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Efni: Umsögn Samkeppniseftirlitsins vegna frumvarps til laga um breytingu á 
lögum nr. 73/2005, um skipan ferðamála, með síðari breytingum 
(gæðamál, tryggingarfjárhæðir).

Vísað er til tölvupósts, dags. 3. maí 2010, þar sem óskað er umsagnar 
Samkeppniseftirlitsins vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 73/2005, um 
skipan ferðamála.

Samkeppniseftiríitið telur rétt að gera athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins. í greininni er 
gert ráð fyrir breytingu á 9. gr, iaganna sem fjallar um leyfi til reksturs 
ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa. í frumvarpinu er gert ráð fyrir að við 2. mgr. 9. 
gr. laganna bætist við tveir nýir stafliðir. í g-iið segir orðrétt:

„búa yfir nægilegrí þekkingu eða starfsreynslu tii að geta gegnt starfi sínu á
tifh/ýðilegan hátt að mati Ferðamáiastofu. "

Samkvæmt 2. gr. frumvarpsins er svo gert ráð fyrir að ráðherra sé heimilt að setja 
nánari reglur í reglugerð um umsóknir um leyfi, framkvæmd leyfisveitinga og eftirlit með 
leyfishöfum, þar á meðal um flokkun ieyfa og öryggismál.

Að mati Samkeppniseftirlitsins kann 1. gr. frumvarpsins að fela í sér aðgangshindranir á 
markað. Sú forsenda fyrir leyfi til reksturs ferðaskipuleggjanda og ferðaskrifstofu að búa 
yfir nægilegri þekkingu eða starfsreynslu til að geta sinnt starfi á tiihlýðilegan hátt virðist 
samkvæmt frumvarpinu eiga að byggja á huglægu mati Ferðamálastofu hverju sinni. Eins 
og þetta er orðað í frumvarpinu verður matið fullkomlega ógagnsætt og til þess fallið að 
skapa tortryggni um ómálefnalega mismunun. Þar af leiðandi er ákvæðið að mati 
Samkeppniseftirlitsins samkeppnishamiandi. Að mati Samkeppniseftirlitsins er hér um að 
ræða afar ógagnsæ viðmið um hvaða aðilar geta fengið leyfi til reksturs fyrirtækis í 
ferðaþjónustu á íslandi. Hins vegar er gert ráð fyrir að ráðherra sé heimilt að setja nánari 
reglur í reglugerð, en óljóst er hvernig sú útfærsla muni líta út nýti ráðherra sér þá 
heimild. Samkeppniseftirlitið telur eðlilegra að hlutlæg öryggisviðmið verði útfærð í 
lögum eða reglugerðum sem keppinautum á markaði verði gert skylt að starfa eftir.



Telur Samkeppniseftirlitið sérstaklega varhugavert að láta slíkt mat byggjast á 
starfsreynslu, enda eru slík viðmið til þess faiiin að koma í veg fyrir nýliðun í greininni og 
virka samkeppni. Þá telur Samkeppniseftirlitið rétt að benda á að starfsreynsla og 
„nægileg þekking" þarf ekki að fara saman.

Samkeppniseftirlitið gerir að öðru leyti ekki athugasemdir við frumvarpið.
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