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“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the 

conversation ends in a conspiracy against the public…” 

- Adam Smith 
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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er leitast við að skoða hvar mörkin liggja á milli samvinnu innan 

samtaka fyrirtækja með sérstaka áherslu á verðlagsmál, sem telst lögleg og hvenær 

samvinnan brýtur gegn 12.gr., sbr. 10.gr. samkeppnislaga. Hugtök í samkeppnisrétti 

eru ekki alltaf í fullu samræmi við venjubundinn skilning fólks. Þannig má nefna að 

hugtakið fyrirtæki í samkeppnisrétti tekur til aðila með ákveðna fjárhagslega 

starfssemi, hvort sem það er óperusöngvari, félagasamtök eða hefðbundið fyrirtæki. 

Að sama skapi eru samtök fyrirtækja öll þau samtök aðila sem uppfylla skilyrði til 

að teljast fyrirtæki í skilningi samkeppnislaga. Þannig er í ritgerðinni vísað í að 

Knattspyrnusamband Evrópu var í senn talið vera samtök samtaka fyrirtækja, 

samtök fyrirtækja og fyrirtæki í skilningi samkeppnisréttar. Í ritgerðinni er stuðst 

við fjölmargar ákvarðanir íslenskra samkeppnisyfirvalda ásamt evrópskri 

dómaframkvæmd. Þá er stuðst við skrif bæði innlendra og erlendra fræðimanna á 

sviði samkeppnisréttar. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru nokkuð skýrar hvað varðar mörk löglegrar samvinnu 

og ólöglegri verðstýringu aðila. Ef sú samvinna er ekki sérstaklega leyfð, þá er hún 

bönnuð. 
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samvinnu og ólöglegrar verðstýringar aðila með hliðsjón af 12.gr. 

samkeppnislaga? Hún er 8. ECTS- eininga lokaverkefni höfundar til BS. gráðu í 

viðskiptalögfræði frá Háskólanum á Bifröst. Ritgerðin er unnin á Bifröst og 
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samvinna leiðir til brota á samkeppnislögum. Höfundur hefur í gegnum árin unnið á 

hóteli sem hýst hefur fjölmarga fundi og ráðstefnur samtaka fyrirtækja. Þegar 

samkeppnisréttur var svo kenndur sumarið 2009 á Bifröst rann upp fyrir höfundi að 
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Honum eru færðar bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar ábendingar og skemmtilegt 

samstarf. 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann er einn höfundur þessa lokaverkefnis 
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1. Inngangur 

Adam Smith skrifaði árið 1789
1
 að fjármagnseigendur gætu undir engum 

kringumstæðum komið saman, jafnvel þó tilefnið væri einungis til ánægju og 

skemmtunar, án þess að félagsskapurinn endaði í einhvers konar samsæri gegn 

almannaheill eða leynilegu samkomulagi um verðhækkanir.
2
 Hérlendis má finna 

fjölda samtaka fyrirtækja og hagsmunaaðila þar sem aðilar hittast og ráða saman 

ráðum sínum. Þrátt fyrir skrif Adams hefur löggjafinn ekki gengið svo langt að 

banna hagsmunaaðilum að koma saman og/eða mynda með sér samtök. Þeim eru þó 

sett ákveðin takmörk með ákvæði 12.gr. samkeppnislaga nr. 44/2005
3
 sem nánar 

verður fjallað um í kafla 3. Það er þó rétt að geta þess strax í byrjun að þó brot á 

12.gr. skl. feli í sér sjálfstætt brot á samkeppnislögum, kemur efnisinntak 

ákvæðisins að því er varðar verðsamráð að mestu fram í 10.gr. skl. og því nær 

umfjöllun þessarar ritgerðar að talsverðu leiti einnig til ólöglegs samstarfs skv. 

þeirri grein. Ritgerðin tekur ekki til umfjöllunarefnis líkt og viðurlög við brotum, 

mögulega refsiábyrgð stjórnenda og þess háttar. Þá er aðeins lítillega komið inn á 

skilgreiningu markaða. Leitast verður við að svara spurningunni hver séu mörk 

löglegrar samvinnu og ólöglegrar verðstýringar aðila með hliðsjón af 12.gr. skl. 

Ritgerðin er þannig sett upp að fyrst er stiklað á sögu samkeppnisréttar, þá er komið 

í aðal kafla ritgerðarinnar, sem fjallar um þau atriði samkeppnislaga sem koma 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar við á beinan hátt sem og gildissvið laganna. Því næst 

er fjallað um mögulegar undanþágur sem heimilað gætu verðstýringu aðila. Þá er 

kafli sem útskýrir hugtök og merkingu ýmissa orða og hugtaka sem máli skipta og 

áður en komið er í niðurstöður er kafli sem leiðir í raun inn á niðurstöður 

ritgerðarinnar og fjallar um verðsamráð og hvaða hluti beri sérstaklega að varast að 

því er varðar samstarf aðila. Ekki hefur verið skrifað mikið af fræðiritum um 

íslenskan samkeppnisrétt svo að talsverðu leiti verður stuðst við skrif erlendra 

fræðimanna um evrópskan samkeppnisrétt. Þá verður stuðst við mikið af ákvörðun 

og úrskurðum samkeppnisyfirvalda sem og evrópska dómaframkvæmd. 

                                                 
1 Smith, Adam (1976). Bls. 145. 
2 People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy 2 People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy 

against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which 

either could be executed, or would be consistent with liberty and justice. But though the law cannot hinder people of the same 

trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies, much less to render them 

necessary. 
3 Hér eftir vísað til sem skl. 
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2.  Þróun samkeppnisréttar 

Hugtakið samkeppni hefur verið skilgreint sem viðleitni stjórnenda fyrirtækja til að 

selja eða markaðssetja vörur eða þjónustu á tilteknum markaði þegar svo stendur á 

að sala eins fyrirtækis getur haft áhrif á sölumöguleika annars.
4
 Uppruni 

samkeppnisréttar hefur verið rakinn til Bandaríkjanna. Bandaríkin voru fyrsta ríkið 

til að koma á nútímalegri samkeppnislöggjöf, þegar þingið samþykkti Sherman act 

lögin árið 1890 sem tóku á ólöglegum samkeppnishindrunum og einokun. 

Bandarískir lögmenn og hagfræðingar hafa haft mikil áhrif á hugsun og túlkun 

samkeppnisréttar í heiminum, þá hafa Bandarískir dómstólar frá setningu Sherman 

act, haft mikil áhrif á túlkun laganna.
5
  

2.1. Samkeppnisréttur í Evrópu 

Evrópskur samkeppnisréttur hefur verið rakinn að talsverðu leyti til 

samkeppnislöggjafar sem sett var í Þýskalandi á árunum 1947 og 1957 og þeirra 

hugmynda sem lágu að baki þeim lögum.
6
 Fyrstu sameiginlegu evrópsku 

samkeppnisreglurnar komu fram árið 1951 í greinum 65 og 66 í 

Parísarsáttmálanum, stofnsáttmála Kola og stálbandalags Evrópu.
7
 Grunnurinn að 

Evrópubandalaginu eins og við þekkjum það í dag, var svo lagður 25. mars 1957 

með undirskrift Frakka, Þjóðverja, Ítala, Belga, Hollendinga og Lúxemborg á 

Rómarsáttmálanum
8
 sem hefur frá upphafi gegnt nokkurskonar hlutverki 

stjórnarskrár Evrópubandalagsins.
9
 Greinar 81 – 89 í Rómarsáttmálanum hafa að 

geyma samkeppnisreglur bandalagsins. Aðalgreinarnar þar eru nr. 81 og 82 og eru 

þær sambærilegar við 10. og 11. grein íslensku samkeppnislaganna nr. 44/2005. 

Hvað umfjöllunarefni þessarar ritgerðar varðar er það fyrst og fremst ákvæði 81.gr. 

Rómarsáttmálans sem skiptir máli. Þar segir: 

„Allir samningar milli fyrirtækja, ákvarðanir samtaka fyrirtækja og samhæfðir 

viðskiptahættir fyrirtækja sem geta haft áhrif á viðskipti milli aðildarríkjanna og hafa að 

markmiði, eða það leiðir af þeim að útiloka, hamla eða spilla samkeppni innan hins 

                                                 
4 Stefán Már Stefánsson (2000). Bls. 628. 
5 Jones og Sufrin (2008). Bls. 19-20. 
6 Stefán Már Stefánsson (2000). Bls. 632. 
7 Jones og Sufrin (2008). Bls. 35-36. 
8 Í ritgerð þessari verður notast við orðið Rómarsáttmáli yfir það sem á ensku kallast „EC Treaty“ 

þrátt fyrir síðari breytingar s.s. Maastricht og Amsterdam. 
9 Bellamy og Child (2008). Bls. 3. 
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sameiginlega markaðar eru ósamrýmanlegir hinum sameiginlega markaði og bannaðir 

[...].10“  

Þá er í a-lið greinarinnar lögð sérstök áhersla á að meðal þess sem bannað sé séu 

samningar eða ákvarðanir sem hafi bein eða óbein áhrif á verð.
11

  

2.2. Evrópsk áhrif á íslenskan samkeppnisrétt 

Þann 12. janúar 1993 samþykkti Alþingi lög um Evrópska efnahagssvæðið. Þar með 

voru Íslendingar orðnir aðilar að samevrópsku samstarfi sem hefur talsverð 

bindandi áhrif hér á landi. Hvað samkeppnisrétt varðar ber þar helst að nefna 

ákvæði 53. og 54. greinar EES samningsins sem fela í sér helstu efnisreglur EES 

samkeppnisréttar og eru núverandi 10., og 11.gr. skl. samhljóma þeim.  Í 27.gr. skl. 

er kveðið á um að úrlausn íslenskra dómstóla megi ekki brjóta í bága við ákvarðanir 

Eftirlitsstofnunar EFTA í málum er varða 53. og 54.gr. EES- samningsins. Í 

greinagerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 44/2005 eru birtar niðurstöður úr 

úttekt Davíðs Þórs Björgvinssonar sem telur að íslenskir dómstólar hafi ekki áður 

verið bundnir  af ákvörðunum alþjóðlegra stofnana við úrlausn mála sem þeir 

annars eiga lögsögu í. Þegar tiltekin skilyrði séu fyrir hendi verði íslenskur dómari 

því bundinn af ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA, EFTA- dómstólsins, 

framkvæmdastjórnar EB eða dómstóls EB þegar hann kveður upp sinn dóm. Eftir 

samþykkt EES- samningsins hér á landi hefur hann haft talsverð áhrif á breytingar á 

samkeppnislögum og má þannig nefna að breytingar á samkeppnislögum nr. 8/1993 

með lögum nr. 7/2000 voru að mestu leyti til að færa þau til samræmis við 

evrópskar samkeppnisreglur. Þá var meginástæða fyrir nýjum samkeppnislögum nr. 

44/2005 innleiðing reglugerða Evrópusambandsins á sviði samkeppnisréttar nr. 

1/2003 og 139/2004.
12

 

Í ritgerð þessari verður talað um 81.gr. Rómarsáttmálans en hafa ber þó í huga að sú 

grein var áður 85.gr. og er talað um hana í eldri dómatilvísunum en til einföldunar í 

ritgerð þessari verður ávalt talað um 81.gr. 

 

                                                 
10 Stefán Már Stefánsson (2000). Bls. 669-670 (þýðing á 1.mgr. 81.gr.)  
11 (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; 
12 Frumvarp til samkeppnislaga. 131. löggjafarþing, þskj. 883 – 590.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/131/s/0883.html [Sótt á vefinn 27.12.2009].    

http://www.althingi.is/altext/131/s/0883.html
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3.  Samkeppnislög 

Lengst af síðustu öld var aðkoma hins opinbera að viðskiptalífinu fyrst og fremst 

með beinum og óbeinum afskiptum af verðlagningu. Oft voru uppi aðstæður líkt og 

í heimsstyrjöldinni þegar vöruskortur var einfaldlega það mikill að ekki var nokkur 

leið til að halda uppi því sem í dag myndi kallast eðlileg samkeppni.
13

 Ákveðinn ís í 

sögu samkeppnisréttar hérlendis var brotinn með lögum nr. 56/1978, um verðlag, 

samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti og síðar með fyrstu 

samkeppnislögunum nr. 8/1993. Í 1.gr. núverandi samkeppnislaga nr. 44/2005 segir 

að lögin hafi það markmið að efla virka samkeppni í viðskiptum og þar með vinna 

að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins.  

3.1. Gildissvið 

Þrátt fyrir að samkeppnislög taki til flestra athafna fyrirtækja þegar sýslað er með 

þjónustu eða vörur, í skiptum fyrir greiðslu, þá er það ekki svo að þau gildi 

allsstaðar. Allir landsmenn kannast væntanlega við hefðbundnar launaviðræður þar 

sem samtök launþega annarsvegar og samtök atvinnurekenda hinsvegar hafa með 

sér víðtækt samráð. Slíkt samráð brýtur hinsvegar ekki gegn samkeppnislögum þar 

sem samkvæmt 2.mgr. 2.gr. skl. taka lögin ekki til launa eða annarra starfskjara 

launþega samkvæmt kjarasamningum. Gjarnan er talað um að hægt sé að flokka 

samkeppnislög í tvö gildissvið, málefnalegt, þ.e. hvaða atvinnustarfsemi heyrir 

undir þau og landfræðilegt. Þannig taka íslensk samkeppnislög til samninga, 

skilmála og athafna sem hafa eða ætlað er að hafa áhrif innan Íslands líkt og segir í 

3.gr. skl. Hinsvegar eru samkeppnisreglur EES –samningsins nær samhljóða svo 

segja má að svipað réttarumhverfi gildi um allt EES – svæðið hvað 

samkeppnisréttinn varðar. Dæmi um ákvörðun þar sem reynir á landfræðilegt 

gildissvið er í ákvörðun nr. 21/2004 þar sem Olís hélt því fram að sala hér á landi til 

erlendra skipa heyrði ekki undir samkeppnislög en á það féllust samkeppnisyfirvöld 

ekki. 

Hvað málefnalegt gildissvið varðar má sjá í úrskurðum áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála nr. 1/2003 og 24/1995 það álit áfrýjunarnefndarinnar að sérlög 

gangi framar ákvæðum samkeppnislaga, hafi viðkomandi sérlög að geyma ákvæði 

                                                 
13 Frumvarp til samkeppnislaga. 116. löggjafarþing, þskj. 9 – 9.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0009.html [Sótt á vefinn 27.12.2009].    

http://www.althingi.is/altext/116/s/0009.html
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sem eru ósamrýmanleg gildissviði samkeppnislaga. Þannig fjallar 4.kafli 

búvörulaga nr. 99/1993 t.d. um verðskráningu á ákveðnum búvörum og eru því eðli 

málsins samkvæmt þær greinar sem þar falla undir, undanskildar samkeppnislögum 

að því leiti sem við á. Dæmi um skaðleg áhrif þessa fyrirkomulags á samkeppni má 

sjá í áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2009 um skaðlega samþjöppun í 

mjólkuriðnaði og áhrif búvörulaga á samkeppni.  

Það er þekkt í samkeppnisrétti að aðilar sem ásakaðir eru um samkeppnisbrot reyni 

að bera því við að samkeppnislög taki ekki til sín eða sinnar starfsemi. Þannig hafði 

KSÍ t.d. haldið því fram að samkeppnislög næðu ekki til þeirra þar sem starfsemi 

þeirra heyrði undir ákvæði íþróttalaga nr. 64/1998. Þessu hafnaði áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála í úrskurði nr. 11/2000 og sagði að sú starfsemi KSÍ sem liti að 

fjárhagslegri starfsemi líkt og sala á aðgöngumiðum gerði,heyrði undir 

samkeppnislög. LMFÍ reyndi svipaða vörn í ákvörðun nr. 5/2004 en þar sem engin 

ákvæði laga um starfssemi þeirra þóttu ósamrýmanleg samkeppnislögum var ekki 

fallist á slík rök. Tilhneigingin er sú að líta þröngt á ákvæði sem geta gengið gegn 

samkeppnislögum og þurfa þau ákvæði því að vera nokkuð skýr. Sjá má í úrskurði 

áfrýjunarnefndar nr. 4/1996 hvernig reynt er að samræma atvinnugreinar sem heyra 

undir sérlög, þannig að starfsemi þeirra falli undir samkeppnislög að svo miklu leyti 

sem annað er ekki sérstaklega tekið fram í sérlögunum. Í þeim úrskurði var 

markaðsskipting Félags eggjabænda talin brjóta í bága við b.lið 10.gr. og 12.gr. 

samkeppnislaga þrátt fyrir að ekki væri hægt að dæma þá fyrir verðstýringu á 

grundvelli ákvæða búvörulaga.  

Að sjálfsögðu þekkist það einnig að samkeppnisyfirvöld úrskurði þannig að ákvæði 

sérlaga verði til þess að þau vísi máli frá líkt og sjá má í úrskurði nr. 12/2008 þar 

sem lögin um Ríkisútvarpið ohf. voru talin sérlög sem gengu framar 

samkeppnislögum. Þá er rétt að geta þess einnig að samkvæmt dómstól EB í máli 

C-73/95
14

 eru ákvæði samkeppnislaga ekki talin taka til samninga innan samsteypu 

fyrirtækja. 

                                                 
14 Mál C-73/95: Viho Europe BV(Parker Pen Ltd.) gegn Commission of the European Communities.  
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3.2. Ólögmætt samráð 

Í þessari ritgerð er umfjöllunarefnið fyrst og fremst brot á 12.gr. samkeppnislaga. 

Hún hefur þó takmarkaða þýðingu ein og sér, enda er hún sett inn í lögin til að 

skerpa á því að bannákvæði samkeppnislaga taki einnig til samtaka fyrirtækja og 

trúnaðarmanna þeirra. Hvað varðar umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er það 

aðallega brot á 12.gr. sbr. 10.gr. samkeppnislaga. Í Evrópurétti hefur ekki þótt 

ástæða til að hafa sér grein til ítrekunar að bannákvæði greinarinnar um ólöglegt 

samráð taki einnig til samtaka fyrirtækja, heldur hefur innihald hennar í raun verið 

tekið undir 81.gr. Rómarsáttmálans sem og 53.gr. EES.  

Þó langflest mál sem snúa að brotum á 1.mgr. 10.gr. skl. og skyldum ákvæðum 

hennar í EES og Rómarsáttmálanum, tengist ólöglegri samvinnu söluaðila, þá eru til 

dæmi um að aðilar hafi verið taldir brjóta þessa grein með ólöglegu samráði um 

kaup. Dæmi um aðgerð gegn slíkum samningum má finna í ákvörðun 

framkvæmdastjórnar EB, þegar hún sektaði fimm tóbaksfyrirtæki á Spáni fyrir að 

hafa haft með sér samráð um innkaupsverð á tóbaki frá framleiðendum þess.
15

  

3.2.1. Ólögmætt samráð samtaka fyrirtækja 

Tólfta grein samkeppnislaga hefur staðið óbreytt frá fyrstu samkeppnislögunum nr. 

8/1993.
 16

 Greinin er svo hljóðandi: 

12. gr. Samtökum fyrirtækja er óheimilt að ákveða samkeppnishömlur eða hvetja til 

hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögum þessum eða brjóta í bága við ákvarðanir 

skv. 16.–18. gr. 

Bann þetta nær einnig til stjórnarmanna samtaka, starfsmanna þeirra og manna sem 

valdir eru til trúnaðarstarfa í þágu samtakanna. 

Þrátt fyrir að greinin sjálf hafi staðið óbreytt er ekki þar með sagt að það sem hún 

standi fyrir hafi gert það að fullu. Enda er greininni aðeins ætlað að skerpa á því að 

bannákvæði samkeppnislaga taki einnig til viðkomandi samtaka og trúnaðarmanna 

þeirra. Því má segja að inntak greinarinnar breytist í raun við hverja breytingu á 

bannákvæðum samkeppnislaga. Í greinargerð segir að með 2.mgr. greinarinnar þar 

                                                 
15 Ákvörðun frá 20.október 2004 í máli COMP/C.38.238/B.2 - Raw tobacco — Spain 
16 Ef frá er talin breyting á númeri lagagreina í V.kafla laganna sem vísað er í.  
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sem það er sérstaklega tekið fram að hún taki einnig til stjórnarmanna, starfsmanna 

og annarra trúnaðarmanna sé verið að koma í veg fyrir allan vafa um túlkun.
17

  

3.2.2. Ólögmætt samráð fyrirtækja 

Ekki er hægt að fjalla um ólöglegt samráð samtaka fyrirtækja öðruvísi en að fjalla 

ítarlega um ólöglegt samráð fyrirtækja, enda sömu reglur sem eiga þar við. Segja 

má að ákveðinn grunnur að 10.gr. núverandi samkeppnislaga hafi verið lagður með 

21.gr. laga nr. 56/1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti 

sem bannaði samninga, samþykktir og samráð á milli fyrirtækja um verð og 

álagningu. Þetta ákvæði var í samræmi við sambærilegt ákvæði úr norsku 

verðlagslögunum. Tekið var fram í greinagerð með frumvarpi til laga nr. 56/1978, 

að hér á landi hafi lengi tíðkast samráð milli fyrirtækja og því nauðsynlegt að banna 

það algjörlega, eigi að vera mögulegt að koma á frjálsri samkeppni. Ákvæðið tók þó 

aðeins til lárétts samstarfs aðila
18

 en sérstaklega var tekið fram að bannið næði að 

sjálfsögðu einnig til sölusamtaka.
19

 

Í fyrstu samkeppnislögunum nr. 8/1993 var að finna svohljóðandi ákvæði: 

10. gr. 

     Samningar og samþykktir, hvort heldur þær eru bindandi eða leiðbeinandi, og 

samstilltar aðgerðir milli fyrirtækja á sama sölustigi eru bannaðar þegar þær lúta að 

eða er ætlað að hafa áhrif á:  

a. verð, afslætti eða álagningu,  

b. skiptingu markaða eftir svæðum, eftir viðskiptavinum eða eftir sölu og magni,  

c. gerð tilboða. 

     Samvinna á sama sölustigi um leiðsögn við útreikning á verði, afslætti og álagningu 

er bönnuð. 

Eins og sjá má var þarna enn aðeins tekið á banni aðila á sama sölustigi en greinin 

tók ekki til lóðrétts samstarfs fyrirtækja
20

 fyrr en með breytingum á henni í lögum 

nr. 107/2000 um breytingu á lögum nr. 8/1993. Þar er greininni breytt í þá veru að 

                                                 
17 Frumvarp til samkeppnislaga. 116. löggjafarþing, þskj. 9 – 9.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0009.html [Sótt á vefinn 27.12.2009].    
18 Lárétt samstarf er samtarf á milli aðila á sama framleiðslu/sölustigi. 
19 Frumvarp til laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. 99. löggjafarþing, 

þskj. 462 - 245.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0462.pdf 

[Sótt á vefinn 28.12.2009].    
20 Lóðrétt samstarf er samtarf á milli aðila á mismunandi framleiðslu/sölustigi. 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0009.html
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0462.pdf
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taka einnig til lóðrétts samráðs og stendur hún óbreytt í núgildandi 

samkeppnislögum nr. 44/2005.  

10. gr. Allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur þær eru bindandi 

eða leiðbeinandi, 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, 

   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 

viðbótarskuldbindingar sem tengjast ekki efni samninganna, hvorki í eðli sínu né 

samkvæmt viðskiptavenju.   

Við breytingar á samkeppnislögum með lögum nr. 107/2000 voru samkeppnislög 

færð nær aðferð sem kennd er við bannreglu í stað misbeitingareglunnar sem áður 

hafði verið ríkjandi í íslensku lögunum. Fyrirmynd núverandi 10.gr. skl. er sótt til 

1.mgr. 53.gr. EES-samningsins og er sérstaklega vikið að því í frumvarpi að 

framkvæmd Eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA-dómstólsins, auk dómstóla EB og 

framkvæmdastjórnar ESB sé leiðbeinandi við túlkun ákvæðisins. 
21

  

Við breytinguna árið 2000 var 10.gr. einnig breytt þannig að hún tekur til samráðs 

sem hefur það að markmiði eða af því leiðir að samkeppni takmarkast. Þetta ákvæði 

tekur því bæði til samráðs sem leiðir til brota á samkeppnislögum þó það hafi ekki 

verið markmiðið sem og til samráðs sem talið er hafa það að markmiði að brjóta 

samkeppnislög, þó markmiðið hafi e.t.v. ekki náð fram að ganga. Líkt og sjá má t.d. 

í ákvörðun nr. 5/2004 er markmið í skilningi samkeppnisréttar fundið með því að 

leggja hlutlægt mat á efni og eðli viðkomandi ráðstafana. En almennt er það þannig 

í samkeppnisrétti að við mat á sönnunargögnum verður að líta heildstætt til allra 

þeirra sönnunargagna sem fram hafa komið.
22

 Hafi slík hlutlæg athugun á samvinnu 

leitt í ljós að markmiðið hafi verið að raska samkeppni hafa samkeppnisyfirvöld 

                                                 
21 Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari breytingum. 125. 

löggjafarþing, þskj. 770 - 488.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html [Sótt á vefinn 28.12.2009].    
22 Eiríkur Tómasson (2004). Bls. 121. 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html
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ekki talið þörf á að rannsaka markaðinn neitt sérstaklega. Séu markmið 

samvinnunnar hinsvegar ekki skýr er kannað hvort hún hafi í raun leitt til raskandi 

áhrifa á markaðinn. Þannig má segja að 1.mgr. 10.gr. feli í raun í sér tvær reglur, 

þ.e. annarsvegar að hafa að markmiði og hinsvegar það sem af leiðir. 

Í máli 56/65
23

 lagði dómstóll EB ákveðnar línur varðandi þessi skilyrði og taldi 

hann að áhrif þyrftu ekki að vera komin fram af samning til að hann bryti gegn 

ákvæðinu, nóg væri að samningurinn sé líklegur til að hafa skaðleg áhrif. Í EB rétti 

líkt og á Íslandi, eru markmið samnings skoðuð fyrst og aðeins ef það leikur vafi á 

því að markmið hans brjóti gegn samkeppnislögum, verður að skoða áhrif hans á 

markaðinn.
24

  

Í ákvörðun nr. 5/2004 um Lögmannafélag Íslands heldur LMFÍ því fram að 

hugtakið markmið í 10.gr. samkeppnislaga vísi til afstöðu aðila sem í hlut eiga. 

Samkeppnisyfirvöld verði því að sýna fram á að markmið aðila hafi verið að samráð 

hefði raskandi áhrif á samkeppni, ólögmætur ásetningur sé því í reynd gerður að 

skilyrði. Þessu hafnaði Samkeppniseftirlitið og sagði að markmið vísaði ekki til 

huglægrar afstöðu þeirra sem stæðu að samráðinu. Markmið, í skilningi 

samkeppnisréttar væri þess í stað fundið með því að leggja hlutlægt mat á efni og 

eðli viðkomandi ráðstafana. 

Það er ljóst að löggjafinn lítur aðgerðir til að koma í veg fyrir eða takmarka 

verðsamkeppni mjög alvarlegum augum, enda vart til alvarlegri 

samkeppnistakmarkanir. Við síðustu breytingar á 10.gr. er sérstaklega tekið fram í 

greinagerð að brot gegn a-lið 10.gr. geti m.a. verið samstarf um verð, afslætti eða 

álagningu. Þá er sérstaklega tekið fram að a-liður 10.gr. taki til samstarfs fyrirtækja 

eða samtaka fyrirtækja um gjaldskrár.
25

 Fyrir breytinguna á Samkeppnislögum með 

lögum 107/2000 virðist sem upptalning 10.gr. hafi verið sett fram með tæmandi 

hætti en eftir breytingu var lagt bann við öllum samkeppnishamlandi samningum og 

upptalning í núverandi 10.gr. er því aðeins í dæmaskyni. Dæmi um gildi þessarar 

breytingar má sjá í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 30/2000 þar sem tveir risar á 

greiðslumiðlunarmarkaði hérlendis, Greiðslumiðlun hf. og Kreditkort hf. höfðu með 

                                                 
23 Mál nr. 56/65 - Société Technique Minière (L.T.M.) gegn Maschinenbau Ulm GmbH.   
24 Wish, Richard (2009). Bls. 116. 
25 Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari breytingum. 125. 

löggjafarþing, þskj. 770 - 488.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html [Sótt á vefinn 28.12.2009].    

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html
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sér samráð um takmörkun á úttektarheimildir viðskiptavina fyrirtækjanna hjá 

næturklúbbum. Næturklúbbsrekandi hafði kvartað og tók kvörtun hans m.a. til 

10.gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993. Í málinu voru afgerandi sönnunargögn 

um samráð, m.a. í formi tölvupósta á milli fyrirtækjanna. Þrátt fyrir það taldi 

samkeppnisráð að samráð fyrirtækjanna félli ekki undir þáverandi 10.gr. þar sem 

hún tæki aðeins til aðgerða sem lúta að eða væri ætlað að hafa áhrif á verð, 

skiptingu markaða og gerð tilboða. Þar sem samráð greiðslumiðlunarfyrirtækjanna 

tók ekki beint til þessara þátta, þó það væri samráð á milli tveggja félaga á sama 

markaði og þætti hafa skaðleg áhrif á samkeppni, var því ekki hægt að fella það 

undir 10.gr. eins og hún var þá.
26

  

Líkt og fram kom í kafla 2.1. er 81.grein Rómarsáttmálans samhljóða 10.gr. og má 

sjá mörg dæmi um tilvísanir samkeppnisyfirvalda í dóma EB dómstólsins hvað það 

varðar, í fjölmörgum úrskurðum þess, eins og sjá má dæmi um í úrskurðum um 

LMFÍ, FÍS og BÍ sem fjallað er um í þessari ritgerð. 

3.2.3. Brot gegn 12.gr.,sbr.10.gr. samkeppnislaga 

Nokkur mál hafa komið til kasta íslenskra samkeppnisyfirvalda á síðustu árum sem 

varða brot samtaka fyrirtækja. Í kafla 4 verður greint frá nokkrum undanþágum sem 

samtök fyrirtækja hafa ýmist fengið eða ekki fengið frá brotum á 12.gr., sbr. 10.gr. 

skl. Grófustu brot sem finna má gegn greininni eru brot þar sem reynt er að hafa 

bein áhrif á verðstefnu félagsmanna. Þetta getur bæði verið óbeint í formi magn 

og/eða markaðsstýringar sem og beint með ákvörðunum eða afskipum af 

verðlagsmálum félagsmanna. Almennt má segja að öll útgáfa á sameiginlegum 

gjaldskrám sé bönnuð og skiptir þá engu máli þó þær séu kallaðar leiðbeinandi eða 

hámarks taxtar þar sem ljóst þykir að þeim sé ætlað að hafa áhrif á markaðinn. 

Dæmi um slíka framkvæmd í EB rétti má finna í ákvörðun framkvæmdastjórnar EB 

í máli Arkitektafélags Belgíu. Þar var félaginu gert að greiða 100.000 evru sekt 

vegna útgáfu lágmarksverðskrár, sem hefti eðlilega samkeppni á meðal 

félagsmanna.
27

 

                                                 
26 Samráðið var hinsvegar talið falla undir 17.gr. þáverandi laga 
27 Ákvörðun Framkvæmdastjórnar EB frá 24.júní 2004 í máli COMP/A.38549. Belgian Architects' 

Association. 
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3.3.3.1. Brot Lögmannafélags Íslands 

Áður en fjallað verður um ákvörðun nr. 5/2004 er rétt að minnast fyrst á ákvörðun 

nr. 3/1994 þar sem LMFÍ var synjað um undanþágu frá samkeppnisreglum til að 

gefa út leiðbeinandi gjaldskrá.
28

 Í ákvörðun nr. 5/2004 var LMFÍ dæmt fyrir brot á 

12.gr., sbr. 10.gr. skl. vegna útgáfu kostnaðargrunnlíkans fyrir lögmannsstofur að 

styðjast við. LMFÍ hafði komið á fót svokallaðri kostnaðargrunnnefnd sem bjó svo 

til áðurnefndan kostnaðargrunn. Í samantekt nefndarinnar kom fram að hvati að 

starfi hennar hefði verið „að lögmenn hafi almennt ekki hækkað tímagjald sitt í 

samræmi við verðlagsþróun og launaskrið undanfarin ár og hafa því dregist nokkuð 

aftur úr öðrum starfsstéttum hvað afkomu snertir―.  Þá hafði stjórn LMFÍ bókað í 

fundargerð fyrir útgáfu kostnaðargrunnsins að tímagjald lögmanna hafi ekki 

hækkað í samræmi við kostnaðarhækkanir. Þessi bókun ein og sér taldist vera 

hvatning til félagsmanna sinna um að nauðsynlegt eða a.m.k. eðlilegt væri að hækka 

útselda vinnu lögmanna. Sú hvatning í skilningi 12.gr. skl. var því brot á 

samkeppnislögum ein og sér enda hafi hún augljóslega það markmið að raska 

samkeppni með því að hvetja til hækkana.  

Kostnaðargrunnurinn var sendur á alla lögmenn ásamt upplýsingum líkt og að 

tölulegar upplýsingar væru fengnar úr bókhaldi nokkurra lögmannsstofa og frá 

fjölmörgum söluaðilum, sem ætti að leiða til þess að grunnurinn gæfi trúverðuga 

mynd af rekstri lögmannstofu. Þá er tekið fram að m.v. ákveðnar forsendur þurfi 

tímagjald að nema 10.190.kr. fyrir utan vsk. að lágmarki. Þrátt fyrir þetta tók LMFÍ 

ávalt fram að með skýrslunni og kostnaðargrunninum væri ekki ætlun þeirra að búa 

til viðmiðunargjald, enda væri slíkt í andstöðu við samkeppnislög. Samkeppnisráð 

var aldeilis ekki á því að það dygði til að ekki væri um brot að ræða að taka það 

fram að ekki væri verið að hvetja til brots á samkeppnislögum í sömu andrá og 

brotið er framið. Þannig töldu þeir að umfjöllunin í skýrslunni um 

kostnaðargrunninn væri hvetjandi fyrir lögmenn til að samræma gjaldskrár sínar 

óháð raunkostnaði hvers og eins þeirra. Dreifing grunnsins til félagsmanna LMFÍ 

gerir þeim mögulegt að vita nokkurn veginn um verðstefnu hvors annars. Hver 

sjálfstætt starfandi lögmaður telst vera fyrirtæki í skilningi samkeppnisréttar og því 

á að ríkja samkeppni þeirra á milli. Ekki skipti máli hvort um ásetning sé að ræða 

                                                 
28 Í ákvörðun 36/1997 sem var staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 16/1997 voru þeir  

svo dæmdir brotlegir við samkeppnislög fyrir áframhaldandi notkun á slíkri gjaldskrá. 
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eða hvort verðsamráðið hafi haft raunveruleg áhrif á markaðinn þar sem verðsamráð 

sem slíkt sé ávallt bannað nema að fenginni undanþágu. Þá teljist öll tilmæli 

samtaka fyrirtækja til að hafa áhrif á verð eða verðstefnu félagsmanna sinna til 

alvarlegra brota skv. samkeppnisrétti. Það var niðurstaða samkeppnisráðs að 

aðgerðir LMFÍ hefðu bæði falið í sér hvatningu til félagsmanna sem og ákvörðun og 

því hafi þeir gerst brotlegt við 12.gr., sbr. 10.gr. samkeppnislaga. 

3.3.3.2. Brot Bændasamtaka Íslands 

Bændasamtök Íslands voru fundin sek um brot gegn 10.gr., sbr. 12.gr. skl. í 

ákvörðun 9/2009. Aðdragandi málsins var sá að víða í fjölmiðlum, á heimasíðu BÍ 

og í Bændablaðinu var haft eftir ýmsum mönnum sem falla undir 2.mgr. 12.gr. skl. 

ummæli um nauðsyn þess fyrir bændur að hækka vöru sína. Oftast var þessi 

umfjöllun í tengslum við hækkun á aðföngum og öðrum kostnaði bænda og rætt um 

nauðsyn þess að velta þeim hækkunum út í vöruverð frá bændum. Á búnaðarþingi í 

mars 2008 voru verðlagsmál gestum þingsins ofarlega í huga og var þar samþykkt 

ályktun þar sem sagði að framleiðsluverð til bænda yrði að hækka í samræmi við 

aukinn tilkostnað.  Þá komu jafnframt fram, í máli fjölmargra fundargesta, 

sambærilegar skoðanir og tjáði formaður BÍ sig m.a. um það opinberlega að bændur 

yrðu að fá hærra verð ekki seinna en með vorinu. Búnaðarþing fer með æðsta vald í 

málefnum BÍ.  

Vörn BÍ byggði m.a. á því að samkeppnislög tækju ekki til þeirra þar sem þeirra 

hlutverk væri lögbundið í búvörulögum og að umræða um verðhækkanir til þeirra 

félagsmanna væri sambærileg við umræðu verkalýðsfélaga um þörf á 

launahækkunum félagsmanna sinna. Eins og sjá má í kafla 3.1. taka samkeppnislög 

hinsvegar til starfssemi þegar ákvæði sérlaga eru ekki með skýrum hætti 

ósamrýmanleg. Opinber verðlagning nær til tiltekinna skilgreinda nautgripaafurða 

og sauðfjárafurða í samræmi við búvörulög. Hinsvegar taldi Samkeppniseftirlitið 

ljóst að afurðir m.a. kjúklinga, grænmetis, svína og hrossabænda lytu ekki opinberri 

verðlagningu og því tækju ákvæði samkeppnislaga að fullu til verðlagningu þeirra. 

Þegar málum væri þannig háttað væri frjálsri samkeppni ætlað að vernda 

almannahagsmuni og stuðla að sanngjörnu verði, sbr. m.a. 16.gr. búvörulaga.  

Enginn greinamunur var gerður á vettvangi BÍ á þeim búvörum sem eru 

undanskildar samkeppnislögum vegna opinberrar verðlagningar og umfjöllun um 
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þær búvörur sem heyra undir samkeppnislög. Þá sagði Samkeppniseftirlitið að 

þegar BÍ kæmi fram fyrir hönd félagsmanna við gerð kjarasamninga félli sú 

starfsemi utan gildissviðs samkeppnislaga. Þegar hinsvegar BÍ sinnti 

hagsmunagæslu fyrir sjálfstætt starfandi atvinnurekendur, sem teljast til fyrirtækja í 

skilningi samkeppnislaga, þá teldust BÍ vera samtök fyrirtækja í skilningi sömu 

laga. 

Margoft hefur komið fram það mat Samkeppniseftirlitsins að hvatning samtaka 

fyrirtækja til aðildarfyrirtækja sinna um að hækka verð sé með skýrustu dæmum 

sem til eru um samkeppnishamlandi aðgerðir. Í þessu máli var það mat 

Samkeppniseftirlits að aðgerðir BÍ hefðu haft það augljósa markmið að raska 

samkeppni á meðal framleiðenda með samræmdum verðhækkunum. Þar sem það er 

nægilegt að brot á 10.gr. skl. hafi það að markmiði að komið sé í veg fyrir 

samkeppni var ekki farið í ítarlegar markaðsrannsóknir og m.a. skoðuð raunveruleg 

áhrif hvatningar BÍ á markaðinn. Þá setti Samkeppniseftirlitið BÍ líka fyrirmæli um 

að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir að innan þeirra gerist menn aftur brotlegir 

við samkeppnislög. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála ógilti hinsvegar þau fyrirmæli 

með úrskurði 7/2009 vegna óskírleika fyrirmælanna en staðfesti að öðru leiti 

ákvörðun Samkeppniseftirlits um brot BÍ á 12.gr., sbr. 10.gr. skl. 
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4. Undanþáguákvæði Samkeppnislaga  

Allt frá lögum nr. 56/1978 þegar fyrst var lagt bann við verðsamráði hafa verið 

möguleikar á undanþágum. Í núgildandi samkeppnislögum er að finna í 15.gr. 

heimild fyrir Samkeppniseftirlitið til að veita undanþágur frá ákvæðum 10. og 12.gr. 

laganna. Ákvæðið, eins og það er núna, kom inn í samkeppnislög með lögum nr. 

107/2000 og er 3.mgr. 53.gr. EES-samningsins fyrirmynd þess og getur framkvæmd 

í EES – samkeppnisrétti verið til leiðbeiningar um framkvæmd þess.
29

 Til þess að 

heimilt sé að veita slíka undanþágu frá samningum, samþykktum, samstilltum 

aðgerðum eða ákvörðunum sem brjóta gegn samkeppnislögum þarf að uppfylla 

fjögur eftirfarandi skilyrði.  Undanþágan þarf að leiða til bættrar framleiðslu eða 

efla tæknilegar og efnahagslegar framfarir. Hún þarf að veita neytendum sanngjarna 

hlutdeild í þeim ávinningi sem með undanþágunni vinnst. Undanþágan má ekki 

leggja ónauðsynleg höft á hlutaðeigandi aðila til að ná settum markmiðum og að 

lokum má undanþágan ekki veita fyrirtækjunum færi á að koma í veg fyrir 

samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar 

sem um ræðir.
30

  

Skilyrðin eru þannig upp byggð að í heildina verða jákvæð áhrif umrædds samnings 

að vega þyngra en neikvæð samkeppnishamlandi áhrif hans.
31

 Hér skiptir því 

greining á markaðnum miklu máli og hvort undanþágan sé til þess fallið að koma í 

veg fyrir samkeppni aðila þess sem og annarra aðila á sama markaði og eða 

staðgöngumarkaði. 

Í 2. og 3.mgr. 15.gr. er að finna heimild fyrir Samkeppniseftirlitið til að skilyrða 

undanþágur, breyta skilyrðum eða draga áður veittar undanþágur til baka. Ávallt er 

skilyrði að undanþágu sé aflað fyrirfram falli hún ekki undir reglur um 

hópundanþágur eða minniháttarreglu 13.gr. 

                                                 
29 Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari breytingum. 125. 

löggjafarþing, þskj. 770 - 488.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html [Sótt á vefinn 28.12.2009].    
30 Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari breytingum. 125. 

löggjafarþing, þskj. 770 - 488.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html [Sótt á vefinn 28.12.2009].    
31 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir (2001). Bls. 79. 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html
http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html
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4.1. Hópundanþágur 

Í 4.mgr. 15.gr. er að finna ákvæði um að Samkeppniseftirlitið setji reglur um 

hópundanþágur. Þeir samningar sem geta fallið þar undir þurfa hinsvegar í öllum 

tilfellum að uppfylla skilyrði 1.mgr. greinarinnar og því skilyrði að 

samkeppnishamlandi samningurinn sem um ræðir hafi jákvæð áhrif, sem talin eru 

vega þyngra en ókostir við samkeppnishömlur hans.
32

 Ekki þarf að sækja 

sérstaklega um hópundanþágu til samkeppnisyfirvalda. Þær eru byggðar á 

samskonar hópundanþágum framkvæmdastjórnar EB líkt og sjá má á reglum 

Samkeppniseftirlitsins um hópundanþágur nr. 256-, 257-, 259-, og 260/2002. 

Með útgáfu hópundanþága er framkvæmdastjórn EB að spara sér vinnu frá því að 

þurfa að fjalla um einstaka beiðnir um undanþágur auk þess sem fyrirtækjum er 

veitt ákveðið öryggi sem tryggir að það geti gert samninga sem að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum muni falla undir hópundanþágu.
33

 

4.2. Minniháttarreglan 

Þegar um samstarf á milli mjög lítilla aðila á markaðnum er að ræða kann að vera 

að 13.gr. skl. heimili samninga sem annars hefðu talist brotlegir gagnvart 10.gr. 

sömu laga. Sérstaklega er tekið fram í 5.mgr. greinarinnar að minniháttarreglan gildi 

einnig um ákvarðanir samtaka fyrirtækja skv. 12.gr. Reglan felur það í sér að láréttir 

samningar milli fyrirtækja (eða ákvarðanir samtaka fyrirtækja) falli ekki undir bann 

skv. 10.gr. sé samanlögð markaðshlutdeild viðkomandi aðila ekki yfir 5% á þeim 

markaði sem málið varðar. Þá eru mörkin 10% þegar um er að ræða lóðrétta 

samninga. Þannig mætti e.t.v. hugsa sér að þó LMFÍ hafi ekki mátt gefa út 

viðmiðunarverðskrá væri Lögmannafélagi Breiðholt það heimilt á grundvelli 13.gr. 

Í EB rétti má rekja upphaf minniháttarreglu til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. 

5/69
34

 þar sem einkasölusamningur á milli tveggja fyrirtækja, sem hvort um sig 

höfðu mjög litla markaðshlutdeild, var ekki talinn brjóta gegn 1.mgr. 81.gr. 

Rómarsáttmálans þegar markaðshlutdeild þeirra væri svo lítil að slíkur samningur 

hefði engin eða mjög lítil áhrif á markaðinn. Dæmi um ákvörðun samtaka fyrirtækja 

                                                 
32 Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari breytingum. 125. 

löggjafarþing, þskj. 770 - 488.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html [Sótt á vefinn 28.12.2009].    
33 Stefán Már Stefánsson (2000). Bls. 707 - 708. 
34 Mál nr. 5/69. Franz Völk gegn S.P.R.L. Ets J. Vervaecke. 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html
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sem talin er heimil á grundvelli minniháttarreglu má finna í ákvörðun 

framkvæmdastjórnar EB
35

 varðandi sjónvarpsreglur UEFA sem heimiluðu hverju 

sérsambandi að leggja bann við útsendingu frá knattspyrnuleikjum, hvort heldur 

sem er innlendum eða erlendum á rúmlega tveggja klukkutíma bili annaðhvort á 

laugar- eða sunnudögum til að stuðla að betri mætingu á leiki. Bann þetta þótti hafa 

það takmörkuð áhrif á samkeppni innan Evrópu að það teldist minniháttar og bryti 

því ekki gegn 81.gr. Rómarsáttmálans og 53.gr. EES. 

Samkvæmt tilkynningu framkvæmdastjórnar EB frá 22. desember 2001 skal nú líta 

svo á að viðmiðunarmörkin sem höfðu verið 5% og 10% líkt og í íslensku lögunum 

skuli nú vera 10% fyrir lárétta samninga og 15% fyrir lóðrétta. Ljóst er að íslenskir 

atvinnurekendur hafa lengi talið rétt að hækka þessi mörk hérlendis og lögðu 

Samtök atvinnulífsins til á sínum tíma að viðmiðunarmörkin hérlendis yrðu 

tvöfölduð frá því sem nú er.
36

 

4.3 Dæmi um úrskurði er varða undanþágur 

Fjölmörg mál hafa komið til kasta íslenskra samkeppnisyfirvalda þar sem óskað er 

eftir undanþágum á grundvelli undanþáguákvæðis samkeppnislaga. Í ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2006,  sem staðfest var með úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála nr. 2/2006, voru afnumdir hámarkstaxtar sem Bandalag íslenskra 

leigubifreiðastjóra hafði gefið út og fyrirtækjum sem ráku leigubifreiðar bannað að 

hafa samstarf eða samskipti um ökutaxta og önnur verðlagsmál. Í þeim úrskurði 

bendir Samkeppniseftirlitið þó á það að leigubifreiðastjórar innan sömu stöðvar 

kunni að geta fengið undanþágu frá bannákvæðunum á grundvelli 15.gr. skl. Á þetta 

reyndi svo í ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins nr. 23/2006, 25/2006, 29/2006, 

30/2006 og 10/2007. Í fjórum fyrstnefndu ákvörðunum var leigubifreiðastöðunum 

Hreyfi, Bifreiðastöðvar Reykjavíkur, Aðalbílum og Bifreiðastöð Hafnafjarðar 

veittar heimildir til útgáfu á hámarkstöxtum fyrir félagsmenn stöðvanna.
37

 Í öllum 

þeim tilvikum var um sama landfræðilega markað að ræða
38

 þar sem löggjöf um 

leigubílaakstur takmarkar og skiptir markaðnum upp. Fimm stöðvar voru fyrir á 

þeim markaði og var því talin ríkja samkeppni á milli þeirra og þar sem neytandinn 

                                                 
35

 Ákvörðun frá 19. apríl 2001 í máli nr. 37.576 - UEFA's broadcasting regulations.  
36 Samtök atvinnulífsins (2002). Bls. 10. 
37 Með því skilyrði að hagsmunafélög bílstjóra innan stöðvanna taki ákvörðun um taxtann. 
38 Sem er höfuðborgarsvæðið og Suðurnesin. 
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á oftast í samskiptum við sjálfa stöðina en ekki einstaka leigubílstjóra þegar 

pantaður er bíll var talið að rétt væri að leyfa hverri stöð fyrir sig að gefa út 

hámarkstaxta.  

Hinsvegar var annað upp á teningnum í ákvörðun nr. 10/2007, sem staðfest var með 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 3/2007, þar sem 

leigubifreiðarstöðinni Oddeyri á Akureyri var hafnað um undanþágu frá 10. og 

12.gr. skl. til útgáfu hámarkstaxta líkt og leigubifreiðastöðvarnar sunnan heiða 

höfðu fengið leyfi til. Á Akureyri er aðeins starfrækt ein leigubifreiðastöð og 

lagaumhverfissins vegna þótti óraunhæft að ætla að á því yrði breyting. Það var því 

talið að útgáfa hámarkstaxta væri til þess fallin að draga úr samkeppni þeirri sem 

annars gæti myndast á milli einstaka leigubifreiða.
39

 Af þessu má sjá að við mat á 

undanþágum skipta markaðsaðstæður miklu máli. Sérstakar aðstæður þurfa að koma 

til svo félagi sem starfar ekki á samkeppnismarkaði sé veitt undanþága frá banni 

þessu. Dæmi um þannig aðstæður má finna í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 

5/2006 þar sem Félagi íslenskra hljómlistarmanna var veitt undanþága til að gefa út 

gjaldskrá fyrir organleik í jarðaförum. Hinsvegar var þeim óheimilt að gefa út slíkan 

taxta vegna annarra athafna s.s. giftinga eða skírna, en þar voru útfarir taldar hafa 

ákveðna sérstöðu og að skilyrði 15.gr. væru fyrir hendi til að veita undanþágu vegna 

þeirrar sérstöðu. Þá væri sjaldnast í útförum um hefðbundið viðskiptasamband á 

milli viðskiptavinar og organista að ræða. Meginreglan varðandi undanþágur á 

gjaldskrám hlýtur að teljast vera sú hin sama og niðurstaða Samkeppniseftirlitsins í 

ákvörðun nr. 3/1994 þar sem LMFÍ var synjað um undanþágu frá 

samkeppnisreglum til að gefa út leiðbeinandi gjaldskrá. Hinsvegar, líkt og með 

Organistana, getur verið í sérstökum tilfellum að slíkt sé heimilt, líkt og í ákvörðun 

nr. 18/2005 þar sem Bandalagi háskólamanna var veitt mjög takmörkuð heimild til 

að veita takmörkuðum hópi félagsmanna sinna sem, samkvæmt heildarmati á efni 

samnings og starfssambandi aðila, ættu að teljast launþegar, aðgang að 

verktakastuðli útgefnum af BHM. 

  

                                                 
39 Í skilningi samkeppnisréttar er hver atvinnuleyfishafi á leigubifreið skilgreindur sem fyrirtæki 
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5. Formkröfur brota samtaka fyrirtækja 

Eins og áður hefur komið fram er íslenskur samkeppnisréttur náskyldur EB rétti. 

Hugtakið samtök fyrirtækja hefur í skilningi samkeppnislaga verið túlkað mjög 

rúmt. Til þess að komast að því hvað geti verið samtök fyrirtækja þurfum við að 

byrja á að gera okkur grein fyrir hvernig fyrirtæki er skilgreint í samkeppnisrétti. 

Fyrirtæki er skilgreint í 2.tl. 1.mgr. 4.gr. skl sem einstaklingur, félag, opinber aðili 

og aðrir sem stundi atvinnurekstur og má í því sambandi horfa til ákvörðunar 

framkvæmdastjórnar EB í máli RAI/UNITEL
40

 þar sem óperusöngvarar voru taldir 

flokkast sem fyrirtæki í skilningi 81.gr. Rómarsáttmálans. Í áliti Jacobs 

aðallögmanns
41

 EB dómstólsins í máli C-67/96
42

 kom fram að samkeppnisreglur EB 

væru ekki samdar með það í huga að ná til launþega, þannig gætu launþegar ekki 

skilgreinst sem fyrirtæki í skilningi samkeppnisréttarins væru þeir sannarlega í 

launþegasambandi við sinn vinnuveitanda. Í sama áliti taldi Jacobs að á sama hátt 

gætu reglur samkeppnisréttar ekki tekið til verkalýðsfélaga, að því leyti sem 

starfsemi þeirra væri í þágu félagsmanna.
43

 Samskonar niðurstöðu má sjá í 

ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 30/1995 varðandi niðurgreiðslu námskeiða fyrir 

félagsmenn í VR sem staðfest var með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

nr. 22/1995.   

Þá er einnig áhugavert að skoða álit Léger aðallögmanns EB dómstólsins í máli C-

309/99
44

. Þar segir hann að þeir lögmenn sem starfi sjálfstætt, falli vafalaust undir 

hugtakið fyrirtæki. Hins vegar geti verið vafi um aðra lögmenn og telur hann þá 

lögmenn sem sannarlega starfa undir stjórn annarra sem launamenn ekki geta fallið 

undir hugtakið fyrirtæki í skilningi samkeppnisréttar. Sé málum hinsvegar þannig 

háttað að þeir lúti í raun ekki boðvaldi atvinnurekanda síns og tekjur þeirra séu 

verulega háðar afkomu fyrirtækisins, geti verið mikill vafi hvort þeir falli undir 

hugtakið.
45

  Í umræddu máli var Lögmannafélag Belgíu einmitt talið falla undir 

81.gr. Rómarsáttmálans þar sem meðlimir þess byðu þjónustu sína í ýmsum 

formum gegn greiðslu og því væri félagið skilgreint sem samtök fyrirtækja í 

samkeppnisrétti. Talið hefur verið að sami lögaðilinn geti verið flokkaður sem 

                                                 
40 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB frá 26. maí 1978 í máli nr. IV/29.559 - RAI/UNITEL  
41 Advocate General 
42Mál nr. 67/96 - Albany International BV gegn Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie. 
43 Álit Advocate General Jacobs í máli C-67/96. 
44 Mál nr. C-309/99.Wouters gegn Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
45 Álit Advocate General Léger í máli C-309/99. 
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fyrirtæki í skilningi samkeppnisréttar þegar hann sinnir vissum þáttum starfsemi 

sinnar, á meðan aðrir þættir teldust þess eðlis, að ekki væri rétt að flokka hann þar 

undir. Við mat á þessu er nauðsynlegt að skoða þá starfsemi sem um ræðir hverju 

sinni sérstaklega.
46

 Í máli nr. C-41/90
47

 segir Evrópudómstóllinn að hugtakið 

fyrirtæki í skilningi samkeppnisréttar nái til allrar þeirrar starfsemi aðila sem tengist 

fjárhagslegri umsýslu og skiptir engu í því samhengi hvernig starfsemin er 

fjármögnuð eða hver réttarstaða aðila er. Þess er því ekki krafist að fyrirtækið sé 

formlega skráð, heldur er aðeins krafist að samkeppnisreglur geti átt við um 

viðkomandi starfsemi og að fyrirtækið geti verið aðili að lögum, þ.e. geti átt réttindi 

og borið skyldur. Ekki er skilyrði að fyrirtækið sé rekið með hagnað að markmiði 

eða að það sé rekið af einkaaðilum.
48

 

5.1. Samtök fyrirtækja 

Undir hugtakið samtök fyrirtækja má færa flest alla þá félagsstarfsemi þar sem 

aðilar sem skilgreindir eru sem fyrirtæki í samkeppnisrétti hafa með sér samstarf. Í 

EB rétti hefur verið talið að til samtaka fyrirtækja heyri m.a. samtök bænda, ýmis 

konar fagfélög, samtök samtaka fyrirtækja og margt fleira. Ekki skiptir máli hvort 

samtökin eru rekin í hagnaðarskyni eða ekki og þá getur einnig verið að til 

hugtaksins teljist félög sem starfa að einhverju leyti fyrir atbeina ríkisins, svo 

framarlega sem fella megi félagsmenn þeirra undir þá sem skilgreindir voru í 

hugtakinu fyrirtæki og samtökin taka ákvarðanir eða gera samninga í þeirra þágu.
49

 

Hugtakið tekur til hvers konar skipulagðra samtaka, jafnt til samtaka sem komið er 

á með lögum sem og þeirra sem stofnuð eru með viljayfirlýsingu.
50

 

Dæmi eru um að sami aðili hafi bæði verið flokkaður sem fyrirtæki og sem samtök 

fyrirtækja og má m.a. sjá slíkt í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 13/2001 sem og í 

Hæstaréttardóm nr. 37/2003 þar sem talið var að líta þyrfti á annars vegar Sölufélag 

garðyrkjumanna og hins vegar Ágæti hf. bæði sem fyrirtæki í skilningi 4.gr. skl. og 

sem samtök fyrirtækja skv. 12.gr. skl. Þá má nefna að í ákvörðun 

framkvæmdastjórnar EB var evrópska knattspyrnusambandið (UEFA) skilgreint 

sem samtök samtaka fyrirtækja, samtök fyrirtækja og sem fyrirtæki sjálft í skilningi 

                                                 
46 Wish, Richard. (2009). Bls. 83. 
47 Mál nr. C-41/90. Klaus Höfner and Fritz Elser gegn Macrotron GmbH   
48 Stefán Már Stefánsson (2000). Bls. 671. 
49 Bellamy og Child (2008). Bls 136-137. 
50 Stefán Már Stefánsson (1993). Bls. 38. 
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samkeppnisréttar þar sem það sinnti sjálft með beinum hætti ýmsum fjárhagslegum 

málum.
 51

 

5.2. Ákvarðanir  og hvatningar samtaka fyrirtækja 

Ákvarðanir í skilningi samkeppnisréttarins eru túlkaðar vítt.  Engar formkröfur eru í 

raun gerðar til slíkra ákvarðanna og geta almenn tilmæli til félagsmanna t.d. vel 

fallið undir þá skilgreiningu óháð því hversu bindandi þau eru fyrir félagsmenn. Þá 

geta ákvæði í lögum og reglum samtakanna talist til ákvarðanna ásamt hegðun 

samtakanna eða trúnaðarmanna þeirra á vettvangi samtakanna.
52

 Í 12.gr. skl. er 

einnig notað hugtakið hvatning og verður að skilja það sem svo að löggjafinn hafi 

viljað tryggja að öll háttsemi á vettvangi samtaka fyrirtækja sem færu gegn 10.gr. 

skl. væri ólögleg, sama í hvaða búning sú háttsemi væri klædd. Það er því alveg 

ljóst að með því er einnig náð til athafna sem ekki eru bindandi fyrir meðlimi 

samtaka fyrirtækja líkt og almenn tilmæli til félagsmanna, upplýsingagjöf og 

ráðleggingar hvort sem þær eru með beinum eða óbeinum hætti svo lengi sem 

aðgerðirnar hafa það að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir 

samkeppni eða henni raskað líkt og segir í 10.gr. skl. Dæmi um mál þar sem reynt 

hefur á þetta má nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 5/2009 þar sem sátt var 

gerð við Félag íslenskra stórkaupmanna. Málavextir voru þeir að í fréttum RÚV var 

fjallað um væntanlegar hækkanir á matvælaverði. Haft var eftir framkvæmdastjóra 

FÍS að ljóst væri að ákveðin hækkunarþörf væri fyrir hendi á markaðnum og að það 

kæmi honum ekki á óvart að sjá matarverð hækka um 20 – 30% á næstu vikum og 

mánuðum. Slík hvatning á opinberum vettvangi, þó vissulega væri hún ekki 

bindandi á neinn hátt fyrir neinn meðlima FÍS, var talin brotleg gegn 12., sbr. 10. gr. 

skl. Þá má nefna dóm Evrópudómstólsins í máli nr. 8/72
53

 þar sem samtök 

hollenskra sementsframleiðenda höfðu verið ósátt með ákvörðun 

framkvæmdastjórnar EB um að banna þeim að mæla með ákveðnu útsöluverði við 

félagsmenn sína. Þá hafði framkvæmdastjórnin jafnframt synjað þeim um 

undanþágu á grundvelli 3.mgr. 81.gr. Rómarsáttmálans. Dómurinn staðfesti þetta og 

taldi þessi meðmæli á ákveðnu verði í raun vera ákvörðun í skilningi 

samkeppnisréttar. Þá sagði dómurinn að 1.mgr. 81.gr. Rómarsáttmálans leggi skýrt 

                                                 
51 Ákvörðun Framkvæmdastjórnar EB frá 23 júlí 2003 í máli COMP/C.2-37.398- Joint selling of the 

commercial rights of the UEFA Champions League 
52 Bellamy og Child (2008). Bls 137-138. 
53 Mál nr. 8/72. Vereeniging van Cementhandelaren v Commission of the European Communities 
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bann við öllu verðsamráði og útgáfa slíks viðmiðunarverðs sé því til þess fallin að 

keppinautar geti áætlað með nokkurri vissu verð hvors annars. Fleiri dæmi um 

hvatningu samtaka fyrirtækja má sjá í úrskurðum 5/2004 varðandi LMFÍ sem 

reifaður er í kafla 3.2.3.1.og úrskurð 9/2009 varðandi Bændasamtökin sem reifaður 

er í kafla 3.2.3.2.  

5.3. Formkröfur samninga 

Þar sem 12.gr. skl. ítrekar í raun bann 10.gr. tekur það því að sjálfsögðu einnig til 

samninga, samþykkta og samstilltra aðgerða sem eiga sér stað á vettvangi samtaka 

fyrirtækja. Engar formkröfur eru í samkeppnisrétti um slíka samninga og tekur 

bannið til heiðursmannasamkomulaga, munnlegra samkomulaga og fleiri 

óformlegra samkomulaga, rétt eins og það tekur til skriflegra. Undir þetta geta 

einnig fallið t.d. samningaviðræður aðila þó þær endi ekki með samning og geta 

ýmsar aðrar aðgerðir aðila, s.s. tölvupóstsendingar verið talin falla þarna undir 

bannákvæði skl. þó þær leiði ekki til formlegs samnings á milli aðila.
54

  

Í grænmetismálinu
55

 segir Hæstiréttur:  

Samningur í skilningi 10. gr. getur verið í hvaða formi sem er og verður 

að skýra hugtakið rúmt. Þær aðgerðir eða sú háttsemi, sem fellur undir 

10. gr. laganna, þarf ekki að hafa haft áhrif á markaði til þess að 

ákvæðið teljist hafa verið brotið, heldur nægir að keppinautar hafi með 

sér samráð eða samstilltar aðgerðir, sem lúta að eða ætlað er að hafa 

áhrif á verð eða skiptingu markaða. 

Í málum nr. 56- og 58/64
56

 komst dómstóll EB að sambærilegri niðurstöðu varðandi 

það að samningur þurfi ekki að hafa komist til framkvæmda, hafi hann það að 

markmiði að raska samkeppni. Í framkvæmd er oftast látið nægja að lýsa tiltekinni 

hegðun sem samningum og/eða samstilltum aðgerðum án þess að greina þar á milli. 

Það er því ekki nauðsynlegt að skilgreina nákvæmlega hvað felst í samningi þar 

sem hugtakið samstilltar aðgerðir er vítt og tekur til hvers konar samvinnu 

fyrirtækja.
57

  

                                                 
54 Bellamy & Child (2008). Bls 108-109. 
55 Hrd. nr. 37/2003. 
56 Mál nr. 56 og 58/64. Consten and Grundig v. Commission. 
57 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir (2001). Bls. 76. 
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6. Verðsamráð   

Versta dæmi um brot á samkeppnislögum er líklega þegar aðilar hafa með sér 

samráð um verð. Í tilmælum Efnahags og framfarastofnunar Evrópu (OECD) til 

aðildarríkja sinna um ströng viðurlög gegn samkeppnislagabrotum segir að 

verðsamsæri séu allra grófustu brot sem finnist gegn samkeppnislögum og slíkt 

stórskaði neytendur víða um heim.
58

 Aðgerðir sem ætlað er að hafa áhrif á verð 

keppinauta á markaði teljast alltaf hafa það að markmiði að raska samkeppni hvort 

sem um lárétta eða lóðrétta samninga er að ræða.
59

 Engu skiptir þó tilgangur 

samráðsins hafi í raun verið að sammælast um að lækka verð, sem vissulega er 

neytendum til hagsbóta. Gott dæmi um það má sjá í ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins í máli nr. 10/2008 þar sem Samtök iðnaðarins og Samtök 

verslunar og þjónustu höfðu með sér samráð um verðlækkanir vegna lækkunar vsk. 

á matvörur. Þar eru samtökin í raun að tryggja að lækkun á vsk. skili sér til neytenda 

en Samkeppniseftirlitið tekur fram að samtök fyrirtækja megi með engu móti vinna 

gegn sjálfstæði fyrirtækja. Ákvæði 10.gr. skl. banni allt samráð um verð alveg án 

tillits til þess hvort samráðið miði að verðhækkun, verðlækkun eða því að verð 

standi í stað. Með aðgerðum samtakanna hefði verið nær tryggt að allir aðilar 

lækkuðu jafn mikið og því frumkvæði tekið af þeim til að veita hver öðrum 

verðsamkeppni í tengslum við breytingar á vsk. 

Oft getur verið erfitt að átta sig á því hvenær um verðsamráð milli aðila er að ræða 

og hvenær hegðun telst eðlileg markaðshegðun. Það er t.d. þekkt úr rekstrarfræðinni 

að á fákeppnismörkuðum, líkt og svo algengt er að sé uppi á teningnum hérlendis, 

myndist staða þar sem eitt stórt fyrirtæki á markaðnum verður verðleiðbeinandi.
60

 

Við þannig aðstæður er mun auðveldara fyrir fyrirtækin að fara framhjá tilgangi 

samkeppnislaga heldur en á mörkuðum þar sem fullkomin samkeppni ríkir. Sitji 

aðilar fundi þar sem verðlagsumræður fara fram sem brjóta í bága við 

samkeppnislög er þeim gert að hafa uppi mótmæli þegar í stað og tilkynna það að 

þeir hafi ekki áhuga á að taka þátt í fundum sem feli í sér brot á 

samkeppnislögum.
61

 Dæmi um þessa framkvæmd má sjá í dómi undirréttar EB í 

                                                 
58 OECD (1998). Recommendation of the Council concerning Effective Action Against Hard Core 

Cartels. 
59 Wish, Richard (2009). Bls. 119. 
60 Ágúst Einarsson (2005). Bls. 265. 
61 Wish, Richard (2009). Bls. 101 – 102. 
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máli T -303/02
62

 þar sem dómurinn staðfestir þessa reglu og segir að ástæðan fyrir 

þessu sé m.a. að með því að hafa tekið þátt í fundinum án þess að hafa uppi 

mótmæli hafi viðkomandi gefið öðrum aðilum tilefni til að ætla að hann myndi taka 

þátt í hinu ólöglega samsæri sem ákveðið hefði verið á fundinum.  

6.1. Verðákvarðanir samtaka fyrirtækja 

Þegar talað er um verðsamráð í skilningi samkeppnisréttar er ekki aðeins verið að 

tala um það þegar aðilar koma sér saman um ákveðið verð, heldur geta margvíslegar 

aðgerðir flokkast þar undir. Áður hafa verið nefnd dæmi af sameiginlegum 

gjaldskrám, leiðbeinandi tilmælum um viðmiðunar eða hámarksverð og margt 

fleira. Undir verðsamráð flokkast þannig hlutir eins og samráð um afslætti, 

söluprósentur, aukagjöld ýmis konar, endurgreiðslur, vexti, ákvarðanir um að víkja 

ekki frá föstu verði eða sameiginlegar ákvarðanir um að selja ekki undir 

kostnaðarverði.
63

 Rannsóknir hafa sýnt að þegar ólögleg samvinna á sér stað á 

mörkuðum þar sem margir aðilar keppa á, er langalgengast að sú samvinna eigi sér 

stað innan atvinnugreinasamtaka þeirra.
64

 Dæmi um stórfellda slíka samvinnu má 

finna í dómi Evrópudómstólsins nr. 246/86.
65

 Þar voru samtök 

þakefnisframleiðenda í Belgíu fundin sek um stórfellt verðsamráð, þar sem 

ákvarðanir um lágmarksverð og viðmiðunarverð voru m.a. teknar á aðalfundum 

samtakanna. Samtökin sendu síðan öðrum innlendum aðilum gögn þeirra um 

viðmiðunarverð og annað slíkt. Þá unnu samtökin markvisst saman gegn erlendri 

samkeppni með ýmsum samstilltum aðgerðum og taldi dómurinn þannig auðséð að 

samkomulag þeirra teldist hafa áhrif á  viðskipti á milli landa þrátt fyrir að taka 

aðeins til markaðarins í Belgíu. 

Innan samtaka fyrirtækja eiga sér oft stað upplýsingaskipti á milli samkeppnisaðila 

á markaði, þegar þær upplýsingar innihalda viðkvæmar upplýsingar líkt og 

upplýsingar um verðlagningu aðila sem eiga að starfa sjálfstætt á markaði, getur það 

eitt og sér nægt til þess að samtökin teljist brotleg við samkeppnisreglur.
66

 Það er þó 

sjaldnast þannig að samtök fyrirtækja komi beint að verðlagningu aðila sinna, þó 

                                                 
62 Mál nr. T-303/02. Westfalen Gassen Nederland BV gegn Commission of the European 

Communities. 
63 Bellamy og Child (2008). Bls. 312 – 315. 
64 Jones og Sufrin (2008). Bls. 171. 
65 Mál nr. 246/86. SC Belasco and others gegn Commission of the European Communities. 
66 Jones og Sufrin (2008). Bls. 172. 
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dæmi um slík bein afskipti megi vissulega finna, líkt og í grænmetismálinu.
67

 Oft 

eru brot samtaka fyrirtækja á 12.gr., sbr. 10.gr. skl. í formi hvatninga til 

félagsmanna um tilteknar verðbreytingar líkt og sjá má í málum FÍS og BÍ sem 

fjallað var um fyrr í ritgerðinni. Þá hefur áður verið fjallað um svokölluð 

lágmarksverð og viðmiðunarverð sem talin eru brjóta gegn samkeppnislögum, 

jafnvel þó aðilar fari ekki endilega eftir þeim. Í ákvörðun framkvæmdastjórnar EB í 

máli samtaka glerframleiðanda voru reglur samtakana um heiðarleg viðskipti taldar 

brjóta í bága við 1.mgr. 81.gr. Rómarsáttmálans. Samtökin höfðu reglur sem 

bönnuðu ýmiskonar undirboð og afslætti frá verðum hvers og eins. 

Framkvæmdastjórnin benti á það í ákvörðun sinni að í viðskiptum með gler væri 

sérstaklega mikilvægt að virk verðsamkeppni ríkti vegna takmarkaðra möguleika á 

samkeppni um eðli vörunnar sjálfrar.
68

   

6.2. Varasöm samvinna 

Það er ljóst að öll samvinna á milli keppinauta er varasöm gagnvart 

samkeppnislögum. Þannig hefur spurningunni um hvort keppinautar megi hvorki 

hittast, heyrast eða sjást verið svarað þannig að þeir megi helst ekki hittast en geri 

þeir það, megi þeir hvorki heyrast né sjást.
69

 Að öllu gamni slepptu, þá er það ljóst 

að samvinna á því sviði sem til umfjöllunar er í ritgerð þessari er nánast í öllum 

tilfellum bönnuð. Menn geta haft með sér ýmiskonar samvinnu án þess að brjóta 

gegn samkeppnislögum, en þegar sú samvinna er komin út á það að hafa áhrif á 

verðstýringu aðila er nánast alltaf komið út á hálan ís, hafi ekki sérstaklega verið 

fengin undanþága fyrir þeirri samvinnu. Áður hefur verið fjallað um það m.a. að 

það nægi að viðkomandi sitji fundi þar sem samráðsmál eru rædd til að geta átt það 

á hættu að teljast hafa brotið gegn samkeppnislögum. Þannig má t.d. sjá í 

Olíumálinu, ákvörðun nr. 21/2004 þar sem voru birtar leiðbeiningar frá Shell 

International, til Skeljungs þar sem lagt er upp með, að séu verðlags eða 

markaðsmálefni rædd, skuli Shell þegar hafna þátttöku í þannig umræðum og 

yfirgefa fundinn. Þá sé rétt að skrifa minnisblað um þau mótmæli þegar á 

skrifstofuna er komið.
70

  Samkeppnisyfirvöld hafa einnig fjallað um þetta 

                                                 
67 Hrd. nr. 37/2003 
68 Ákvörðun frá 15.maí 1974 í máli IV/400 - Agreements between manufacturers of glass containers. 
69 Heimir Örn Herbertsson (2004). Bls. 116. 
70 Skeljungur virtist hinsvegar því miður ekki fara eftir þessum leiðbeiningum og voru dæmdir fyrir 

m.a. ólöglegt verðsamráð skv. 10.gr. skl. 
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viðkvæma mál og hafa áréttað sérstaklega að umfjöllun og upplýsingaskipti milli 

keppinauta um verð, væntingar um verðlag eða fyrirætlanir um breytingar á verði 

geti raskað samkeppni og skaðað hagsmuni neytenda. Í banni samkeppnislaga við 

samráði felist að fyrirtæki verði að ákveða að öllu leyti sjálfstætt hvernig þau hegði 

sér á markaði. Samtökum fyrirtækja sé því bannað að vinna gegn þessu sjálfstæði 

félagsmanna þeirra með t.d. hvatningu til verðhækkana og mikilvægt sé að 

forsvarsmenn þeirra gæti sérstaklega að því að opinber umfjöllun þeirra feli ekki á 

neinn hátt í sér beina eða óbeina hvatningu til verðhækkana á viðkomandi markaði. 

Samkeppniseftirlitið hefur sérstaklega vakið athygli á því að ákvarðanir eða 

umfjöllun um gjaldskrár eða eðlilega verðlagningu geti farið gegn 12.gr., sbr. 10.gr. 

skl. Þá er sérstaklega vakin athygli á því að allar ákvarðanir eða umfjöllun um verð, 

hvort sem það er að hækka, lækka eða að það standi í stað, sé sérlega varasöm.
71

 

 

  

                                                 
71 Samkeppniseftirlitið (2008). Bls. 30 – 33. 
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7. Niðurstöður 

Markmið samkeppnislaga skv. 1.gr. þeirra er að efla virka samkeppni og vinna 

þannig að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. Samstarf fyrirtækja 

getur eins og hér að framan hefur verið bent á, haft mjög óæskilegar afleiðingar á 

samkeppnismarkað. Það er ljóst að vilji löggjafans með setningu regla um 

samkeppni, er að tryggja að hér ríki þannig umhverfi að fyrirtæki séu sjálfstæð og 

taki sjálfstæðar ákvarðanir varðandi stefnu sína út frá sínum forsendum. Þegar 

fyrirtæki hafa með sér samráð í því skyni að hafa áhrif á samkeppni er hætta á því 

að hvatinn til sjálfstæðra ákvarðanna minki. Þá getur slíkt samstarf leitt til hærra 

verðs og óhagstæðara viðskiptaumhverfis fyrir neytendur og þannig gengið gegn 

markmiðum samkeppnislaga.  

Þó er það ekki svo að samstarf fyrirtækja t.d. innan samtaka þeirra sé með öllu 

slæmt, það getur í mörgum tilfellum leitt af sér framþróun og jákvæða þróun á 

markað. Þess vegna er mikilvægt að skýrt sé afmarkað hvað gera megi og hvað beri 

að forðast á vettvangi samtaka fyrirtækja. Vel má hugsa sér að samstarf samtaka 

fyrirtækja, hvort heldur sem er innan eða utan samtaka þeirra, geti leitt af sér 

tæknilegar framfarir, hagnýtar upplýsingar um málefni sem leyfilegt er að fjalla um 

og margt fleira sem síðar skilað sér til neytenda. Mörg dæmi eru um auglýsingar þar 

sem samtök fyrirtækja eru að auglýsa sameiginlega og þó vissulega verði að huga 

að samkeppnislögum varðandi slíkt samstarf, þá eru auglýsingar eins og verslum við 

fagmenn frá Samtökum iðnaðarins og auglýsingar til að minna á daga eins og 

konudaginn og Valentínusardag frá Samtökum blómaframleiðanda, þekktar 

hérlendis. Slíkar aðgerðir geta skilað jákvæðri niðurstöðu fyrir greinina í heild, án 

nokkurra áhrifa á samkeppni innan hennar. 

Samtök fyrirtækja geta vel unnið að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta 

þjóðfélagsins í samræmi við markmið samkeppnislaga. Hinsvegar er það alveg 

skýrt að það verður ekki gert með ólöglegu verðsamráði. Ganga má út frá því að öll 

samvinna, aðila, um verð á einn eða annan hátt sé stranglega bönnuð, nema hún sé 

sérstaklega leyfð s.s. með einum af undanþáguheimildum samkeppnislaga eða með 

skírum ákvæðum annarra laga. Það er því ljóst að mörkin á löglegri samvinnu og 

ólöglegri verðstýringu eru nokkuð skýr. Ef sú samvinna er ekki sérstaklega leyfð, þá 

er hún bönnuð. 
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8. Lokaorð 

Ætla skyldi að ákvarðanir innan samtaka fyrirtækja séu ávalt teknar með góðum 

vilja í huga, þ.e. góðum vilja fyrir viðkomandi aðila, en oft gleymist í því samstarfi 

að gæta að hag neytenda. Samkeppnislög eru m.a. hugsuð til að verja neytendur frá 

samráði á milli fyrirtækja. Taki menn sig saman um það að ræna fyrirtæki eru þeir 

umsvifalaust álitnir glæpamenn og fordæmdir af samfélaginu en nú á síðari árum 

hafa menn í vaxandi mæli farið að opna augun fyrir því að litlu skárra sé þegar 

fyrirtæki taka sig saman um að hlunnfara viðskiptavini á skipulegan hátt. 

Til þess að aðilar teljist brotlegir gegn 12.gr. skl. verður brotið að tengjast 

starfssemi samtaka fyrirtækja eða athöfnum trúnaðarmanna þeirra. Forsvarsmenn 

tveggja fyrirtækja sem urðu eftir á barnum eftir löglegan aðalfund samtaka sinna og 

skiptast á ólöglegum upplýsingum varðandi samkeppnismál myndu þannig varla 

teljast hafa brotið 12.gr. heldur heyrði brot þeirra eingöngu undir 10.gr. skl. Sé 

hinsvegar um víðtækara samráð að ræða á vettvangi sem talinn er vettvangur 

samtaka fyrirtækja eða ef samráðið er bókað á einn eða annan hátt á þeirra vettvangi 

er hæpið að samtökin geti firrt sig ábyrgð á því, a.m.k. ekki ef bargestirnir eru 

flokkaðir sem trúnaðarmenn þeirra líkt og oft er gert með fulltrúa á fundum 

samtaka. 

Flest stærri samtök hérlendis eru þannig uppbyggð, að innan þeirra eru oft flest eða 

öll fyrirtæki í viðkomandi atvinnugrein. Þannig hafa stjórnendur slíka samtaka 

ótvírætt möguleika á að hafa veruleg áhrif á þeirra markað, með ákvörðunum eða 

hvatningum. Þeir verða því að gæta sérstaklega að því að brjóta ekki gegn 

samkeppnislögum og mætti telja ráðlegt að innan slíkra samtaka sé þess sérstaklega 

getið í starfsreglum, hvaða starfssemi rúmist innan ramma samkeppnislaga og hvað 

beri að varast. 
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