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Efni: Umsögn um frumvarp til samkeppnislaga, 590. mál.

Alþýðusamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til 
samkeppnislaga, 590. mál.

Á vettvangi ASÍ hefur oft verið ályktað um mikilvægi þess að efla 
samkeppnislöggjöfina og Samkeppnisstofnun, nú síðast í tengslum við 
skýrslu Samkeppnisstofnunar um ólögmætt samráð olíufélaganna. 
Afstaða ASÍ til breytinga á samkeppnislöggjöfinni verða að skoðast í 
þessu Ijósi.

Ein helsta breyting sem lögð er til í frumvarpinu er að gert er ráð fyrir 
að þau verkefni sem nú heyra undir samkeppnisyfirvöld er lúta að 
eftirliti með óréttmátum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins 
verði ekki unnin í sömu stofnun og þau verkefni sem snúa sérstaklega 
að samkeppnismálum. Fyrir Alþingi liggja því þrjú frumvörp sem 
eðlilegt er að skoða í samhengi, þ.e. frumvarp til samkeppnislaga 
(590. mál), fumvarp til laga um eftirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (591. mál) og frumvarp til 
laga um Neytendastofu og talsmann neytenda (592. mál). 
Alþýðusambandið vísar eftir atvikum til umsagna sinna um hin 
frumvörpin tvö, þ.e. mál nr. 591 og 592.

Athugasemdir við einstakar greinar og kafla:

Um III kafía, Stjórnsýslu

í greinum 5. - 7. er fjallað um stjórn Samkeppniseftirlits, skipun 
hennar og hlutverk. ASÍ telur að hlutverk stjórnarinnar sé ekki skýrt 
skv. frumvarpinu, að stjórnin geri stjórnkerfið flóknara og um leið 
óskilvirkara. Einnig kunna að koma upp erfiðleikar vegna hugsanlegra 
tengsla einstakra stjórnarmanna við þá hagsmuni sem 
Samkeppniseftirlitið á að sinna. ASÍ leggur því til að ákvæði um 
skipun og hlutverk stjórnar verði felld út úr frumvarpinu og þess í stað
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verði sett inn ákvæði þess efnis að forstjóri stofnunarinnar verði 
skipaður beint af ráðherra.

Um 16. gr.

16. gr. frumvarpsins hefur sama tilganga og 17. gr. gildandi 
samkeppnislaga. Þó hefur sú mikilvæga breyting verið gerð að c. liður 
gildandi 17. gr. er felldur brott en í 17. gr. segir: „Samkeppnisráð 
getur gripið tii aðgerða gegn: ... c. aðstæðum sem hafa skaðleg áhrif 
á samkeppni." ASÍ telur að með því að fella brott c. lið 17. gr. verði 
úrræði samkeppnisyfirvalda til að bregðast við fákeppni og öðrum 
markaðsbrestum mun veikari en nú er. ASÍ legur því áherslu á að 
bætt verði við 16. grein frumvarpsins nýjum lið sem verði 
samsvarandi og c. liður 17. gr. gildandi laga.

Um 20. gr.

Samkvæmt tillögum í skýrslunni um íslenskt viðskiptalíf segir: „Lagt 
er til að samkeppnisyfirvöldum verði veittar ríkari heimildir til 
vettvangsrannsókna, þar á meðal á heimilum, landsvæðum eða 
flutningatækjum f eigu stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra 
starfsmanna hlutaðeigandi fyrirtækis og samtaka fyrirtækja. Nefndin 
leggur þó áherslu á það að vettvangsrannsóknir megi ekki 
framkvæma nema fyrir liggi dómsúrskurður, sem og að fundin verði 
leið til að lögreglan, en ekki starfsmenn samkeppniseftirlits, geti séð 
um framkvæmd vettvangsrannsókna sem fram fara utan starfsstöðva 
fyrirtækis."

í drögum að nýjum samkeppnislögum sem kynnt voru 30. september 
2004 var ákvæði í samræmi við framangreinda tillögu og heimilaði 
samkeppnisyfirvöldum að gera húsleit á öðrum stöðum en starfsstöð 
viðkomandi fyrirtækis, þar á meðal á heimilum stjórnarmanna, 
framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna. í frumvarpinu eins og 
það liggur nú fyrir Alþingi er þetta ákvæði fellt út. ASÍ telur 
nauðsynlegt að samkeppnisyfirvöld hafi víðtækar rannsóknarheimildir.

ASÍ leggur því til að á eftir 1. mgr. 20. greinar frumvarpsins komi ný 
málsgrein: „Þegar rökstuddur grunur er um að gögn, sem varða 
starfsemi fyrirtækis eða samtaka fyrirtækja og viðfangsefni 
rannsóknar máls og skipta máli við sönnun alvarlegs brots gegn 
lögum þessum eða ákvörðunum samkeppnisyfirvalda, séu geymd 
annars staðar en á starfsstað fyrirtækis, þ.m.t. á heimilum 
stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna 
hlutaðeigandi fyrirtækis og samtaka fyrirtækja, getur 
Samkeppniseftirlitið gert athugun og lagt hald á gögn þar."

Um IX kafla, viðurlög

ASÍ telur að ákvæði frumvarpsins um viðurlög séu með öllu 
óásættanleg. ASÍ gerir þá kröfu að inn í samkeppnislög verði sett
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ákvæði um skilyrðislausa upptöku ólögmæts ávinnings brotaaðila. í 
refsilögum er almennt við það miðað að ávinningur brotamanns sé í 
öllum tilvikum gerður upptækur. Það er því eðlilegt að ákvæði þessa 
efnis verði sett í samkeppnislög. Það er með öllu óviðunandi að 
brotaaðili hagnist á broti sínu jafnvel þó að það sannist. Til viðbótar 
upptöku á ólögmæts ávinnings af broti þurfa að koma ákvæði um 
eðlilegar sektir, þannig að brotlegt fyrirtæki skili ekki einungis 
ávinningi sínum af brotinu heldur skaðist einnig af háttsemi sinni.

Ákvæði 37. gr. eru óljós og verulegum annmörkum háð. T.d. má velta 
fyrir sér hvaða þýðingu eftirfarandi setningarhluti hefur: „Sektir geta 
numið frá 50 þús. kr. tii 40 millj. kr. eða meira..." ASÍ telur að fella 
eigi brott þær takmarkanir á sektargreiðslum sem eru annarri mgr. 
37. gr. bæði hvað varðar upphæðir og einnig viðmið í veltu fyrra árs. 
Þess í stað verði gengið þannig frá greininni að sektir fari eftir 
alvarleika og umfangi brots.

Benda má á að í nýlegum úrskurðum Samkeppnisstofnunar og 
samkeppnisráðs í varðandi ólögmætt samráð olíufélaganna var hinum 
brotlegu fyrirtækjum einungis verið gert að skila hluta af áætluðum 
ávinningi sínum af brotunum!

Um 41. gr.

Samkvæmt 41. gr. frumvarpsins getur aðili máls höfðað mál til 
ógildingar. ASÍ telur eðlilegt að Samkeppniseftirlit geti einnig skotið 
úrskurði áfrýjunarnefndar til dómstóla og leggur til að ákvæðum 41. 
gr. verði breytt í þá veru.

F.h. Alþýðusambands Islands

Ólafur Darri Andrason 
Hagfræðingur ASÍ
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