eingöngu um hagsmuni fyrirtækja. Fá mál hafa komið til kasta 
samkeppnisyfirvalda um atvinnuleyndarmál. Að mati Samkeppnisstofnunar á eftirlit 
með 13. gr. frumvarpsins ekki undir verksvið Neytendastofu.

í markaðsfærslulögum í Danmörku og í Noregi er að finna greinar sambærilegar 13. 
gr. frumvarpsins. Á sama hátt og með 12. gr. frumvarpsins þá hafa neytendayfirvöld 
landanna ekki beitt viðkomandi greinum. Með visan til þessa leggur 
Samkeppnisstofnun til að þetta ákvæði verði fellt á brott úr frumvarpinu.

4.4. Um 22. gr. fmmvarpsins
í d-lið 22. gr. frumvarpsins er nauðsynlegt að bæta inn að hægt sé að beita viðurlögum 
við brotum á reglum settum af Neytendastofu, ekki eingöngu fyrirmælum, en 
samsvarandi heimild er i núgildandi samkeppnislögum.

4.5. Um kostnað við frumvarpið
í umsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarpið kemur fram að verði það óbreytt að 
lögum verði ekki séð að það hafi aukinn kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð.

Samkeppnisstofnun tekur fram að allt frá 1979 hefur stofnuninni og áður 
Verðlagsstofnun verið falið eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum. Til
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%málaflokksins var á sínum tíma heimiluð ákveðin fjárveiting af hálfu 
viðskiptaráðuneytisins. Ekki hefur orðið breyting á fjárveitingum ráðuneytisins til 
málaflokksins síðan.

Frá gildistöku samningsins um Evrópska efnahagssvæðið hafa Samkeppnisstofnun 
verið falin fjöldi nýrra verkefna á sviði óréttmætra viðskiptahátta samanber 
eftirfarandi upptalningu:

• Frá árinu 1993, lög um neytendalán -  engin fjárveiting var veitt til verksins.
• Frá árinu 1994, lög um alferðir -  engin fjárveiting var veitt til verksins.
• Frá árinu 2000, lög um húsgöngu- og fjarsölu -  engin fjárveiting var veitt til 

verksins.
• Frá árinu 2002, lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu -  fjárveiting 

sem samsvarar lA úr stöðugildi var veitt til verksins.

Verkefni á sviði óréttmætra viðskiptahátta hafa undanfarin ár verið meiri en unnt 
hefur verið að sinna með góðum hætti. Þannig hefur málsmeðferðartími lengst 
verulega og færri mál hafa verið tekin upp að eigin frumkvæði samkeppnisyfirvalda. I 
Ijósi þess að samkvæmt frumvarpinu á að leggja meiri áherslu á neytendavemd en 
áður telur Samkeppnisstofhun nauðsynlegt að auknum fjármunum verði jafhframt 
úthlutað til málaflokksins því með flutningi hans til Neytendastofu sé eingöngu verið 
að færa vandamálin annað. Þannig liggur ekkert fyrir um að annað fyrirkomulag muni 
gilda í Neytendastofu en hjá Samkeppnisstofnun í dag, t.d. í þá vem að eingöngu verði 
tekin upp mál að eigin frumkvæði eða að erindi fyrirtækja verði ekki tekin til 
meðferðar. Þá þarf ekki síst að hafa í huga að þau stöðugildi sem sinnt hafa 
óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins verða samkvæmt frumvarpi til 
laga um Neytendastofu og talsmann neytenda einnig að sinna störfum fyrir talsmann 
neytenda.

5. Um frumvarp um Neytendastofu og talsmann neytenda
Samkeppnisstofnun er sammála því sem fram kemur í frumvarpi um Neytendastofu 
og talsmann neytenda að efla eigi starf að neytendamálum og auka áherslu á 
neytendavemd. Stofnunin vísar jafnframt til þess sem fram kemur í kafla 2 hér að 
framan um þær breytingar á stjómsýslu sem lögð er til. Verði það aftur á móti 
niðurstaðan að þær verði framkvæmdar hefur Samkeppnisstofnun uppi vemlegar 
efasemdir um að þeir málaflokkar sem falla eiga undir Neytendastofu eigi yfirhöfuð 
saman eða séu í öllum tilvikum bein neytendamál og að breytingin verði ekki til 
hagsbóta fyrir neytendur.

Þá telur Samkeppnisstofiiun rétt að í stað þess að skipa sérstakan talsmann neytenda 
verði farin sú leið sem er við líði í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi að forstjóri 
neytendastofnananna er jafhframt umboðsmaður neytenda. Að mati 
Samkeppnisstofnunar er slíkt skref raunhæfara fyrir íslenskt samfélag og leiðir til 
hagkvæmari nýtingar fjármagns.

5.1. Um 1. og 2. gr. frumvarpsins
Fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að undir Neytendastofu komi til með 
að heyra mál sem öll snerti hagsmuni neytenda með einum eða öðmm hætti. Jafnframt 
hefur komið fram að með nýrri skipan mála verði neytendamálum komið í það horf 
sem almennt gerist á Norðurlöndum. Meðal þeirra málaflokka sem samkvæmt
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frumvarpinu munu falla undir Neytendastofu eru vog, mál og faggilding, 
rafmagnsöryggismál, flutningsjöfnun olíuvara, rafrænar undirskriftir, eðalmálmar og 
vottun faggildingarstofa vegna lífrænnar landbúnaðarframleiðslu. Að mati 
Samkeppnisstofnunar eru þetta málaflokkar sem vandséð er að teljist til almennra 
neytendamála eins og þau eru almennt skilgreind. Þá skal tekið fram að hvergi á 
Norðurlöndum falla þessir málaflokkar undir neytendastofnanir. Að mati 
Samkeppnisstofnunar er þama um samtíning óskyldra málaflokka að ræða sem hafa 
miklu mun minna sameiginlegt með neytendamálum en t.d. samkeppnismál. Það 
vinnuferli stjómsýslumála sem snýr að stærstu málaflokkum neytendamála, þ.e. 
óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, lögum um neytendalán, alferðir, 
húsgöngu- og fjarsölu, rafrænni þjónustu, vömöryggi og markaðsgæslu, er að mati 
Samkeppnisstofnunar allt annað en það vinnuferli sem snýr að mælifræði, faggildingu 
og rafmagnsöryggismálum. Þá snýst flutningsjöfnun olíuvara fyrst og fremst um 
uppgjör milli olíufélaga, og hefur heyrt undir Samkeppnisstofhun í þeirri mynd sem 
hún er í í dag, en snýr ekki með beinum hætti að hagsmunum neytenda.

í frumvarpinu kemur fram að Neytendastofa skuli annast stefnumótun i 
neytendamálum en Samkeppnisstofnun telur ekki ljóst hvaða áhrif þetta hafi á 
sjálfstæði stofnunarinnar.

5.2. Um 4. gr. frumvarpsins
Ákvæði 4. gr. frumvarpsins taka til sérstakrar áfrýjunamefndar neytendamála. I dag er 
það svo að áfrýjunamefhd samkeppnismála úrskurðar í þeim neytendamálum sem 
Samkeppnisstofnun hefur verið falið eftirlit með. Samkeppnisstofhun telur vandséð að 
þörf sé á nýrri áfiýjunamefhd ekki síst að teknu tilliti til þess að hjá áfrýjunamefnd 
samkeppnismála hefur skapast mikilvæg reynsla í málaflokknum. Þá bendir 
Samkeppnisstofnun á að hæfisskilyrði formanns og varaformanns áfrýjunamefhdar 
neytendamála em minni en samsvarandi skilyrði áfrýjunamefndar samkeppnismála, 
þ.e. að þeir skulu fúllnægja skilyrðum til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara i 
stað hæstaréttardómara. Samkeppnisstofnun fær ekki betur séð en að með þessu séu 
neytendamál sett skörinni lægra en samkeppnismál.

5.3. Um 5. gr. frumvarpsins
Ákvæði 5. gr. fjalla um skipan talsmanns neytenda. í athugasemdum kemur fram að 
fyrirkomulagið styðjist við fyrirmynd frá Danmörku en þar em neytendastofnunin, 
Forbrugerstyrel sen, og umboðsmaður neytenda, Forbrugerombudsmanden, tvö 
aðgreind embætti. I Noregi, Sviþjóð og Finnlandi em forstjórar neytendastofnananna 
aftur á móti jafnframt umboðsmenn neytenda.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir að starfsemi talsmanns neytenda verði tengd starfsemi 
Neytendastofu þannig að starfsmenn stofnunarinnar annist jafnframt störf fyrir 
talsmann neytenda. Samkeppnisstofnun gerir alvarlegar athugasemdir við þetta 
fyrirkomulag.

í dag em það sex stöðugildi sem sinna verkefnum hjá Samkeppnisstofnun um 
óréttmæta viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins ásamt eftirliti með fjórum öðmm 
lögum á sviði neytendavemdar. Ekki hefur verið unnt að sinna þessari neytendavemd 
með fullnægjandi hætti á undanfomum ámm þar sem ekki hefur verið hægt að anna 
fyrirliggjandi verkefiium. Eins og málið liggur nú fyrir er gert ráð fyrir að þessi sex 
stöðugildi flytjist til Neytendastofu. Skv. frumvarpinu þá mun talsmaður neytenda
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jafnframt hafa aðgang að vinnuframlagi þessara stöðugilda. Hvert framlagið verður er 
ekki vitað en gera má ráð fyrir að það verði verulegt þar sem um fáa starfmenn er að 
ræða. Það vinnuframlag sem talsmaður neytenda þarfhast mun þvi bætast við það 
vinnuálag sem verið hefur. Jafnframt skal tekið fram að þessi stöðugildi hjá 
Samkeppnisstofnun i dag hafa haft aðgang að öðrum sérfræðingum stofnunarinnar 
sem hefur reynst ómetanlegt.

Þá fær Samkeppnisstofnun ekki séð að það verði framkvæmanlegt að starfsmenn 
Neytendastofu hafi í reynd tvo yfirmenn, forstjóra Neytendastofu og talsmann 
neytenda. Mikil hætta er á togstreitu tveggja yfirmanna um sama starfsfólk. I þessu 
sambandi skal tekið fram að það fyrirkomulag sem lagt er til í frumvarpinu var reynt í 
Danmörku með slæmri reynslu. Skipulagið var þannig að umboðsmaður neytenda 
hafði til umráða ákveðið hlutfall af starfi þeirra lögfræðinga sem störfuðu hjá 
Forbrugerstyrelsen, dönsku neytendastofnuninni. Á árinu 2002 var þessu breytt 
þannig að umboðsmaður neytenda hefur 9 lögfræðinga til umráða við störf sín, 
skrifstofustjóra og ritara. Skrifstofan er sameiginleg með Forbrugerstyrelsen og þeir 
starfsmenn sem vinna fyrir umboðsmann neytenda eru i reynd starfsmenn 
Forbrugerstyrelsen en vinna aftur á móti eingöngu fyrir umboðsmanninn. 
Fyrirkomulaginu var breytt þar sem það gekk ekki upp að starfsmennimir hefðu tvo 
yfirmenn, þ.e. umboðsmann neytenda og forstjóra Forbmgerstyrelsen. Þannig 
sköpuðust ýmis vandamál t.d. þegar forgangröðun skaraðist.

Að mati Samkeppnisstofnunar er sú leið sem valin er í fmmvarpinu að hafa bæði 
forstjóra Neytendastofu og talsmann neytenda kostnaðarmeiri en ella. 
Samkeppnisstofnun leggur til að sú leið verði valin að hafa einn yfirmann 
neytendamála.

í athugasemdum með frumvarpinu em færð rök fyrir því hvers vegna talsmaður 
neytenda megi ekki heita umboðsmaður neytenda þrátt fyrir að á öðmm 
Norðurlöndum beri slikur talsmaður heitið umboðsmaður neytenda. Segir m.a. að 
embættisheitið umboðsmaður hafí öðlast mjög ákveðna merkingu i hugum 
þjóðarinnar á þeim tíma sem liðinn er frá stofnun embættis umboðsmanns Alþingis og 
umboðsmanns bama. Að mati Samkeppnisstofnunar em þetta afar sérkennileg rök, 
sérstaklega i ljósi þess að aðeins em u.þ.b. 10 ár síðan embætti umboðsmanns bama 
tók til starfa og ekki síst vegna þess að fyrir örfáum ámm var sett á laggimar embætti 
umboðsmanns íslenska hestsins. Samkeppnisstofnun telur að heitið talsmaður hafí 
umtalsvert minna vægi en heitið umboðsmaður.

í greininni kemur jafhframt fram það hæfísskilyrði að talsmaður neytenda skuli hafa 
lokið háskólaprófí. Samkeppnisstofnun bendir á, með vísan til athugasemda 
fmmvarpsins um að neytendamál hér á landi skuli vera í sama horfí og á 
Norðurlöndum, að umboðsmenn neytenda á Norðurlöndum em í öllum tilvikum 
lögfræðingar. Þá þarf danski umboðsmaðurinn að uppfylla hæfisskilyrði dómara.

5.4. Um 6. gr. fmmvamsins
Hlutverk talsmanns neytenda er skilgreint í 6. gr. frumvarpsins og kemur þar fram að 
hann geti gefið út óbindandi álit til að standa vörð um hagsmuni neytenda. 
Samkeppnisstofnun vekur athygli á að umboðsmenn neytenda á Norðurlöndum geta 
höfðað dómsmál fyrir hönd neytenda, hvort heldur einstakra neytenda eða hóps þeirra.
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5.5. Um 8. gr. frumvarpsins
Samkvæmt ákvæðinu getur talsmaður neytenda krafið stjómvöld, fyrirtæki og samtök 
um upplýsingar sem hann telur nauðsynlegar til að hann geti sinnt hlutverki sínu. 
Segir þar að komi upp ágreiningur um þessa kröfu talsmanns neytenda sé hægt að 
leita úrlausnar dómstóla og fari málsmeðferðin eftir lögum um meðferð einkamála. 
Samkeppnisstofnun telur þetta fyrirkomulag óheppilegt. í fmmvarpi til laga um eftirlit 
með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins er Neytendastofu veitt 
heimild til öflunar samskonar upplýsinga. Neytendastofu er jafnframt gert kleift að 
leggja á dagsektir til að fylgja málinu eftir, sbr. 23. gr. frumvarps til laga um eftirlit 
með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. Samkeppnisstofnun hefur 
i dag samsvarandi heimild og telur nauðsynlegt að hið sama eigi við um talsmann 
neytenda.

5.6. Um kostnað við fmmvarpið
I umsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarpið kemur fram að varanlegur 
rekstrarkostnaður við það sé 14,5 m.kr. og skiptist í 13 m.kr. vegna talsmanns 
neytenda og 1,5 m.kr. vegna áfiýjunamefndar neytendamála.

Samkeppnisstofnun leggur áherslu á að núverandi fjárframlög til málaflokksins hafa 
ekki verið nægjanleg til að unnt hafi verið að sinna málum með fullnægjandi hætti. 
Eins og fyrr hefur verið neöit mun embætti talsmanns neytenda skapa aukna vinnu 
fyrir núverandi starfsmenn án þess að gert sé ráð fyrir fjölgun starfsfólks í 
málaflokknum. Að mati Samkeppnisstofnunar mun framangreint fyrirkomulag ekki 
ganga upp og hagsmunir neytenda verða fyrir borð bomir.

Virðingarfyllst,

.. i  
/ / /  

y / C '  " j
'óeorg Ólafsson,

, / • / / ;
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