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komudagur J fY .

Reykjavík, 22. apríl 2008
Tilv.: 0804007

Efni: Umsögn Samkeppniseftirlitsins um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum, 
327. mál, þskj. 522 á 135. löggjafarþingi.

Með bréfi, dags. 8. apríl 2008, fór samgöngunefnd Alþingis þess á leit við 
Samkeppniseftirlitið að veitt yrði umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum (hér eftir frumvarpið).

1.
2. gr. frumvarpsins

í e-lið 2. gr. frumvarpsins er fjallað um hlutverk svokallaðs skilakerfis. Skilakerfi er nánar 
skilgreint í 5. tl. 1. gr. frumvarpsins sem fyrirtæki eða aðili sem tekur að sér ábyrgð 
framleiðanda og innflytjanda á raf- og rafeindatækjaúrgangi. Er skilakerfi nánar tiltekið 
ætlað að tryggja söfnun og móttöku á raf- og rafeindatækjaúrgangi frá söfnunarstöðvum 
sveitarfélaga og frekari meðhöndlun hans. Fram kemur að skilakerfi skuli hafa nægt 
fjármagn frá framleiðendum og innflytjendum til að tryggja að það geti staðið undir 
skuidbindingum fyrir hönd viðskiptavina sinna en kerfið skal safna, taka á móti og koma 
til meðhöndlunar því heildarmagni raf -og rafeindatækjaúrgangs sem jafngildir 
markaðshlutdeild þeirra framleiðenda og innflytjenda sem samning hafa við skilakerfi, 
hvort sem um er að ræða sameiginlegt skilakerfi eða skilakerfi sem er fjármagnað af 
einum framleiðanda eða innflytjanda.

Því næst segir að skilakerfum þessum skuli vera heimilt með samningi að skipta með sér 
landsvæðum að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga með það að 
markmiði að stuðla að sem hagkvæmastri söfnun raf- og rafeindaúrgangs. í greinargerð 
með frumvarpinu segir að skilakerfi beri að safna og taka við raf- og 
rafeindatækjaúrgangi alls staðar á landinu. Það eigi jafnframt við þótt skilakerfi hafi t.d. 
umbjóðendur sem selji einvörðungu á höfuðborgarsvæðinu. Skyldan sé fortakslaus um 
að skilakerfum beri að safna á öllu landinu. Af þeim sökum sé skilakerfum, verði þau fleiri 
en eitt hér á landi, veitt heimild til að skipta landinu á milli sín með samningi. Tilgangur 
þess sé að tryggja hagkvæmni, þannig að skilakerfum sé ekki skylt að safna og taka við
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%
úrgangi frá öllu landinu. Að lokum segir að það sé mikilvægt að söfnunarstöð 
sveitarfélaga þurfi einungis að eiga samskipti við eitt skilakerfi.

2.
Sjónarmið Samkeppniseftirlitsins

Vegna smæðar hins íslenska markaðar má ieiða að því líkur að 
framleiðendur/innflytjendur raftækja hér á landi muni annað hvort stofna til sameiginlegs 
skilakerfis eða greiða einkaaðila gjald til að taka að sér verkefnið og þ.a.l. ábyrgð 
framleiðanda/innflytjanda. Kemur þetta mat einnig fram í almennum athugasemdum 
með frumvarpinu, þ.e. að heimild fyrir þriðja aðila til að sjá um meðhöndlun og 
endurnýtingu fyrir hönd framleiðanda sé nauðsynleg svo framleiðendur geti uppfyllt 
skyldur sínar sameiginlega. Enn fremur kemur fram að ólíklegt megi telja að hver og einn 
framleiðandi/innflytjandi hér á landi muni sjá um þessa hluti sjálfur.

Það er því mat Samkeppniseftirlitsins að þegar og ef frumvarp þetta verður að lögum 
muni framleiðendur/innflytjendur raf- og rafeindatækja líklega taka sig saman og stofna 
sameiginlegt skilakerfí eða eftirláta það verkefni einkaaðila sem þegar er til staðar á 
markaðnum og starfar á tengdum markaði, t.a.m. gámaþjónustufyrirtæki. í frumvarpinu 
segir að gera megi ráð fyrir því að í raun muni skilakerfi gera samninga við starfandi 
fyrirtæki á markaðnum, t.d. gámafyrirtæki, um að sækja raf- og rafeindatækjaúrgang til 
viðkomandi sveitarfélaga. Skilakerfið myndi síðan krefla sína viðskiptamenn um greiðslur 
í samræmi við kostnað skilakerfisins á hverjum tíma. Ekki sé því gert ráð fyrir mikilli 
sjóðsöfnun hjá skilakerfum.

Ef einkaaðilum sem þegar eru fyrir á markaðnum eru látin eftir þessi verkefni er Ijóst að 
orðið hefur til markaður þar sem samkeppni getur gætt á milli einkaaðila um að sinna 
þessari þjónustu fyrir framleiðendur/innflytjendur raf- og rafeindatækja sem munu greiða 
fyrir hana. Rétt er að geta þess að markmið samkeppnislaga er að efla samkeppni í 
viðskiptum og þar með að vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins, 
sbr. 1. gr. samkeppnislaga. Þessu markmiði skal náð með því að vinna gegn óhæfilegum 
hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn skaðlegri fákeppni og 
samkeppnishömlum og auðvelda aðgang nýrra keppinauta að markaðnum. í 
samkeppnislögum er því byggt á þeim sjónarmiðum að virk samkeppni sé sú leið sem 
skili mestum framförum og aukinni hagkvæmni í rekstri. Líkt og réttilega kemur fram í 
frumvarpinu skiptir miklu máli að stuðlað sé að eðlilegri samkeppni á markaðnum enda 
sé úrvinnsla úrgangs talin sú atvinnugrein sem er í hvað örustum vexti í 
Evrópusambandinu.

Hér á landi ríkir fákeppni á markaði fyrir gámaþjónustu, sorphirðu og tengda starfsemi, 
þar sem aðeins tveir aðilar sjá um að þjónusta bróðurpart markaðarins. Er af þeim 
sökum nauðsynlegt að fylgjast gaumgæfilega með markaðnum og koma í veg fyrir 
aðgerðir sem skaðað gætu þá samkeppni sem nú er til staðar.

í 10. gr. samkeppnislaga er lagt bann við hvers konar samningum eða samþykktum á 
milli fyrirtækja sem hafa það að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir 
samkeppni, hún takmörkuð eða henni raskað. í ákvæðinu felst m.a. bann við aðgerðum 
sem fela í sér uppskiptingu markaða eða birgðalinda. Aðgerðir sem fela í sér uppskiptingu 
markaða eftir landsvæðum eru taldar vera í hópi alvarlegustu samkeppnistakmarkana.
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Ef skilakerfum er veitt heimild samkvæmt lögum til að skipta með sér landsvæðum væri 
það því í ósamræmi við bannákvæði 10. gr. samkeppnislaga. Líkt og fram kemur í 
frumvarpinu er tilgangurinn með heimild til að skipta upp landsvæðum sú að tryggja 
hagkvæma söfnun raf- og rafeindaúrgangs. Ef umrædd skipting verður heimiluð með 
lögum vegna þessarar tilteknu starfsemi og þau gámaþjónustufyrirtæki sem eru ráðandi 
á markaðnum hér á landi myndu taka að sér þessi verkefni, verður, að mati 
Samkeppniseftirlitsins, að hafa í huga hættu á að uppskipting markaða gæti orðið í 
tengslum við aðra starfsemi gámaþjónustufyrirtækjanna. Samkeppniseftirlitið vill því vara 
við því að slík heimild verði veitt.

Auk þess skal á það bent að líkt og segir í frumvarpinu nær ábyrgð framleiðenda og 
innflytjenda á að sækja raf- og rafeindatækjaúrgang einungis til þeirra söfnunarstöðva 
sem sveitarfélög reka. Aðrar söfnunarstöðvar, sem reknar eru af einkaaðilum, verða að 
semja sérstaklega við skilakerfi um söfnun á raf- og rafeindatækjaúrgangi frá þeim. 
Byggist þetta á því að það er skýr skylda sveitarfélaga að taka gjaldfrjálst á móti raf- og 
rafeindatækjaúrgangi frá heimilum. Af þessu má ráða að verði skilakerfum heimilt að 
skipta með sér landsvæðum mun samningsstaða einkarekinna söfnunarstöðva verða 
verulega skert þar sem samkeppni á milli skilakerfa yrði ekki til staðar.

í Danmörku hefur evróputilskipunin um raf- og rafeindatækjaúrgang verið innleidd í 
danskan rétt með lögum nr. 664/2005. í  2. mgr. 16. gr. laganna er tekið á sams konar 
álitaefni og hér er um rætt. í stað þess að kveða beint á um heimild til uppskiptingu 
markaða eftir landsvæðum segir að tilraunir skuli gerðar til að tryggja að söfnun, 
móttaka og meðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangs fari fram með landfræðilega 
skynsamlegum hætti (e. [...] in a geographically reasonable manner). Með orðalagi 
þessu er að mati Samkeppniseftirlitsins betur tryggt að fleiri sjónarmið skulu höfð að 
leiðarljósi, t.a.m. samkeppnissjónarmið.

Virðingarfyllst,
Samkeppniseftjpf
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