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Efni: Umsögn Samkeppniseftirlitsins við frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur

1. S am keppn ise ftirlitið  vísar t il erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 15. október 2020, þar sem 
um hverfis- og sam göngunefnd A lþ ingis ve itti Sam keppniseftirlitinu fæ ri á að veita umsögn um 
frum varp t il laga um le igubifre iðaakstur, 10. mál. Frumvarpið var áður lag t fram  á 150. 
löggjafarþ ing i (421. mál), en h laut ekki afgreiðslu. Er það nú lag t fram  að nýju í nær óbreyttri 
mynd.

2. Frumvarpið fe lu r í sér heildarendurskoðun á þeim reglum sem gilda um le igub ifre iðaakstur á 
Íslandi í dag, og byggir að meginefni t i l  á þeim tillögum  sem fram  komu í skýrslu starfshóps sem 
skilaði tillögum  sínum t i l  samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytisins í mars 2018, auk umsagna 
um efni skýrslunnar og frum varpsdrög á fy rri stigum.

3. S am keppn ise ftirlitið  ve itti umsögn um frum varpið á síðasta þingi, og verður sú umsögn áréttuð 
í kafla I. Í kafla III verður fja llað  um ábendingu sem S am keppn iseftirlitið  hefur haft t i l m eðferðar 
er varðar le igub ifre iðaakstur hérlendis. Verður hins vegar í kafla II fja llað  um þær breytingar 
sem hafa á tt sér stað á samkeppnislögum síðan frum varpið var lag t fy r ir  A lþingi á síðasta 
löggjafarþ ingi, og áhrif þess á le igubifre iðaakstur.

I. Umsögn Samkeppniseftirlitsins

4. Líkt og nefnt er í gre inargerð með frumvarpinu, þá hefur S am keppn ise ftirlitið  á liðnum árum 
m æ lst ítrekað t i l  þess að lagaum gjörð le igubifre iðaaksturs verði endurskoðuð. Í því skyni hefur 
S am keppn iseftirlitið  ritað álit, tilm æ li og umsagnir sem e ftir lit ið  hefur beint t i l  stjórnvalda 
vegna þessa. Má í þessu samhengi nefna sérstaklega á lit Sam keppniseftirlits ins nr. 2/2007, 
Samkeppnishömlur á markaði fy rir le igubifreiðar sem leiða a f ákvæðum laga og reglna um 
leigubifreiðar. 1 Hefur S am keppn iseftirlitið  lag t áherslu á að k ra fta r samkeppninnar fái notið sín 
á þessum markaði eins og öðrum, en með virkri samkeppni er alm ennt stuðlað að lægra verði og 
betri þjónustu.

5. S am keppn ise ftirlitið  hefur samkvæmt samkeppnislögum nr. 44 /2005 því h lutverki að gegna að 
vera málssvari samkeppni en í því fe ls t m.a. að gæta þess að aðgerðir opinberra aðila takm arki

1 Samkeppniseftirlitið hefur einnig sett á laggirnar sérstaka upplýsingasíðu um samkeppni á leigubifreiðamarkaði, þar 
sem finna má álit, tilm æ li og umsagnir sem Samkeppniseftirlitið hefur beint t il stjórnvalda á liðnum árum. 
Upplýsingasíðan er aðgengileg á eftirfarandi slóð: https://www.samkeppni.is/utgafa/i-brennidepli/samkeppni-a- 
le igubifreidamarkadi/.
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ekki samkeppni og benda stjórnvöldum  á le ið ir t i l þess að gera samkeppni virkari og auðvelda 
aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaði.

6. Líkt og kom fram  í fy rri umsögnum, nú síðast þann 13. janúar 2020, fagnar S am keppn iseftirlitið  
því að grip ið sé t il aðgerða t il þess að bæta samkeppnisumhverfi á le igubifreiðam arkaði og 
lagaum gjörð le igubifre iða sé tekin t i l  endurskoðunar. Í fy rri á litum  og umsögnum hefur 
S am keppn iseftirlitið  m.a. m æ lst t i l þess að e ftirfa rand i ákvæði núgildandi laga nr. 134/2001, um 
le igubifre iðar, verði endurskoðuð:

• Takmörkun á fjö lda  le igubifre iða, sbr. 8. gr. laganna. Framboðstakmörkun þessu hefur 
augljós neikvæð áhrif á samkeppni. Nefna má að fjö ld i le igubifre iða á höfuðborgasvæðinu 
og Suðurnesjum er svipaður og þegar S am keppn iseftirlitið  skrifaði á lit t i l 
samgönguráðherra fy r ir  13 árum síðan, þ rá tt fy r ir  m ikla fó lks fjö lgun  og sprengingu í komu 
ferðamanna t il landsins.

• Bann við að veita fle iri en e itt a tvinnuleyfi t i l  hvers aðila, sbr. 6. gr. laganna, en þetta kemur 
í veg fy rir  að unnt sé að stofna le igubifre iðastöðvar með því að kaupa ökutæ ki, afla 
s ta rfs ley fis  og ráða ökumenn í vinnu.

• Áskilnaður um að akstur le igubifre iða sé aðalatvinna þeirra sem stunda aksturinn sbr. 5. og 
9. gr. laganna.

• Stöðvaskylda le igubifre iða og h lu tverk le igubifre iðastöðva, sbr. 3. gr. laganna. Í því 
sambandi er Sam keppniseftirlitinu ljóst að trygg ja  þarf viðunandi e ft ir lit  með starfsem inni, 
í því efni þarf að búa e ft ir l it  með starfsem inni skilvirkan ramma þar sem fram þróun í tæ kni 
er m.a. nýtt.

7. Fyrir liggur að E ftirlitss to fnun  EFTA („ESA“) hefur einnig gert athugasem dir við núgildandi 
lagaum gjörð á leigubifreiðam arkaðnum  á Íslandi og mögulegum hindrunum að aðgengi að 
honum, sbr. nánari um fjö llun í gre inargerð með frum varpi sem hér er t i l umsagnar.

8. Í því frum varpi sem hér er t il umsagnar er lag t t il að afnema ýmsar samkeppnishömlur, sem 
nefndar voru hér að ofan. Er m.a. lag t t il að fram boðstakm örkun, stöðvaskylda og 
takm örkunarsvæ ði séu afnuminn og einnig það skilyrð i að akstur le igubifre iða sé aðalatvinna 
viðkomandi.

9. Hins vegar má að mati Sam keppniseftirlits ins ganga enn lengra.

10. Í fy rri umsögnum gerði S am keppn iseftirlitið  athugasemd við að óheim ilt sé að veita fle iri en e itt 
atvinnuleyfi t i l  hvers aðila, sbr. 6. gr. núgildandi laga. Miðað við texta  frum varpsins og skýringar 
við hann er ekki vikið frá slíku fyrirkom ulagi, en skv. 5. og 6. gr. frum varpsins er atvinnuleyfi og 
rekstra rleyfi bundið við einstakling og bifreið. Er því ekki gert ráð fy rir að fle iri en einn aðili geti 
rekið sömu le igubifre ið , og skv. skýringum í greinargerð með frum varpi geta lögaðilar ekki rekið 
le igubifre iðar. Einnig má ekki veita einstakling i fle iri en e itt rekstrarleyfi. V irð ist það því koma í 
veg fy r ir að unnt sé að stofna t i l  le igubifre iðastöðvar með því að kaupa ökutæ ki, afla 
rekstra rleyfis  og ráða ökumenn með atvinnuleyfi í vinnu. Með slíku fyrirkom ulag i er unnt að ná 
hagkvæmni í rekstri, t i l  hagsbóta fy r ir  neytendur, en tillö g u r frum varpsins koma í veg fy r ir  það. 
A fstaða Sam keppniseftirlits ins í þessu efni hefur ekki breyst, og er a thyg li nefndarinnar vakin á 
þessu.

11. Einnig vekur S am keppn ise ftirlitið  a thyg li nefndarinnar á að t i l  þess að k ra fta r samkeppninnar 
fái notið sín á le igubifreiðam arkaði má ekki búa svo um hnútana að nýsköpun og aðgengi nýrra
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keppinauta að markaðnum sé takmarkað. Má í þessu sambandi nefna þá skyldu í 9. gr. 
frumvarpsins að a llar le igub ifre iðar skulu vera með lögg ilta  gjaldmæ la. Undanþágu frá þessari 
skyldu er að finna í 2. mgr. 9. gr., ef samið er fy r ir  fram um heildargjald. Þau sem nýtt hafa 
þjónustu farveitna erlendis vita að í slíkum viðskiptum  er samið um áæ tlað heildargja ld, en ekki 
endanlegt he ildarg ja ld . Endanlegt gjald tekur mið af m.a. aðstæðum, ferðatím a og fram boði og 
e ftirspurn  á þeim tíma sem ökuferðin á sér stað, og eru notendur slíkra farveitna meðvitaðir um 
það fyrirkom ulag og þær verðforsendur sem liggja t i l  grundvalla r áður en ökuferð hefst. Þarf 
því að gæ ta að því, og hugsanlega skýra betur, að skilyrð i 9. gr., komi ekki í veg fy rir að farve itu r 
geti hafið starfsem i hérlendis með sams konar fyrirkom ulag i og notast er við í nágrannalöndum 
okkar.

12. S am keppn iseftirlitið  gerir ekki lítið  úr því að þörf sé á að gæta öryggis og hagsmuna farþega 
le igubifre iða og hafa þurfi um þá öryggishagsmuni nauðsynlegar reglur. E ftir lit ið  fæ r þó ekki 
séð að með það þurfi að fara með öðrum og strangari hæ tti en gert er í nágrannalöndum okkar.

13. Líkt og fram  hefur komið fagnar S am keppn iseftirlitið  því að verið sé að afnema áðurnefndar 
hindranir. Hins vegar fe lu r frum varpið í sér fló k ið  og kostnaðarsam t leyfiskerfi með tilheyrandi 
samkeppnishömlum sem leiða t il hærra verðs t i l  neytenda og lakari þjónustu við þá.

14. Víða í frum varpinu er ráðherra ve itt heim ild t il þess að setja nánari reg lur um tiltek in  atrið i í
reglugerð. Í þessu samhengi er m ikilvæ gt að hafa hugfast að ítarlegar reg lur um tiltek in  atrið i á 
le igubifre iðam arkaði eru lík legar t il þess að auka kostnað innan starfsgreinarinnar, og þar með 
hamla aðgengi nýrra aðila auk framþróunar, í stað þess að regluverkið sé sveig janlegt t i l  þess 
að koma t il móts við nýsköpun fram tíðarinnar, og þær lausnir og þróun sem mun eiga sér stað.2

II. Möguleg áhrif nýlegra breytinga á samkeppnislögum á leigubifreiðastöðvar

15. Undanfarin ár hafa le igubifre iðastöðvar óskað e ftir  undanþágu frá bannákvæðum 10. og 12. gr. 
samkeppnislaga, t il að gefa út hám arksökutaxta fy r ir  bílstjóra sem aka undir merkjum 
hlutaðeigandi leigubifre iðastöðvar. Var slík undanþága nú síðast ve itt þann 30. mars 2020 með 
tilteknum  skilyrðum  og g ild ir hún t i l 1. apríl 2021.3

16. Fyrr á þessu ári voru gerðar breytingar á samkeppnislögum sem fe la m.a. í sér að frá og með 1.
janúar 2021 verður fyrirtæ kjum  gert að meta s já lf hvort sam starf sem það er aðili að upp fy lli 
skilyrð i 15. gr. samkeppnislaga, sbr. b reytingarlög nr. 103/2020. E ftir þann tíma mun 
Sam keppniseftirlitinu vera óheim ilt að verða við beiðnum um sérstaka ákvörðun eða bindandi 
á lit um hvort sam starf m illi fy rirtæ kja  fa lli undir bannákvæði samkeppnislaga eða uppfy lli 
undantekningarskilyrði 15. gr. samkeppnislaga.

17. S am keppn iseftirlitið  v ill benda á, að leiði frum varpið sem hér er t i l  umsagnar t i l  breytinga á
lagaumhverfi eða öðru regluverki er varðar le igubifre iðaakstur, í samræmi við ábendingar 
E ftirlitss to fnuna r EFTA og Sam keppniseftirlits ins t il stjórnvalda, ge tu r það haft áhrif á 
forsendur fy r ir  þeirri undanþágu sem le igubifre iðastöðvar hafa h lo tið  og er nú í gild i. Er það hins 
vegar a lfa rið  á ábyrgð le igubifre iðastöðva að meta hvort forsendur fy r ir  undanþágu skv. 15. gr. 
samkeppnislaga séu u pp fy llta r og þá hvaða áhrif m ögulegar breytingar á lagaumhverfi 
le igubifreiðastöðva geti ha ft á slíkar forsendur.

2 OECD hefur fja llað ítarlega um þróun á leigubifreiðamarkaði og þá nýsköpun sem þar hefur á tt sér stað. Sjá fundargögn 
frá 2018 á eftirfarandi vefslóð: https://www.oecd.org/daf/competition/taxis-and-ride-sharing-services.htm
3 Sjá nánar ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 16/2020 frá 30. mars 2020. Aðgengileg á eftirfarandi vefslóð: 
https://www.samkeppni.is/media/akvardanir-2020/16-2020.pdf.
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18. S am keppn iseftirlitið  mun á næstunni gefa út leiðbein ingar um beitingu 15. gr. samkeppnislaga, 
sem fy rirtæ k i og samtök fyrirtæ kja  geta ha ft t i l  hliðsjónar. Hins vegar er m ikilvæ gt að árétta að 
beiting ákvæðisins ge tur verið flók in  og því þurfa le igubifre iðastöðvar að gæta vel að ö ll skilyrði
15. gr. samkeppnislaga séu upp fy llt. Rangt mat á skilyrðum  15. gr. samkeppnislaga kann að leiða 
t i l þess að viðkomandi fy rirtæ k i eða samtök fy rirtæ k ja  te ljas t hafa brotið gegn 10. gr. og 12. gr. 
samkeppnislaga og e ft ir  atvikum 53. gr. EES-samningsins. Það kann að valda fyrirtæ kjum  eða 
samtökum þeirra stjórnvaldssektum  og baka starfsm önnum  eða stjórnarmönnum fyrirtæ kjanna 
eða samtaka fy rirtæ k ja  refsiábyrgð skv. 41. gr. a. laganna. Rangt mat á skilyrðum  15. gr. 
samkeppnislaga kann einnig að leiða t il m ögulegrar skaðabótagreiðsla e f brot þeirra á 10. eða
12. gr. samkeppnislaga hefur vald ið tjóni.

III. Nýleg afskipti Samkeppniseftirlitsins

19. Í frum varpinu sem hér er t i l  umsagnar er ta lsvert fja llað  um jákvæ ð áhrif sem fa rve itu r og nýting 
tæ kninýjunga á sviði le igubifre iðaþjónustu ge tu r haft á samkeppni á markaðnum. 
S am keppn iseftirlitið  teku r undir þau sjónarmið. Í því samhengi má vekja a thyg li á því að fy rr  á 
þessu ári barst Sam keppniseftirlitinu ábending um að tilte k in  bifreiðastöð, í skiln ingi laga um 
le igubifre iðaakstur, hefði reynt að koma í veg fy r ir  að bílstjórar á vegum bifre iðastöðvarinnar 
gæ tu ný tt sér tilte k ið  sm áforrit t i l  þess að taka við ferðum. Voru skilaboð send t il bílstjóra 
b ifreiðastöðvarinnar og þeim tilkynn t um tafarlausa lokun e f þeir notuðust við tilte k ið  sm áforrit. 
S am keppn iseftirlitið  hefur sent hlutaðeigandi b ifre iðastöð tilm æ li og leiðbein ingar um þau 
skaðlegu áhrif sem slík háttsem i ge tu r ha ft á samkeppni og nýsköpun, sem á endanum getur 
le itt t i l  hærra verðs og verri þjónustu.

V irð ingarfy lls t,
Sam keppn ise ftirlitið
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