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Umsögn Neytendasamtakanna um frumvarp um breytingu á samkeppnislögum nr. 
44/2005, með síðari breytingum, 610.mál

Markmið breytinganna er að bæta framkvæmd laganna og samræma hluta þeirra að gildandi 
EES-rétti. Jafnframt er stefnt að einföldun tiltekinna atriða við framkvæmd laganna. Þá er 
frumvarpið hluti ráðstafana ríkisstjórnarinnar í tengslum við lífskjarasamninganna.

Um 4. gr.

Með 4. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvæði c-liðar 1. mgr. 16. gr. laganna falli brott. 
Neytendasamtökin telja að um sé að ræða mikilvægt úrræði en í því felst heimild til handa 
Samkeppniseftirlitinu til íhlutunar án brots. Samkeppniseftirlitið getur með þessu úrræði afstýrt 
eða unnið gegn samkeppnishömlum sem ekki stafa af brotum fyrirtækja á samkeppnislögum, 
heldur leiða af markaðsbresti sem koma í veg fyrir að almenningur og atvinnulífið njóti ábata 
af virkri samkeppni á viðkomandi markaði.

Að mati samtakanna er mikilvægt að Samkeppniseftirlitið hafi rúmar heimildir til að grípa inn 
í aðstæður á markaði sem telja má að séu óeðlilegar og geti hamlað virkri samkeppni og þar 
með haft neikvæð áhrif á hagsmuni neytenda. Í ljósi smæð markaðarins á Íslandi má almennt 
ætla að á mörgum sviðum hans ríki töluverð fákeppni sem bitnar á neytendum. Verði þessi 
heimild samkeppnisyfirvalda felld á brott yrðu úrræði samkeppnisyfirvalda til að bregðast við 
fákeppni takmarkaðri en nú er.

Neytendasamtökin minna á að mörg dæmi eru um að markaðsráðandi fyrirtæki misnoti stöðu 
sína og því er nauðsynlegt fyrir samkeppnisyfirvöld að geta stuðst við þetta ákvæði í aðgerðum 
til að koma í veg fyrir skaðlega fákeppni. Samkvæmt EES-samningnum hefur Ísland rétt til að 
hafa strangari ákvæði í samkeppnislögum en segir í reglum ESB. Vegna smæðar íslensks 
markaðar er slíkt nauðsynlegt..

Ákvæði þetta hefur í gegnum tíðina nýst Samkeppniseftirlitinu til að gera markaðsrannsóknir 
á háttsemi og aðstæðum sem er neytendum til tjóns. Reyndin er að fyrir tilstilli ákvæðisins 
hefur Samkeppniseftirlitið komið með tillögur til úrbóta og fyrirtæki lagað sig að þeim, án 
íhlutunar. Ákvæðið er því afar mikilvægt neytendum, en einnig fyrirtækjum og stjórnvöldum, 
þar sem það kemur veg fyrir kostnaðarsamar og hugsanlega íþyngjandi íhlutunaraðgerðir 
Samkeppniseftirlitsins.

Neytendasamtökin geta ekki séð neinar röksemdir fyrir því að fella niður svo mikilvægt úrræði 
Samkeppniseftirlitsins sem stuðlar að því að tryggj a að markaðir virki eðlilega. Vissulega getur 
verið um að ræða íþyngjandi úrræði og mikilvægt að tryggja að því sé réttilega beitt, en að mati 
samtakanna ætti það eitt og sér ekki að réttlæta að svipta eftirlitsaðila úrræðinu. Að hafa slíkt 
úrræði, án þess að því sé beitt, felur þannig í sér mikilvægt aðhald og hvatningu til fyrirtækja
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um að starfa innan marka laga og stuðla að virkum og eðlilegum samkeppnismarkaði 
neytendum í hag.

Um 5. gr.

Neytendasamtökin gera einnig athugasemdir við hækkun á veltuviðmiði samruna fyrir 
tilkynningarskyldu og telja þau séu ekki í samræmi við markaðsaðstæður á Íslandi.

Í greinargerð kemur fram að verði frumvarpið samþykkt verða veltumörkin nokkuð hærra 
hlutfall af landsframleiðslu hér á landi en í Noregi, Danmörku og Svíþjóð, sem þýðir að 
samrunar sem eru hlutfallslega stærri miðað við stærð hagkerfisins hér á landi verða ekki 
tilkynningarskyldir samanborið við önnur Norðurlönd.

Þar sem íslenska hagkerfið er smátt, atvinnulífið samtengt og mikil persónuleg tengsl eru á 
manna á milli telja samtökin að aukin þörf sé frekar á öflugra samrunaeftirliti.

Nauðsyn einfaldra úrræða er varðar skaðabótareglur á sviði samkeppnismála

Neytendasamtökin vilja nýta tækifærið og þrýsta á um að sett verði lög sem auðveldi tjónþolum 
skaðabótalagabrota að sækja bætur. Hægt er að líta til tilskipunar 2014/104/ESB, en hún 
auðveldar tjónþolum að sækja bætur vegna samkeppnisbrota og stuðlar um leið að auknum 
varnaðaráhrifum og þar með öflugri framkvæmd samkeppnisreglna. Sé tjónþolum gert kleift 
að sækja rétt sinn á auðveldari hátt ætti það að tryggja betri virkni samkeppnislaganna hér á 
landi. Slíkt væri mikilvægt skref í samkeppnisstefnu og varnaðaráhrifum samkeppnisreglna hér 
á landi.

Tafir á því að fella tilskipunina undir EES-samninginn eiga ekki að koma í veg fyrir að íslensk 
stjórnvöld gangist fyrir réttarbótum fyrir neytendur í samræmi við tilskipunina. Þannig gætu 
stjórnvöld í meginatriðum lögfest sambærilegar reglur og í Evrópu sem myndu þá tryggja að 
íslenskir neytendur nytu réttarverndar á þessu sviði sem væri þá meira í takt við það sem 
evrópskir neytendur njóta.

Neytendasamtökin lýsa sig reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar sé þess óskað.

Virðingarfyllst,

Breki Karlsson, formaður
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