
Lög
um breytingu á samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari

breytingum.

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:

1. Við bætast eftirfarandi orðskýringar í réttri stafrófsröð:
Samruni samkvæmt lögum þessum telst hafa átt sér stað þegar:

a. tvö eða fleiri fyrirtæki, sem áður störfuðu sjálfstætt, sameinast,
b. fyrirtæki tekur yfir annað fyrirtæki,
c. eigendur með yfirráð í einu eða fleiri fyrirtækjum ná beinumeða óbeinum yfirráð-

um í einu eða fleiri fyrirtækjum til viðbótar eða
d. fyrirtæki stofna fyrirtæki um sameiginlegt verkefni semvarir til frambúðar sem

sjálfstæð efnahagseining og veldur því ekki að aðilar sem hlut eiga að máli sam-
ræmi samkeppni sín á milli eða milli sín og hins sameiginlegaverkefnis.

Yfirráð samkvæmt lögum þessum eru yfirráð sem gera aðila kleift að hafa afgerandi
áhrif á rekstur og stjórnun fyrirtækis, annaðhvort sér í lagi eða sameiginlega með öðrum,
hvort sem þau áhrif eru til komin vegna þess að hann getur:

a. haft áhrif á skipun stjórnar, atkvæðagreiðslu eða ákvarðanir fyrirtækisins eða
b. notað eða ráðstafað eignum eða hluta eigna fyrirtækis.

2. Orðskýring á orðunum „Virk yfirráð“ fellur brott.

2. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:

1. Við 2. mgr. bætist nýr stafliður sem orðast svo: að fylgjastmeð þróun á samkeppnis- og
viðskiptaháttum á einstökum mörkuðum í íslensku viðskiptalífi og kanna stjórnunar- og
eignatengsl á milli fyrirtækja. Skal þetta gert m.a. í því skyni að meta hvort í íslensku
viðskiptalífi sé að finna einkenni hringamyndunar, óæskilegra tengsla eða valdasam-
þjöppunar sem takmarkað geta samkeppni.

2. Við bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Við afgreiðslu mála samkvæmt lögum þessum er samkeppnisráði heimilt að raða

málum í forgangsröð.

3. gr.
10. gr. laganna orðast svo:
Allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur þær eru bindandi eða leið-

beinandi, og samstilltar aðgerðir sem hafa að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg
fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð eða henni raskað eru bannaðar.

Bann þetta tekur m.a. til samninga, samþykkta og samstilltra aðgerða sem:
a. áhrif hafa á verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör með beinum eða óbeinum

hætti,
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b. takmarka eða stýra framleiðslu, mörkuðum, tækniþróun eða fjárfestingu,
c. skipta mörkuðum eða birgðalindum,
d. mismuna viðskiptaaðilum með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum og veikja

þannig samkeppnisstöðu þeirra,
e. setja sem skilyrði fyrir samningagerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig viðbótarskuld-

bindingar sem tengjast ekki efni samninganna, hvorki í eðlisínu né samkvæmt við-
skiptavenju.

4. gr.
11. gr. laganna orðast svo:
Misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja á markaðsráðandi stöðuer bönnuð.
Misnotkun skv. 1. mgr. getur m.a. falist í því að:

a. beint eða óbeint sé krafist ósanngjarns kaup- eða söluverðs eða aðrir ósanngjarnir við-
skiptaskilmálar settir,

b. settar séu takmarkanir á framleiðslu, markaði eða tækniþróun, neytendum til tjóns,
c. viðskiptaaðilum sé mismunað með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum og sam-

keppnisstaða þeirra þannig veikt,
d. sett sé það skilyrði fyrir samningagerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig viðbótar-

skuldbindingar sem tengjast ekki efni samninganna, hvorkií eðli sínu né samkvæmt
viðskiptavenju.

5. gr.
13. gr. laganna orðast svo:
Samningar milli fyrirtækja falla ekki undir bann skv. 10. gr. ef samanlögð markaðshlut-

deild allra samstarfsfyrirtækja fer ekki á neinum markaði sem skiptir máli yfir:
a. 5% viðmiðunarmörk, ef samningurinn er milli fyrirtækja sem starfa á sama framleiðslu-

eða sölustigi (láréttur samningur),
b. 10% viðmiðunarmörk, ef samningurinn er á milli fyrirtækja sem starfa á mismunandi

framleiðslu- eða sölustigi (lóðréttur samningur).
Ef um sambland af láréttum og lóðréttum samningum er að ræða eða ef erfitt er að flokka

samning annaðhvort sem láréttan eða lóðréttan gilda 5% viðmiðunarmörkin.
Samningar skv. 1. mgr. falla ekki undir bann skv. 10. gr. þrátt fyrir að markaðshlutdeild

fari upp fyrir viðmiðunarmörk skv. 1. mgr. ef hlutdeildin fer ekki upp fyrir 5,5% í láréttum
samningum eða 11% í lóðréttum samningum tvö fjárhagsár í röð.

Samstarfsfyrirtæki skv. 1. mgr. eru fyrirtæki sem eiga aðild að samningnum, fyrirtæki
sem aðilar samningsins hafa bein eða óbein yfirráð yfir eða fyrirtæki sem hafa bein eða óbein
yfirráð yfir aðilum samningsins.

Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um samstilltar aðgerðir skv. 10. gr. og ákvarðanir
samtaka fyrirtækja skv. 12. gr.

Ákvæði þessarar greinar gilda ekki ef samkeppni á viðkomandi markaði er takmörkuð af
uppsöfnuðum áhrifum sambærilegra samninga á markaðnum.

6. gr.
1. mgr. 14. gr. laganna fellur brott.

7. gr.
15. gr. laganna fellur brott.

8. gr.
16. gr. laganna orðast svo:
Samkeppnisráð getur veitt undanþágu frá ákvæðum 10. og 12. gr. Skilyrði slíkrar undan-

þágu eru að samningar, samþykktir, samstilltar aðgerðir eða ákvarðanir skv. 10. og 12. gr.:
a. stuðli að bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða efli tæknilegar og

efnahagslegar framfarir,
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b. veiti neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af þeim hlýst,
c. leggi ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru til að settum markmiðum verði

náð og
d. veiti fyrirtækjunum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan

hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um er að ræða.
Hægt er að setja skilyrði fyrir undanþágu. Samkeppnisráð getur krafist þess að umsóknir

um undanþágu skv. 1. mgr. verði settar fram á sérstöku eyðublaði.
Samkeppnisráð getur dregið undanþágu til baka eða breytt skilyrðum hennar ef:

a. forsendur sem lágu til grundvallar undanþágunni hafa breyst,
b. undanþágan hefur verið veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga eða
c. fyrirtæki brýtur þau skilyrði sem sett voru fyrir undanþágunni.
Samkeppnisráð setur reglur þar sem tilteknum tegundum samninga sem uppfylla skilyrði

1. mgr. er veitt undanþága frá ákvæðum 10. og 12. gr. (hópundanþága).

9. gr.
17. gr. laganna orðast svo:
Samkeppnisráð getur gripið til aðgerða gegn:

a. samningum, skilmálum og hvers konar athöfnum sem brjóta íbága við 10., 11. og 12.
gr.,

b. athöfnum opinberra aðila að því marki sem þær kunna að hafaskaðleg áhrif á samkeppni
að því tilskildu að sérlög hafi ekki að geyma sérstakar reglurum heimild eða skyldu til
slíkra athafna,

c. aðstæðum sem hafa skaðleg áhrif á samkeppni.
Aðgerðir samkeppnisráðs geta falið í sér bann, fyrirmæli eða heimild með ákveðnu skil-

yrði. Aðgerðir geta m.a. falið í sér að samkeppnisráð grípi til ákvörðunar um verð og við-
skiptakjör einstakra fyrirtækja eða fyrirtækjahópa, endaverði að mati samkeppnisráðs ekki
með öðru móti komið í veg fyrir skaðleg áhrif á samkeppni í viðkomandi grein.

10. gr.
18. gr. laganna orðast svo:
Telji samkeppnisráð að samruni hindri virka samkeppni með því að markaðsráðandi staða,

eins eða fleiri fyrirtækja, verði til eða slík staða styrkistgetur ráðið ógilt samruna sem þeg-
ar hefur átt sér stað. Samkeppnisráð getur einnig sett slíkum samruna skilyrði sem verður
að uppfylla innan tilskilins tíma. Við mat á lögmæti samrunaskal samkeppnisráð taka tillit
til þess að hvaða marki alþjóðleg samkeppni hefur áhrif á samkeppnisstöðu hins sameinaða
fyrirtækis. Enn fremur skal við mat á lögmæti samruna taka tillit til þess hvort markaður er
opinn eða aðgangur að honum er hindraður.

Ákvæði 1. mgr. tekur einungis til samruna þar sem sameiginleg heildarvelta viðkomandi
fyrirtækja er 1 milljarður kr. eða meira. Telja skal með veltu móður- og dótturfélaga, fyr-
irtækja innan sömu fyrirtækjasamstæðu og fyrirtækja sem aðilar samrunans hafa bein eða
óbein yfirráð yfir. Þá skulu a.m.k. tvö af þeim fyrirtækjum semaðild eiga að samrunanum
hafa a.m.k. 50 millj. kr. ársveltu hvert um sig til að 1. mgr. taki til hans.

Tilkynna skal Samkeppnisstofnun um samruna sem fellur undir 1. mgr. eigi síðar en einni
viku eftir að samningi um hann er lokið eða tilkynnt er opinberlega um yfirtökuboð eða að
tiltekinn aðili hafi náð yfirráðum í fyrirtæki. Frestur hefstþegar eitt af þessu hefur gerst. Í til-
kynningunni skal veita upplýsingar um samrunann og um þau fyrirtæki sem honum tengjast.
Samkeppnisráð setur reglur þar sem nánar eru tilgreindar þær upplýsingar sem fram verða
að koma í tilkynningu, þar á meðal um markaði sem samruninn hefur áhrif á og um önnur
nauðsynleg atriði við athugun á samkeppnislegum áhrifum hans.

Samkeppnisstofnun skal tilkynna viðkomandi fyrirtækjum innan þrjátíu daga ef hún telur
ástæðu til frekari rannsóknar á samkeppnislegum áhrifum samrunans. Frestur þessi byrjar að
líða þegar Samkeppnisstofnun berst tilkynning sem uppfyllir skilyrði 3. mgr. og reglna sem
settar eru samkvæmt ákvæðinu. Berist tilkynning frá Samkeppnisstofnun skv. 1. málsl. ekki
innan tilskilins frests getur samkeppnisráð ekki ógilt samrunann. Ákvörðun um ógildingu
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skal taka eigi síðar en þremur mánuðum eftir að tilkynning skv. 1. málsl. hefur verið send
viðkomandi fyrirtækjum.

Til þess að tryggja að hugsanleg ákvörðun skv. 1. mgr. nái að fullu fram að ganga get-
ur samkeppnisráð gripið til íhlutunar í samruna til bráðabirgða. Íhlutun getur falist í banni
til bráðabirgða gegn því að láta samruna koma til framkvæmdaþar til endanleg niðurstaða
samkeppnisyfirvalda á athugun á samrunanum liggur fyrir eðaöðrum ráðstöfunum sem hafa
sömu áhrif.

Ákveði samkeppnisráð að ógilda samruna getur ráðið, samhliða ákvörðun á grundvelli 1.
mgr. eða með sérstakri ákvörðun, mælt fyrir um að fyrirtæki eða eignir sem sameinaðar hafa
verið verði aðskildar eða sameiginlegri stjórn hætt eða að gripið verði til annarra viðeigandi
aðgerða til að skapa að nýju skilyrði fyrir virkri samkeppni.

11. gr.
Á eftir 20. gr. laganna kemur ný grein, 20. gr. a, sem orðast svo:
Samanburðarauglýsingar eru allar þær auglýsingar þar sem beint eða óbeint er vísað til

keppinautar eða vöru eða þjónustu sem keppinautur býður.
Samanburðarauglýsingar skulu, að því er samanburð varðar,leyfðar að uppfylltum eftir-

töldum skilyrðum:
a. að þær séu ekki villandi,
b. að samanburðurinn taki til vöru eða þjónustu sem fullnægir sömu þörfum eða er ætluð

til sömu nota,
c. að gerður sé samanburður á einum eða fleiri áþreifanlegum,viðeigandi, sannreynanleg-

um og dæmigerðum eiginleika eða eiginleikum vöru eða þjónustu, að meðtöldu verði ef
vill,

d. að á markaðnum verði ekki villst á auglýsanda og keppinauti hans eða á vörumerkjum
eða vöruheitum auglýsanda og keppinautar, öðrum auðkennum, vöru- eða þjónustuteg-
undum,

e. að ekki sé kastað rýrð á vörumerki, vöruheiti, önnur auðkenni, vöru, þjónustu, starfsemi
eða aðstæður keppinautar, eða þeim sýnd lítilsvirðing,

f. að ef um er að ræða vöru með upprunatáknum skuli í öllum tilvikum bera saman vörur
með sömu táknum,

g. að ekki sé með ósanngjörnum hætti hagnýttur orðstír vörumerkis, vöruheitis eða annarra
auðkenna keppinautar eða upprunatáknunar samkeppnisvöru,

h. að vara eða þjónusta sé ekki kynnt sem eftirlíking eða eftirgerð vöru eða þjónustu sem
ber verndað vörumerki eða vöruheiti.

Sé getið um sértilboð í samanburði skal tiltaka skýrt og ótvírætt á hvaða degi sértilboðinu
ljúki eða, þar sem við á, að sértilboðið sé háð framboði á vörunni eða þjónustunni og, hafi
sértilboðið enn ekki tekið gildi, á hvaða degi byrjað verði að bjóða sérstakt verð eða önnur
sérkjör.

12. gr.
Eftirtaldar breytingar verða á 23. gr. laganna:

1. Á eftir orðunum „að veita fullnægjandi“ í 1. mgr. kemur: skriflegar.
2. 2. málsl. 1. mgr. orðast svo: Leiðbeiningarnar skulu veraá íslensku, ensku eða Norður-

landamáli, öðru en finnsku, og miðaðar við tegund og gerð viðkomandi vöru, þjónustu
eða annars þess sem í té er látið.

13. gr.
Við 30. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Samkeppnisráð getur gripið til aðgerða gegn athöfnum sem brjóta í bága við ákvæði 20.,

20. gr. a, 21. og 22. gr. laga þessara. Aðgerðir samkeppnisráðs geta falið í sér bann, fyrirmæli
eða heimild með ákveðnu skilyrði.
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14. gr.
VIII. kafli laganna fellur brott.

15. gr.
Á eftir 50. gr. laganna kemur ný grein, 50. gr. a, sem orðast svo:
Samkeppnisstofnun er heimilt að afhenda samkeppnisyfirvöldum annarra ríkja upplýsing-

ar og gögn sem nauðsynleg þykja við framkvæmd á íslenskum eðaerlendum samkeppnislög-
um í samræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt milliríkjasamningum.

Við afhendingu upplýsinga og gagna til yfirvalda sem nefnd eru í 1. mgr. skal Samkeppn-
isstofnun setja sem skilyrði að:

a. farið verði með upplýsingarnar og gögnin sem trúnaðarmálhjá þeim sem við þeim tekur,
b. upplýsingarnar og gögnin megi aðeins nota í því skyni sem kveðið er á um í viðkomandi

milliríkjasamningi og
c. upplýsingarnar og gögnin megi aðeins afhenda öðrum með samþykki Samkeppnisstofn-

unar og í þeim tilgangi sem samþykkið kveður á um.
Viðskiptaráðherra getur sett nánari reglur um afhendingu Samkeppnisstofnunar á gögnum

og upplýsingum til yfirvalda og stofnana skv. 1. mgr.

16. gr.
51. gr. laganna orðast svo:
Samkeppnisráð getur lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn ákvörðunum skv.

2. mgr. 30. gr., ákvæðum 31. og 32. gr. eða reglum eða fyrirmælum settum samkvæmt þeim.
Sektir geta numið allt að 10 millj. kr.

17. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 52. gr. laganna:

1. Í stað orðanna „getur lagt“ í 1. mgr. kemur: leggur.
2. 2. mgr. 52. gr. orðast svo:

Sektir geta numið frá 50 þús. kr. til 40 millj. kr. eða meira, en sektin skal þó ekki
vera hærri en sem nemur 10% af veltu síðasta almanaksárs hjá hverju því fyrirtæki eða
samtökum fyrirtækja sem aðild eiga að samkeppnishömlunum.Við ákvörðun fjárhæðar
sektar getur samkeppnisráð m.a. haft hliðsjón af samstarfsvilja hins brotlega fyrirtækis.

18. gr.
Orðin „sbr. 39., 40. og 41. gr.“ í 1. mgr. 58. gr. laganna fallabrott.

19. gr.
Lög þessi öðlast gildi sex mánuðum eftir birtingu.

Samþykkt á Alþingi 13. maí 2000.


