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Útdráttur – Upplýsingaskipti og önnur samskipti á milli keppinauta með sérstakri áherslu á 

landbúnaðarstarfsemi. 

Rannsóknarspurning er „hvaða heimildir samtök á vettvangi landbúnaðar hafa til þess að skiptast á 

upplýsingum og hafa önnur samskipti sín á milli“. Landbúnaðurinn lýtur að ákveðnu leyti opinberri 

verðlagningu samkvæmt Lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum.   

Bændasamtök Íslands eru í forsvari fyrir bændur hvað varðar ákvarðanir á verðlagsmálum samkvæmt 

búvörulögum auk þess að standa vörð um hagsmuni bænda. Framangreint fyrirkomulag hefur valdið 

árekstrum í framkvæmd varðandi það hvaða samninga bændur mega gera sín á milli auk þess hvaða 

upplýsingum þeir mega skiptast á.  Tekið verður til skoðunar samspil búvörulaga og samkeppnislaga 

með sérstakri áherslu á verðlagsmálefnin og heimildir bænda samkvæmt búvörulögum. Til 

samanburðar verður samspil samkeppnislaga og landbúnaðarlöggjafar skoðað í Evrópu og Noregi. 

Tekin verða til skoðunar þau hugtök sem máli skipta hvað varðar 10. og 12. gr. samkeppnislaga með 

hliðsjón af 101. gr. samningsins um starfsemi Evrópubandalagsins. Þá verða skoðuð sérstaklega fyrir 

þau upplýsingaskipti og samningar á milli samtaka á vettvangi landbúnaðar sem máli skipta. Gerður 

verður samanburður á því hvernig annars vegar samkeppniseftirlitið og hins vegar Framkvæmdastjórn 

Evrópu túlka upplýsingaskipti á milli keppinauta í framkvæmd með hliðsjón af leiðbeiningarreglum 

Evrópuráðsins sem gefnar voru út í janúar á þessu ári. Þá verður í stuttu máli fjallað um almennar 

undanþágur frá samkeppnislögum á grundvelli 13. gr. samkeppnislaga og til samanburðar ákvæði 101 

(3) TFEU og hvernig sú framkvæmd hefur verið á vettvangi landbúnaðar. Helstu niðurstöður eru þær 

að til þess að Bændasamtök Íslands geti sinnt sínum lögbundnu skyldum bæði gagnvart félagsmönnum 

sem og sinnt opinberum skyldum sínum án þess að eiga á hættu að fara gegn samkeppnislöggjöfinni er 

breytinga þörf. Ekki er mikið um það í Evrópu að samtökum á vettvangi landbúnaðar séu veittar 

undanþágur frá samkeppnislögum, samningur þarf að falla undir mörg skilyrði til þess að falla undir 

hana og samkvæmt framkvæmd þá hefur lítið verið um undanþágur samkvæmt reglugerð 1184/2006. 

Megin niðurstaðan er sú að hagkvæmasta lausnin á þeim árekstrum sem orðið hafa á búvörulögum og 

samkeppnislögum sé að gefa út ákveðnar leiðbeiningarreglur varðandi það hvernig meta eigi 

upplýsingaskiptasamninga í framkvæmd. Þrátt fyrir að ekki sé þörf á því að meta áhrif samningsins á 

markaðinn þegar hann hefur það að markmiði að hamla samkeppni þá verður að telja að vegna vegna 

séraðstæðna á ákveðnum mörkuðum sé það stundum nauðsynlegt. 



 

Abstract – Exchange of information and other interaction between competitors with emphasis on 
agricultural activities.  

The research question is “what authority do organizations in the field of agriculture have to exchange 

information and interact with each other”. The Agriculture industry is partially subjected to public price 

intervention according to law no. 99/1993 regarding production, pricing and selling of agricultural 

products. The farmers association of Iceland represents farmers regarding pricing decisions according 

the Icelandic law on agriculture as well as protecting farmers’ interests. The aforementioned 

arrangement has caused conflicts in the implementation of what agreements farmers can enter into with 

each other  as well as what information they can share. Interaction of the Icelandic law on agriculture 

and the Icelandic competition act will be taken into consideration with emphasis on pricing policy and 

farmers’ authority according to the Icelandic law on agriculture. The interaction between competition 

law and agricultural legislation in Europe and Norway is examined for comparison. Relevant 

terminology regarding art. 10.  and art. 12. of the Icelandic competition act in relations to art. 101. of 

the treaty on the functioning of the European Union is examined. The exchange of information and 

agreements between agricultural organizations will be examined especially. A Comparison will be 

made on how the Icelandic competition authority and the European commission interpret the exchange 

of information between competitors in practice. General exemptions from art. 13. of the Icelandic 

competition act and the art. 101 (3) of the treaty on the functioning of the European Union are 

discussed briefly. The main conclusion is that a change must be made in order to enable the Farmers 

association of Iceland to perform their public duties as well as duties towards their members according 

the Icelandic agricultural law without violating the Icelandic competition act. It is uncommon in 

Europe that agricultural organizations are exempted from competition law. Agreement needs to fulfill 

numerous conditions to be subjected to exemption according to regulation 1184/2006 and few 

exemptions have been made according to practice. The main conclusion is that the most efficient 

solution regarding the conflicts between the Icelandic agricultural law and the Icelandic competition act 

is to issue certain guidelines on how to assess information sharing agreements in practice. Despite the 

fact that there is no need to evaluate the effect the agreement has on the market, it has to be concluded 

that in certain market situations it can be necessary to evaluate the effect it has on the market even 

though it has as its object to restrict competition.                  
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1 Inngangur		
Landbúnaðarlöggjöf hefur verið í stöðugri þróun undanfarna áratugi. Búvörulögin komu fyrst fram á 

sjónarsviðið árið 1985. Eftir setningu þeirra laga voru gerðar á þeim ýmsar breytingar  sem ásamt 

búvörusamningnum frá 1991 og mjólkursamningnum frá 1992 voru síðar sett í ný lög, lög nr. 99/1993 

um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum (hér eftir nefnd „búvörulög“). Landbúnaður hefur 

þróast í samræmi við tækniframfarir, neytendamynstur, viðskipta- og athafnafrelsi auk þátttöku í 

alþjóðasamstarfi sem hefur aukist síðustu árin og opnað fyrir möguleika á innflutningi á hinum ýmsu 

búvörum.1 

Ákveðin vernd hefur lengi vel einkennt landbúnaðinn, mikið er um reglugerðir og lagasetningu til þess 

að viðhalda framangreindri verndarstefnu. Hafa fræðimenn orðað það svo að  löggjafinn telji að vernda 

þurfi landbúnaðinn frá hinum skaðlegu eiginleikum sem samkeppni getur haft í för með sér.2 Til þess 

að lesandinn glöggvi sig á því efni sem til umfjöllunar er í þessari ritsmíð verður farið yfir hinar 

sérstöku reglur sem gilda á vettvangi landbúnaðar þar á meðal verður farið yfir lög um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993 (hér eftir nefnd búvörulög) og hið sérstaka samband þeirra 

laga við reglur samkeppnisréttar. Verndarstefna í landbúnaði á ekki einungis við um landbúnaðinn á 

Íslandi, hið sama á við í öðrum löndum og verður til samanburðar skoðað samspil samkeppnisréttar og 

landbúnaðar í Noregi. Eitt af því sem felst í þeirri verndarstefnu sem ríkir á vettvangi landbúnaðar er að 

ákveðnar atvinnugreinar eða markaðir í landbúnaði ákveða ekki verðstefnu sína sjálfir og er 

fyrirkomulaginu þannig háttað að það er að nokkru leyti miðstýrt. Nánar er fjallað um verðskráningu á 

búvörum í IV. kafla búvörulaga. Einnig er fjallað um það hvernig framangreindri framkvæmd er háttað 

í Evrópurétti í tengslum við Landbúnaðarstefnu EB. Verðstýring á vettvangi landbúnaðar skiptir máli 

varðandi það sem hér er til umfjöllunar að því leyti sem atvinnugreinasamtök hafa heimild til þess að 

ákvarða verðlagsmálefni á ákveðnum mörkuðum. þá verða undanþágur frá reglum samkeppnisréttar 

skoðaðar. Það hversu langt lönd ganga varðandi þá verndarstefnu sem ríkt hefur á vettvangi 

landbúnaðarins er misjafnt. Samkvæmt Íslenskum rétti er mjólkursamlögum veitt undanþága til að 

sameinast og hafa með sér ákveðið samráð samkvæmt 71. gr. búvörulaga. Til þess að hægt sé að taka 

                                                            
1 Sigurgeir Þorgeirsson, Erna Bjarnadóttir og Þórarinn E. Sveinsson, `Bændasamtökum Íslands Atvinnuvegur á 
krossgötum`, Staða búgreina á breyttum tímum (Fræðaþing landbúnaðarins, 2004) 1. mgr. 
2 Wish, Richard Competition law  sixth edition bls. 12. 
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undanþágu sem ákvæði 13. gr. samkeppnislaga veitir til skoðunar þarf fyrirtæki eða samtök fyrirtækja 

að senda tilkynningu til Samkeppniseftirlitsins til þess að fá skýra afstöðu frá því gagnvart þeim 

samningi/samkomulagi sem um er að ræða. Teknar verða til skoðunar þær reglur sem gilda um 

undanþágur annars vegar í  Noregi og hins vegar í Evrópurétti. Noregur hafa tekið sína verndarstefnu 

skrefinu lengra heldur en Ísland og veitir landbúnaðinum undanþágu frá ákvæðum samkeppnisreglna 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þá verða undanþágur landbúnaðarins frá samkeppnisreglum 

einnig skoðaðar á vettvangi Evrópuréttar en við skoðun á túlkun og framkvæmd 13. gr. samkeppnislaga 

verður höfð til hliðsjónar túlkun og framkvæmd á ákvæði 101 (3) TFEU.  Einnig verður skoðuð 

sérstaklega reglugerð frá Evrópuráðinu nr. 1184/2006 sem veitir ákveðnum landbúnaðarvörum sem 

falla undir viðauka II við reglugerðina undanþágu frá beitingu samkeppnisreglna að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Farið verður í dómaframkvæmd hvað framangreind skilyrði varðar og hvernig 

þau hafa verið túlkuð í Evrópurétti. Í Íslenskum rétti hefur einnig verið vitnað í reglugerð nr. 1184/2006  

(þáverandi reglugerð nr. 26/62) sbr. ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 og verður farið yfir það 

hvernig reglugerðin hefur verið túlkuð í Íslenskum rétti.  

Þar sem í þessari ritsmíð verður fjallað um beitingu 10. gr. sbr. 12. gr. samkeppnislaga á 

vettvangi landbúnaðar þá verður í fyrstu farið yfir ákveðin grunnhugtök eins og hugtökin láréttir 

samningar annars vegar og hins vegar láréttar samkeppnishömlur. Einnig verður að telja nauðsynlegt að 

útskýra þau hugtök sem fram koma í 10. og 12. gr. samkeppnislaga en þau hugtök sem farið verður yfir 

eru hugtökin samningur, samþykktir og samstilltar aðgerðir, „að hafa að markmiði“ eða „hafa áhrif á“. 

Þá verða einnig teknir sérstaklega til skoðunar einokunarhringir og hvernig þeir tengjast 

upplýsingaskiptasamningum á milli keppinauta. Við mat á því hvort um sé að ræða 

upplýsingaskiptasamning eða einokunarhring skiptir miklu máli hvort fákeppni ríki á markaðnum. 

Verður því hugtakið fákeppni skoðað. 

Á vettvangi landbúnaðar eru starfandi svokölluð atvinnugreinasamtök, samvinnufélög sem og 

landssamtök bænda eins og Bændasamtök Íslands. Samtök á vettvangi landbúnaðar starfa að mörgu 

leyti við sérstakar aðstæður. Markmið slíkra samtaka geta verið mismunandi en í meginatriðum þá er 

hlutverk þeirra að vinna að sameiginlegum markmiðum bænda á markaðnum. Samkvæmt a- lið 6. gr. 

samþykkta Bændasamtaka Íslands þá sjá samtökin um það að gæta hagsmuna bændastéttarinnar og 

sameina bændur. Umdeilt hefur verið hvort slík samtök séu undanþegin frá samkeppnislögum eða hvort 
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samkeppnislög gildi fullum fetum um samninga og verðsamráð slíkra samtaka.3 Þar sem hlutverk slíkra 

samtaka er að vinna að sameiginlegum markmiðum bænda þá eru oftar en ekki haldnir fundir innan 

slíkra samtaka og er þá í raun kominn vettvangur fyrir keppinautana til þess að ræða saman um hin 

ýmsu málefni. Oft getur verið til bóta fyrir fyrirtæki að fá ýmsar upplýsingar varðandi markaðinn en 

keppinautar eru bundnir af 10.  og 12. gr. samkeppnislaga og eru  því allir samningar, samþykktir og 

samstilltar aðgerðir á milli keppinauta óheimilar ef þær varða í fyrsta lagi verð, afslætti eða álagningu, í 

öðru lagi skiptingu markaða eftir svæðum, eftir viðskiptavinum eða eftir sölu og magni, í þriðja lagi 

gerð tilboða. Einnig er samvinna á sama sölustigi um leiðsögn við útreikning á verði, afslætti og 

álagningu bönnuð. Samkvæmt 12. gr. samkeppnislaga er samtökum fyrirtækja óheimilt að ákveða 

samkeppnishömlur eða hvetja til hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögunum. Framangreindar 

lagareglur takmarka því hverskonar umræður geta átt sér stað innan atvinnugreinasamtaka og getur oft 

verið erfitt að greina hvaða upplýsingaskipti falla undir framangreind lagaákvæði og hverskonar 

upplýsingaskipti eru heimil. Vegna aðildar Íslands að EES- samningnum verður tekið mið af 

Evrópurétti  og þar sem Íslensku samkeppnisreglunar eru í raun eftirmynd sambærilegra reglna í 

Evrópurétti þá verður gerður samanburður á túlkun og framkvæmd annars vegar ákvæðis 101 (1) gr. 

Samningsins um starfsemi Evrópusambandsins4 (hér eftir skammstafað TFEU) og hins vegar 10. gr. 

sbr. 12. gr. samkeppnislaga við athugun á því hvaða upplýsingaskipti á milli keppinauta eru heimil. Þá 

verða skoðaðar þær leiðbeiningarreglur5 sem Framkvæmdastjórn Evrópu gaf út í janúar á þessu ári og 

verða þær notaðar sem viðmið til þess að bera saman framkvæmd annars vegar Samkeppniseftirlitsins 

og hins vegar Framkvæmdastjórnar EB, hvað varðar upplýsingaskipti á milli keppinauta á vettvangi 

landbúnaðar. Framkvæmdastjórnin hefur ekki gefið út jafn ítarlegar reglur áður varðandi 

upplýsingaskipti á milli keppinauta og  voru mál varðandi framangreint álitaefni metin á þann hátt að 

hvert einstakt mál var metið fyrir sig (e. on a case by case basis). Í þeim leiðbeiningarreglum sem 

Framkvæmdastjórn Evrópu hefur gefið út, fyrst árið 1968 og enn ítarlegri í skýrslu sem kom út árið 

                                                            
3 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 
4Með tilkomu Lissabonsamningsins sem tók gildi þann 1. desember 2009 breyttist nafnið á samningnum um 
Evrópubandalagið (áður Rómarsamningurinn). Eftir breytinguna heitir samningurinn  „samningurinn um starfsemi 
Evrópusambandsins“ (Treaty on the functioning of the European Union). Samkeppnislöggjöf Evrópuréttar sem á við um 
samskipti keppinauta innan atvinnugreinasamtaka var áður ákvæði 81 (1) Rs. er nú ákvæði 101 (1) TFEU.  
5 Commission `Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to 
horizontal co-operation agreements` (2011/C 11/01) 
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19776, hafa þó verið gefnar út ákveðnar meginreglur sem gerðar voru ítarlegri með þeim 

leiðbeiningarreglum sem komu út í janúar 2011. Gerð verður tilraun til þess að svara þeirri spurningu 

hvaða heimildir Samtök á vettvangi landbúnaðar hafa til upplýsingaskipta sín á milli. 

Samkvæmt ákvæði 10. gr. sbr. 12. gr. samkeppnislaga eru það ekki einungis upplýsingaskiptin 

á milli fyrirtækja eða samtaka fyrirtækja sem skipta máli heldur geta einnig samþykktir fyrirtækja eða 

ákvarðanir fallið undir ákvæðin. Í ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 14/2001 (Grænmetismálið) var 

talið að samþykktir fyrirtækja gætu leitt til þess að samkeppni væri hamlað. Farið verður yfir hugtakið 

ákvörðun samkvæmt 10. gr. samkeppnisréttar og hvernig það hefur verið túlkað í framkvæmd á 

vettvangi landbúnaðar. Verður þá farið yfir bæði túlkun samkvæmt Íslenskum rétti sem og Evrópurétti. 

 Í stuttu máli verður því fjallað um það hvort samkeppni eigi við á vettvangi landbúnaðar. Því 

hefur verið haldið fram að ákveðnir félags- eða stjórnmálalegir mælikvarðar leiði til þess að samkeppni 

sé einfaldlega óviðeigandi á ákveðnum mörkuðum7. 

 

Í 2. kafla verður farið yfir þróun samkeppnislaga nr. 44/2005 sem og samspil þeirra laga við 

lagasetningu á vettvangi landbúnaðar. Einnig verður farið yfir evrópskan rétt og norskan rétt á sama 

sviði. Skoðaðar verður reglugerð nr. 1184/2006 og hvernig reglugerðinni hefur verið beitt í framkvæmd 

í Evrópurétti og skoðað hvernig Íslenskur réttur hefur túlkað framangreinda reglugerð en vísað hefur 

verið til hennar í Íslenskum málum. Þá verður til samanburðar skoðaðar undanþágur í norskum rétti. Í 

3. kafla verður farið yfir Lárétta samvinnu bæði almennt sem og hvernig láréttar samkeppnishömlur 

eru skilgreindar. Í 4. kafla verður farið yfir samtök og samvinnu á vettvangi landbúnaðar Í 5. kafla 

verður farið yfir ákvæði 12. gr. samkeppnislaga með hliðsjón af 101. gr. TFEU gerð verður grein fyrir 

hugtakinu „samtök fyrirtækja“ þá verður einnig gerð grein fyrir hugtakinu „ákvörðun“Í  6. kafla verður 

farið yfir 10. gr. samkeppnislaga með hliðsjón af 101. gr. TFEU gerð verður grein fyrir helstu hugtök í 

ákvæðinu; samningur, samþykktir og samstilltar aðgerðir, hugtakið fyrirtæki og „hafa að markmiði eða 

af þeim leiðir“.. Í 7. kafla Verður farið yfir einokunarhringi, hvernig þeir eru skilgreindir og hvernig 

þeir tengjast upplýsingaskiptum á milli keppinauta. Í 8. kafla verða skoðuð svokölluð „hrein“ 

                                                            
6 Enn ítarlegri: Commission `Seventh Report on competition policy` COMP. REP. EC 1977 par. 7 
7 Wish, Richard. Competition law, sixth edition bls. 12. 
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upplýsingaskipti á milli keppinauta og reynt að gera grein fyrir muninum á „hreinum“ 

upplýsingaskiptum á milli keppinauta og einokunarhringjum. Í 9. kafla verða leiðbeiningarreglur 

Evrópuráðsins varðandi beitingu ákvæðis 101 (1) TFEU á lárétta samstarfssamninga skoðaðar, þá 

verða framangreindar leiðbeiningarreglur hafðar til hliðsjónar við skoðun á framkvæmd annarsvegar 

framkvæmdastjórnar EB og hins vegar Samkeppniseftirlitsins hvað varðar beitingu 101 (1) TFEU og 

10. gr. sbr. 12. gr. samkeppnislaga á upplýsingaskipti á milli keppinauta á vettvangi landbúnaðar. Í 10. 

kafla verður farið yfir þær almennu undanþágur sem mögulegar eru frá ákvæðum samkeppnislaga. 

Farið verður yfir almennar undanþágur samkvæmt Íslenskum rétti á grundvelli 13. gr. samkeppnislaga, 

þá verður farið yfir almennar undanþágur í Evrópurétti á grundvelli ákvæðis 101 (3) TFEU. Í 11. kafla 

Lokaorð 
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2 Samspil	Landbúnaðarlöggjafar	og		Samkeppnislöggjafar			

2.1 Íslenskur	réttur	

2.1.1 Samkeppnislöggjöf		

Á Íslandi voru fyrstu samkeppnislögin sett árið 19938. Á þeim tíma hafði samfélagið þróast ört og tími 

var kominn á að efla virka samkeppni í landinu til að stuðla að efnahagslegum framförum í landinu. 

Markmið laganna frá upphafi hefur verið að efla og viðhalda virkri samkeppni. Framangreind lög frá 

árinu 1993 festu sig í sessi og rúmum áratugi eftir gildistöku þeirra laga hafði mikil þróun átt sér stað 

sem leiddi til setningu nýrra samkeppnislaga  nr. 44/2005.  

Ástæðan fyrir setningu laganna var eins og fram kemur í almennum athugasemdum með frumvarpi að  

lögunum aðild Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið en samræma þurfti íslenska 

samkeppnislöggjöf við löggjöf Evrópusambandsins varðandi samkeppni, ákvæði 81. og 82. gr (núna 

ákvæði 101 gr. of the Treaty on the functioning of the European Union hér eftir nefnd „TFEU“). Með 

lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið var EES- samningurinn lögfestur í íslenskum rétti, þau 

ákvæði sem varða samkeppnisrétt eru 53. og 54. gr. laga nr. 2/1993. Í frumvarpinu kemur einnig fram 

að samkeppnisreglur frumvarpsins séu í meginatriðum byggðar á sama grunni. Þar sem teknar voru upp 

samskonar reglur og gilda í EES- rétti með lögfestingu á 10. gr. samkeppnislaga þá verður við túlkun á 

10. gr. samkeppnislaga að hafa til hliðsjónar EES- reglur sem og túlkun þeirra sbr. 3. gr. laga nr. 

2/1993. Sambærileg framkvæmd átti sér stað í nágrannalöndum og í flestum aðildarríkjum EES- 

samningsins. Samkeppnislög nr. 44/2005 eru túlkuð eftir því sem á við í samræmi við EES/EB þá er 

einnig litið lítillega til framkvæmdar Eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA dómstólsins auk dómstóla EB 

og framkvæmdastjórnar EB. Eins og fram kemur í frumvarpi með samkeppnislögum þá er að mörgu 

leyti litið til Norðurlandanna hvað varðar lagasetningu á sviði samkeppnisréttar.9 Þær breytingar sem 

gerðar hafa verið á samkeppnislögunum endurspegla að meginstefnu til það regluverk sem til staðar er í 

EB/EES rétti sem Íslandi ber að aðlaga sitt regluverk að eins og fyrr hefur verið greint frá.  

                                                            
8 Samkeppnislög nr. 8/1993 
9 Alþt. 1992-1993, A- deild, þskj. 9 – 116 mál. Kafli IV  
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2.1.2 Landbúnaðarlöggjöfin	

2.1.2.1 Lög	nr.	nr.	99/1993	um	framleiðslu,	verðlagningu	og	sölu	á	búvörum	
Landbúnaður hefur verið talinn einn af mikilvægustu atvinnuvegum í landinu.10 Tengist það 

þeirri staðreynd að úr landbúnaðinum fáum við mest af allri þeirri fæðu sem við neytum. Hefur þetta 

leitt til þess að landbúnaðurinn er sá atvinnuvegur sem hefur verið hvað mest verndaður hvað varðar 

lagasetningu. Þá reyndi ríkisvaldið á sínum tíma hvað sem það gat til þess að tryggja landbúnaðinn sem 

og kjör þeirra sem stunduðu landbúnað með lagasetningu. Bændur voru þá einnig hvattir áfram með 

fjárframlögum til framfara og framleiðsluaukningar.11 Framangreint leiddi til þess að sett voru sérlög 

um landbúnaðinn, fyrstu lögin sem sett voru á vettvangi landbúnaðar voru afurðasölulögin sem sett 

voru árið 1934 og lögðu þau grunninn að þeirri stefnu sem nú er fylgt í landbúnaði. Með 

framangreindri lagasetningu var komið á opinberri verðlagningu mjólkur- og sauðfjárafurða, þá var 

einnig vinnsla og sala afurðanna sett í ákveðinn farveg. Þá var viðurkennt  að bændur gætu beitt mætti 

sinna samtaka í kjarabaráttu á sama hátt og verkalýðurinn gerði með verkalýsfélögunum.12  

Lög um framleiðsluráð landbúnaðarins voru sett á Alþingi árið 194713, voru þá afurða- og 

verðlagsmál landbúnaðarins sett undir eina stjórn. Árið 1959 voru gerðar breytingar á lögunum um 

framleiðsluráð landbúnaðarins og í þau voru sett ákvæði varðandi það að landbúnaðurinn fengi 

greiddar úr ríkissjóði útflutningsbætur sem næmu allt að 10% af heildarverðmæti 

búvöruframleiðslunnar. Framangreind lagasetning hafði áhrif á þróun búvöruframleiðslunnar. 

Framleiðslan jókst jafnt og þétt og náði hámarki árið 1978.14 

Fyrstu búvörulögin voru sett árið 1985, en núgildandi lög eru lög nr. 99/1993 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum. Tilgangurinn að baki búvörulögunum er samkvæmt 1. gr. laganna 

meðal annars sá að stuðla að framförum, aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu, vinnslu og sölu 

búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur.  
                                                            
10 Jón Jónsson `Landbúnaður á Íslandi` (ártal kemur ekki fram ) Bændasamtök Íslands 
http://www.landbunadur.is/landbunadur/wgsamvef.nsf/8bbba2777ac88c4000256a89000a2ddb/fbdc911b0ee259d500256cbb
005789b4?OpenDocument&Highlight=0,framr%C3%A6sla sótt þann 15. október 2011 
11Guðmundur Stefánsson `Landbúnaðarstefnan og búvörusamningar`, (Ráðunautafundur 1998,  Bændasamtök Íslands) 2. 
málsgr. kafli: stefnan fram til 1960 
12 Guðmundur Stefánsson `Landbúnaðarstefnan og búvörusamningar`, (Ráðunautafundur 1998,  Bændasamtök Íslands) 1. 
málsgr. kafli: stefnan fram til 1960 
13 Lög um framleiðsluráð landbúnaðarins nr. 94/1947 
14 Guðmundur Stefánsson `Landbúnaðarstefnan og búvörusamningar`, (Ráðunautafundur 1998,  Bændasamtök Íslands) 2. 
málsgr. kafli: Útflutningsbætur 
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Búvörulögunum er meðal annars ætlað að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í 

búvöruframleiðslu, vinnslu og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur. Þá er 

tilgangur laganna einnig sá að kjör þeirra sem stunda landbúnað verði í sem nánasta samræmi við kjör 

annarra stétta. 

2.1.2.2 Bændasamtök	Íslands	
 

Bændasamtök Íslands voru stofnuð með lögum nr. 130/1994 um sameiningu Búnaðarfélags 

Íslands og Stéttarsambands bænda í ein heildarsamtök bænda. Samkvæmt 6. gr. samþykkta 

Bændasamtaka Íslands hafa þau það hlutverk að vera málsvari bænda og beita sér fyrir bættum kjörum 

þeirra á öllum sviðum, í því felst að fylgjast með afkomu bænda og rekstrarskilyrðum landbúnaðarins 

og tryggja þeim lífskjör í samræmi við aðrar stéttir þjóðfélagsins.15 Samtökin fara með fyrirsvar 

framleiðenda við framkvæmd á búvörulögum nema öðruvísi sé kveðið á um í lögum samkvæmt 4. gr. 

búvörulaga. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins var stofnað árið 1947 og sinnti stjórnsýsluhlutverki á sviði 

landbúnaðarmála áratugum saman, það var hins vegar lagt niður með lögum nr. 112/1999 og voru 

verkefni þess að stærstum hluta færð til Bændasamtaka Íslands.16 Það að framangreint hlutverk hafi 

verið fært til Bændasamtaka Íslands leiddi til þess að hlutverk Bændasamtaka Íslands er í raun tvíþætt. 

Þau halda ekki einungis utan um hagsmuni bænda ásamt því að vera talsmenn þeirra heldur hafa 

samtökin einnig skyldum að gegna gagnvart stjórnsýslunni. Það eru því ýmis verkefni tengd 

stjórnsýslunni sem Bændasamtök Íslands hafa umsjón með, sem dæmi má nefna ráðgefandi álit 

varðandi lagafrumvörp á vettvangi landbúnaðar. 

Aðild að Bændasamtökum Íslands eiga ýmis búnaðar- og búgreinasambönd meðal annarra 

Félag eggjaframleiðenda, Félag ferðaþjónustubænda, félag hrossabænda, félag kjúklingabænda, 

landssamband kúabænda, landssamtök sauðfjárbænda, samband garðyrkjubænda og Svínaræktarfélag 

Íslands samkvæmt 2. gr. samþykkta Bændasamtaka Íslands frá árinu 2007. Bændasamtök Íslands eru í 

raun hagsmunaaðilar flestra bænda á Íslandi. 

                                                            

15 Samþykktir Bændasamtaka Íslands og þingsköp búnaðarþings Reykjavík 2007  
16 Ríkisendurskoðun,  Útvistun opinberra verkefna til Bændasamtaka  Íslands bls. 10 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/baendasamtok.pdf sótt þann 29. september 2009 
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2.1.3 Búvörulög	sérlög	gagnvart	Samkeppnislögum		
Lög um framleiðsluu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993 (hér eftir nefnd búvörulög) eru 

svokölluð sérlög og hafa því ákveðna sérstöðu gagnvart samkeppnislögum. Ýmis ákvæði búvörulaga 

ganga því framar ákvæðum samkeppnislaga sem geta verið mikilvæg til þess að viðhalda virkri 

samkeppni. Það að búvörulög séu sérlög sem og sú verndarstefna sem einkennt hefur landbúnaðinn 

hefur leitt til þess að landbúnaðurinn og lagaumhverfi í kringum hann er mjög verndað og umdeilt 

hvort framangreind stefna hafi góð áhrif á samkeppni sem og landbúnaðinn. 

Búvörulög hafa verið talin sérlög sem gilda á vettvangi landbúnaðar og hefur því verið umdeilt 

á meðal fræðimanna hvort samkeppnislög gildi fullum fetum á þessum vettvangi eða hvort sérlög 

búvörulaga (lex specialis) gildi framar og veiti þá ákveðnar undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga.  

Þegar sú aðstaða er uppi að almenn regla rekst á sérreglu að öllu leyti þá verður að telja að grunnreglan 

um að sérregla gangi framar eigi við fullum fetum.17 Sérlög hafa verið talin ganga framar ákvæðum 

samkeppnislaga ef þær réttarheimildir hafa að geyma ósamrýmanleg ákvæði á gildissviði laganna, sbr. 

úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 1/2003 (Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. gegn 

samkeppnisráði)18 og dóm Hæstaréttar í máli nr. 465/200319. Í dómnum réðst niðurstaða málsins á því 

hvort unnt væri að skilgreina reglu 7. gr. laga nr. 76/2000 um stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs 

Eiríksssonar sem sérreglu gagnvart samkeppnislögum. Rökstuðningur í dómnum byggðist á því að 7. 

gr. laga nr. 76/2000 væri sérregla gagnvart ákvæðum samkeppnislaga.20 Ef litið er til framkvæmdar 

Samkeppniseftirlitsins kom skýrt fram í ákvörðun 9/2009 (Brot Bændasamtaka íslands á banni 

samkeppnislaga við verðsamráði)21 það mat samkeppniseftirlitsins að samkeppnislög séu almenn lög en 

búvörulög sérlög sem gangi framar ákvæðum samkeppnislaga ef réttarheimildirnar hafa að geyma 

ósamrýmanleg ákvæði á gildissviði laganna. Þá sagði einnig í framangreindri ákvörðun að til þess að 

sérlagaákvæði geti undanþegið tilteknar athafnir frá ákvæðum samkeppnislaga þá þurfi sérákvæðin að 

mæla skýrt fyrir um „...heimild eða skyldu til slíkra athafna“ eða slíkt megi með ótvíræðum hætti ráða 

af viðkomandi sérlaga ákvæði með réttri lögskýringu. 

                                                            
17 Björgvinsson Davíð Þór `Lögskýringar – kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga` 2008 bls. 226 
18 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 1/2003 Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. gegn samkeppnisráði 
19 Hrd. 29. apríl 2003 í máli nr. 465/2003 
20 Björgvinsson Davíð Þór` Lögskýringar – kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga` 2008  bls. 226. 
21 Ákvörðun nr. 9/2009 um brot Bændasamtaka Íslands á banni samkeppnislaga við verðsamráði. 
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2.1.3.1 Heimila	sérákvæði	búvörulaga	óheft	samskipti	keppinauta	varðandi	verðlagsmálefni?	
 

Búvörulög veita Bændasamtökum Íslands ákveðnar heimildir til samningagerðar varðandi 

verðlagsmálefni. Skipta búvörulög því miklu máli við mat á því hvaða heimildir samtök á vettvangi 

landbúnaðar hafa til upplýsingaskipta sín á milli. Bændasamtök Íslands fara með fyrirsvar framleiðenda 

búvara við framkvæmd laganna samkvæmt 1. mgr. 4. gr nema öðruvísi sé kveðið á um í lögunum.  Þá 

getur ráðherra samkvæmt 2. mgr. 4. gr., að fengnu samþykki frá Bændasamtökum Íslands, viðurkennt 

einstök landssamtök framleiðenda búvara til að fara með fyrirsvar vegna framleiðenda í viðkomandi 

grein við gerð samninga skv. a-lið 1. mgr. 30. gr. og aðrar ákvarðanir samkvæmt lögunum.  

Í ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 var um að ræða mál varðandi það hvort heimilt 

hafi verið að ræða um verðhækkanir í landbúnaði innan Bændasamtaka Íslands (á Búnaðarfundi). Á 

fundinum sátu aðilar að Bændasamtökum Íslands sem eru keppinautar á vettvangi landbúnaðar. Í 

málinu taldi Samkeppniseftirlitið að Bændasamtökum Íslands og samtökum búvöruframleiðenda væri 

óheimilt umfram þær heimildir sem þeim væru veittar í búvörulögum að ákveða samkeppnishömlur eða 

hvetja til hindrana sem væru bannaðar samkvæmt samkeppnislögum. Í ákvörðuninni kom einnig fram 

að Bændasamtökum Íslands væri hvergi veitt afdráttarlaus heimild til þess að fjalla um verðlagningu 

framleiðenda búvara, búvöruframleiðendum bæri almennt að ákvarða með sjálfstæðum hætti 

verðlagningu afurða sinna nema þær undantekningar sem fjallað væri um í búvörulögum ættu við. Þá 

væri því einnig þannig háttað að heimild til ákvörðunar afurðaverðs til framleiðenda tiltekinna búvara 

sem og verð tiltekinna búvara í heildsölu væri í höndum sérstakrar nefndar eða verðlagsnefndar búvara 

(vísað til umfjöllunar hér fyrir neðan). Landssamband sauðfjárbænda og landssamband kúabænda 

hefðu heimild til útgáfu viðmiðunarverðs.  

Það er því álitamál hvort heimildir Bændasamtaka Íslands til þátttöku í opinberri verðlagningu á 

nautgripaafurðum og sauðfjárafurðum ásamt grænmeti veiti Bændasamtökum Íslands ótvíræðar 

heimildir til þess að fjalla um verðlagsmálefni framleiðenda þeirra afurða. Hér eftir verður farið yfir 

ákvæði búvörulaga og hvernig heimildir Bændasamtaka Íslands til samningagerðar samkvæmt 

búvörulögum hafa verið túlkaðar af samkeppniseftirlitinu. 
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Í IV kafla búvörulaga er fjallað um verðskráningu á búvörum og samkvæmt 7 gr. laganna 

ákveður verðlagsnefnd skipuð sex mönnum afurðaverð til búvöruframleiðenda og verð búvara í heild 

sinni. Þeir sem sitja í verðlagsnefndinni eru í fyrsta lagi fulltrúar sem samtök launþega tilnefna í 

nefndina samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laganna. Í öðru lagi  tilnefna stjórn Bændasamtaka Íslands og stjórnir 

búgreinasamtaka, sem hafa hlotið viðurkenningu samkvæmt 4. gr. laganna og starfa fyrir búgreinafélög 

þeirra afurða sem verðlagðar eru hverju sinni tvo fulltrúa í nefndina sameiginlega skv. 3. mgr. 7. gr. 

laganna. Í þriðja lagi tilnefna samtök afurðastöðva fyrir búvörur tvo fulltrúa í nefndina.  

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. búvörulaga ákveður verðlagsnefnd heildsöluverð búvara sem 

verðlagðar eru samkvæmt. 8. gr. laganna að teknu tilliti til afurðarverðs til framleiðenda og rökstuddra 

upplýsinga um kostnað við vinnslu og dreifingu búvara, nema annað sé tekið fram í samningi sem 

gerður er á grundvelli a- liðar 30. gr. laganna. Þá kemur einnig fram í greininni að ef samið verði um að 

falla frá ákvörðun um lágmarksverð á mjólk til framleiðenda samkvæmt heimild í 1. mgr. 8. gr. hafi 

slík ákvörðun ekki áhrif á heimild verðlagsnefndar til heildsöluverðlagningar á mjólkurafurðum. 

Samkvæmt 3. mgr. 13. gr. búvörulaga er afurðastöðvum í mjólkuriðnaði heimilt að gera 

samninga sín á milli um verðtilfærslu milli tiltekinna afurða þrátt fyrir ákvæði samkeppnislaga. Slíka 

samninga skal þó leggja fyrir verðlagsnefnd til upplýsinga. Þá heimila búvörulög afurðastöðvum í 

mjólkuriðnaði að sameinast, gera með sér samkomulag um verkaskiptingu milli mjólkursamalaga að 

því er varðar framleiðslu einstakra mjólkurvara og hafa Samkvæmt 71. gr búvörulaga er afurðastöðvum 

í mjólkuriðnaði heimilt að sameinast, gera með sér samkomulag um verkaskiptingu milli 

mjólkursamlaga að því er varðar framleiðslu einstakra mjólkurvara og hafa með sér annars konar 

samstarf til þess að lágmarka kostnað við framleiðslu, geymslu og dreifingu mjólkurafurða þvert á 

ákvæði samkeppnislaga. Samkeppniseftirlitið hefur vegna þessa tekið samkeppnisaðstæður í 

mjólkuriðnaði til sérstakrar skoðunar nýlega og gert athugasemdir við þær aðstæður sem eru á 

markaðnum.22  

Opinber verðlagning nær einungis til nautgripaafurða og sauðfjárafurða eins og nánar er 

skilgreint í 8. gr. búvörulaga. Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnisráðs í máli nr. 14/2001 (Ágæti., 

                                                            
22 Álit Samkeppniseftirlitið nr. 1/1006 Opinberar samkeppnishömlur í mjólkuriðnaði 13. október 2006  einnig sbr.  Álit 
Samkeppniseftirlitið nr. 1/2009 Skaðleg samþjöppun í mjólkuriðnaði og áhrif búvörulaga á samkeppni 10. desember 2009 
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Mata ehf. og Sölufélag garðyrkjumanna svf. gegn samkeppnisráði)23 kom fram að afurðir kjúklinga- 

eggja- , svína-, hrossa- og grænmetisframleiðenda sæta ekki opinberri verðlagningu og taka því ákvæði 

samkeppnislaga að fullu til verðlagningar á þessum afurðum. Leiða má þá ályktun af framangreindu að 

þar sem samkeppnislög gilda ekki um þær afurðir sem lúta opinberri verðlagningu þá sé 

Bændasamtökum Íslands heimilt að fjalla um verðlagningu á þeim.  

Hins vegar ef óskað hefur verið eftir því af Bændasamtökum Íslands og viðurkenndum 

samtökum búvöruframleiðenda fyrir hverja grein um sig þá getur verðlagsnefnd ákveðið  

framleiðendaverð fyrir afurðir annarra búgreina en sauðfjár og nautgripa samkvæmt 

verðlagsgrundvelli, sem lýsir framleiðslukostnaði meðalbúsins, samkvæmt 3. mgr. 8. gr. búvörulaga.   

Landbúnaðarráðherra hefur það hlutverk að leita til Bændasamtaka Íslands til þess að gera við 

þá samninga fyrir hönd ríkisstjórnarinnar um magn mjólkur- og sauðfjáraafurða sem framleiðendum 

verður ábyrgst fullt verð fyrir á þeim tíma sem viðkomandi samningur er í gildi samkvæmt a. lið 30. gr. 

búvörulaga. Sá samningur sem í gildi er í dag tók gildi þann 1. september 2005 og gildir til og með 31 

ágúst 2012.24 Í 7. gr. samningsins er fjallað um verðlagningu mjólkurafurða í heildsölu þar sem segir að 

verðlagning mjólkur skuli verða með sama hætti og segir í núgildandi búvörulögum nema um annað 

verði samið á samningstímanum.  

Sá samningur sem í gildi er um starfsskilyrði sauðfjárræktar tók gildi þann 1. janúar 2008  og 

gildir hann til 31. desember 2013.25 Í samningnum er fjallað um greiðslumark sauðfjárbúa og 

beingreiðslur til sauðfjárbænda. Í ákvæði 5.2 í samningnum er fjallað um afurðarverð þar sem 

eftirfarandi kemur fram: 

„Landssamtökum sauðfjárbænda er heimilt að gefa út viðmiðunarverð. Verð fyrir 
framleiðsluna og er samningsatriði milli sauðfjárbænda og sláturleyfishafa“ 

                                                            
23 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnisráðs mál nr. 14/2001 15. júní 2001 
24Haraldur Benediktsson f.h Bændasamtaka Íslands og landbúnaðarráðherra f.h ríkisstjórnar Íslands 10. maí 2004 
Samningur um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu 
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/upplysingar/bunadarmal/buvorusamningar/nr/9642  sótt þann 29. október 2011 
25 Haraldur Benediktsson f.h Bændasamtaka Íslands og Guðni Ágústsson f.h ríkisstjórnar Íslands Samningur um 
starfsskilyrði sauðfjárræktar 25. janúar 2007 
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Samningur_um_starfsskilyrdi_saudfjarraktar.doc sótt þann 29. október 
2011 
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Markmið samningsins samkvæmt 1. gr. er að efla sauðfjárrækt sem atvinnugrein og bæta afkomu 

sauðfjárbænda. Í ákvörðun nr. 13/2001 (Grænmetismálið) kom eftirfarandi fram: 

„ef framleiðanda- eða heildsöluverð búvara er ákveðið á grundvelli búvörulaga þá ættu 
ákvæði samkeppnislaga tæpast við þar sem verðmyndun væri í höndum opinbers 
aðila.“26 

Samkvæmt framangreindu verður að telja að samkeppnislög eigi ekki við þegar um er að ræða 

afurðir sem lúta opinberri verðlagningu. Með tilliti til 1. mgr. 13. og 8. gr. búvörulaga verður að telja 

að Bændasamtök Íslands hafi verið að sinna lögbundnu starfi sínu þegar verið var að ræða um 

hækkanir á aðföngum innan samtakanna hvað varðar sauðfjár – og mjólkurafurðir sem leiddu til 

þeirrar ályktunar sem sett var fram á búnaðarþingi árið 2008. Samkvæmt 77. gr. búvörulaga felst það 

einnig í hlutverki Bændasamtaka Íslands að láta safna og gefa út á hverju ári skýrslu um framleiðslu búvara, 

vinnslu þeirra, sölu, markaðshorfur og afkomu landbúnaðarins á hverjum tíma. Þá er  það einnig í hlutverki 

þeirra að gera áætlanir um framleiðslu og sölu búvara. Margt af því sem kemur fram í framangreindri ályktun 

felst í hlutverki Bændasamtaka Íslands samkvæmt lögum bæði gagnvart hinu opinbera sem og gagnvart 

bændum. 

 Landbúnaðarráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands, Bændasamtök Íslands og samband 

garðyrkjubænda hafa gert með sér samning um verðmyndun garð- og gróðurhúsaafurða og stuðning við 

framleiðendur sem tók gildi þann 1. janúar 2002 og gildir hann til 31. desember 2011.27 Í 6. gr. 

samningsins er fjallað um verðlagseftirlit og kemur þar fram að aðilar samningsins komi upp samstarfi 

aðila vinnumarkaðirns, bænda og stjórnvalda til að fylgjast með verðmyndun garðyrkjuafurða auk 

ávaxta. Í verðlagseftirlitinu felst að kanna á hverjum tíma skilaverð til bænda fyrir garðyrkjuafurðir, 

heildsölu- og dreifingarkostnað og smásöluálagningu. Þá er einnig fylgst með verðlagi ávaxta og 

grænmetistegunda sem ekki eru ræktaðar hér á landi og er verð þeirra borið saman við verð í öðrum 

löndum eftir nánari ákvörðun samstarfsaðila. Er það hlutverk Bændasamtaka Íslands og Samtaka 

garðyrkjubænda að afla gagna í þessum tilgangi. Framangreindur samningur hafði ekki verið gerður 

þegar Samkeppnisráð tók ákvörðun í máli 13/2001 (Grænmetismálið). Var því um aðrar aðstæður að 

ræða á grænmetismarkaði þegar sú ákvörðun var tekin en í ákvörðuninni kemur fram að verð á 

                                                            
26 Ákvörðun samkeppnisráðs nr. 13/2001 30. mars 2001 kafli 1.2 
27 Landbúnaðarráðherra f.h ríkisstjórnar Íslands og Bændasamtök Íslands/samband garðyrkjubænda Aðlögunarsamningur 
um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða 12. mars 2002 http://www.bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=533 sótt þann 
15. september 2011 
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grænmeti hafi ekki verið ákvarðað á grundvelli búvörulaga frá gildistöku samkeppnislaga. Einnig 

áréttaði samkeppnisráðið að Alþingi hafi hvorki í samkeppnislögum búvörulögum né öðrum lögum 

veitt samvinnufélögum undanþágu frá bannreglum samkeppnislaga. Þá kom fram í gögnum málsins að 

grænmetisframleiðendur hafi ákveðið að standa fyrir utan opinber verðlagsafskipti. Taldi 

Samkeppnisráð því ljóst að búvörulög hefðu ekki áhrif á beitingu bannreglna samkeppnislaga í þessu 

máli.  

Áhugaverð er niðurstaða ákvörðunar samkeppniseftirlitsins í máli nr. 9/2009 miðað við 

framangreint. Í umfjöllun samkeppniseftirlitsins um verðlagsmál landbúnaðarins er fjallað um 

samninginn og kemur þar auk þess fram eins og hér fyrir ofan greinir að það sé í hlutverki bænda og 

stjórnvalda að fylgjast með verðmyndun garðyrkjuafurða auk ávaxta. Telja verður að það hlutverk sem 

Bændasamtökum Íslands hafi verið falið með framangreindum samningi sé að fylgjast með hækkunum 

á aðföngum en slíkar hækkanir hafa eðli málsins samkvæmt áhrif á verðmyndun garðyrkjuafurða. 

Auðsætt er að aðrar aðstæður ríktu á markaðnum hvað varðar verðlagsmálefni garðyrkjuafurða þegar 

tekin var ákvörðun í máli 9/2009 heldur en þegar tekin var ákvörðun í máli 13/2001 þar sem 

framangreindur samningur hafði ekki verið gerður. Ekki er því lengur hægt að segja að búvörulög hafi 

ekki áhrif á beitingu bannreglna samkeppnislaga hvað varðar garðyrkjuafurðir. 

Sérstakt er að samkeppniseftirlitið skuli gera athugasemdir við það að Bændasamtök Íslands 

sinni lögbundnu hlutverki sínu hvað þetta varðar. Ekki er annað hægt að sjá en að Bændasamtök 

Íslands hafi verið að sinna sínu lögbundnu hlutverki þegar þeir gerðu úttekt á því hvaða þýðingu 

hækkanir á aðföngum hefðu fyrir bændur að því er varðar kartöflubændur og grænmetismarkaðinn en 

slíkar afurðir falla undir samninginn. Samkvæmt framangreindu verður að telja hvað þetta varðar að 

samtökin hafi verið að sinna sínu hlutverki samkvæmt lögum. Annað mál gildir hins vegar um 

svínakjöt og kjúkling en þær afurðir lúta ekki opinberri verðlagningu og gilda samkeppnislög því 

fullum fetum hvað þær varðar. 

Í niðurstöðu samkeppniseftirlitsins í ákvörðun 9/2009 varðandi gildissvið samkeppnislaga var 

talið ljóst að Bændasamtök Íslands hefðu engar heimildir að lögum til þess að hafa afskipti af eða 

hlutast til um verðlagningu á búvörum sem ekki væru verðlagðar á grundvelli búvörulaga. Einnig kom 

fram í niðurstöðunni að framleiðendur búvara hefðu almennt tvo kosti varðandi verðlagningu á 
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afurðum sínum. Þeir geti annars vegar farið fram á, með þeim aðferðum sem búvörulög mæla fyrir um, 

að verð á afurðum þeirra verði ákveðið af verðlagsnefnd búvara samkvæmt þeim aðferðum sem mælt 

er fyrir um í búvörulögum. Þá geti þeir kosið að standa utan verðlagningarkerfis búvörulaga samkvæmt 

16 .gr. laganna en  ákvæðinu getur verðlagsnefnd ákveðið að undanskilja einstakar vörutegundir  

verðlagningarákvæðum 13. gr. þegar samkeppnin er að mati  nefndarinnar næg til þess að tryggja 

æskilega verðmyndun og sanngjarnt verðlag. Fjallað var um framangreint ákvæði í ákvörðun 9/2009 

þar sem kom fram að ef framleiðendur búvara og samtök slíkra framleiðenda kjósi að standa fyrir utan 

verðlagningarkerfi búvörulaga, þá ættu samkeppnislög að öllu leyti við.  Þá væri undir slíkum 

kringumstæðum frjálsri samkeppni ætlað að vernda almannahagsmuni og stuðla að sanngjörnu verði 

samkvæmt 16. gr. búvörulaga. Þegar þessi staða væri uppi þá væri framleiðendum og samtökum 

framleiðenda með öllu óheimilt að grípa til hvers konar aðgerða sem hindra samkeppni. Telja verður að 

framangreind umfjöllun í ákvörðuninni eigi við um afurðir svína og kjúklinga þar sem það eru einu 

afurðirnar í málinu sem standa utan hins opinbera verðlagningarkerfis eins og komið hefur fram hér 

fyrir framan. Samkeppnislögin taka því að fullu leyti til þeirra. Álykta sem svo að framangreindur 

samningur sem gerður var af landbúnaðarráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands, Bændasamtökum 

Íslands og sambandi garðyrkjubænda teljist falla undir það að verðmyndun sé í höndum opinbers aðila 

og  teljist því falla utan samkeppnislaga samkvæmt ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 13/2001 

(Grænmetismálið) 

Þrátt fyrir framangreint hélt samkeppniseftirlitið því fram að ályktunin, sem og öll umfjöllun 

um nauðsyn verðhækkana á búvörum sem átt hafði sér stað á vettvangi Bændasamtaka Íslands, bæri 

með sér að enginn greinarmunur hefði verið gerður á þeim búvörum sem lytu opinberri verðlagningu 

samkvæmt tilgreindum ákvæðum búvörulaga og búvörum sem framleiðendum bæri að verðleggja 

sjálfir og féllu undir gildissvið samkeppnislaga. Telja verður að réttast hefði verið að greina í sundur 

annars vegar þau ummæli varðandi afurðir sem falla undir opinbera verðlagningu og hins vegar 

ummæli varðandi afurðir sem ekki falla undir opinbera álagningu. Þar sem samkeppnislög gilda fullum 

fetum varðandi þær afurðir sem ekki lúta opinberri verðlagningu hefði verið réttast í málinu að telja að 

þau upplýsingaskipti sem féllu á milli aðilanna varðand verðlagsmálefni þeirra hefðu átt að falla undir 

12. gr. sbr. 10. gr. samkeppnislaga en ekki þau sem falla undir opinbera verðlagningu.  
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Í 17. gr. laganna kemur fram að það sé í verkahring Bændasamtaka Íslands að annast 

verðskráningu þeirra búvara sem tekin er verðákvörðun um samkvæmt IV. kafa laganna og auglýsi 

verðákvarðanir og viðmiðunarverð sem ákveðið sé samkvæmt kaflanum. Bændasamtök Íslands sjá 

einnig um framkvæmd verðmiðlunar samkvæmt 24. gr. laganna og felst í því innheimta, varsla og 

reikningshald vegna verðmiðlunar og framleiðslugjalds. Samkvæmt framangreindu eru það því 

Bændasamtök Íslands auk framkvæmda- og löggjafarvaldsins sem koma með ýmsum hætti að 

verðlagningu aðfanga til búvöruframleiðslu, verðlagningu búvara og greiðslum til bænda, til dæmis 

með beingreiðslum til garðyrkjubænda og framlögum til verkefna á sviði jarðabóta, búfjárræktar og 

leiðbeiningarstarfsemi.  

 

2.2 Evrópuréttur	

2.2.1 Samspil	Evrópskrar	samkeppnislöggjafar	og	Landbúnaðarlöggjafar	
Evrópsk samkeppnisréttarlöggjöf kemur fram í 1. kafla samningsins um starfsemi Evrópusambandsins 

eða ákvæði 101-106.28 Með tilkomu Lissabonsamningsins sem tók gildi þann 1. desember 2009 

breyttist nafnið á samningnum um Evrópubandalagið (áður Rómarsamningurinn). Eftir breytinguna 

heitir samningurinn  „samningurinn um starfsemi Evrópusambandsins“.29 Samkeppnislöggjöf 

Evrópuréttar sem á við um samskipti keppinauta innan atvinnugreinasamtaka var áður ákvæði 81 (1) 

Rs. en er nú ákvæði 101 (1) TFEU.  Meginregla framangreinds ákvæðis er að allt samráð milli 

fyrirtækja, sem hefur að markmiði eða leiðir til röskunar á samkeppni er bannað. 

 

Sett hafa verið sérstök ákvæði í samningnum um starfsemi Evrópusambandsins sem gilda um 

landbúnaðarvörur en um þær er fjallað sérstaklega í ákvæðum 38.- 44. gr. TFEU. Landbúnaðarvörurnar 

eru í meginatriðum taldar vera afurðir jarðræktar, búfjárræktar og fiskveiða. Samkvæmt 42. gr. TFEU 

skulu ákvæði kafla samningsins um samkeppnisreglur aðeins gilda um framleiðslu og viðskipti með 

landbúnaðarafurðir að því leyti sem ráðherraráðið og þingið ákveða þar sem einnig er tekið tillit til 

þeirra markmiða sem 39. gr TFEU setur fram:  

The objectives of the common agricultural policy shall be: 
                                                            
28 Consolidated version of The Treaty on the Functioning of the European Union [2008] OJ C115/13 
29 Consolidated version of The Treaty on the functioning of the European Union [2008] OJ C115/13 
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(a) to increase agricultural productivity by promoting technical progress and by 
ensuring the rational development of agricultural production and the optimum 
utilisation of the factors of production, in particular labour; 
 
(b) thus to ensure a fair standard of living for the agricultural community, in 
particular by increasing the individual earnings of persons engaged in agriculture; 
(c) to stabilise markets; 
(d) to assure the availability of supplies; 
(e) to ensure that supplies reach consumers at reasonable prices. 
 
2. In working out the common agricultural policy and the special methods for its 
application, 
account shall be taken of: 
 
(a) the particular nature of agricultural activity, which results from the social 
structure of   agriculture and from structural and natural disparities between the 
various agricultural regions; 
(b) the need to effect the appropriate adjustments by degrees; 
(c) the fact that in the Member States agriculture constitutes a sector closely linked 
with the economyas a whole. 

 

2.2.2 Landbúnaðarstefna	EB	
 

Landbúnaðurinn hefur sérstöðu innan Evrópuréttar eins og víðast hvar annarsstaðar en töluverð 

lagasetning hefur átt sér stað þar hvað varðar landbúnað og samkeppni.30 Landbúnaðarstefnu 

Evrópusambandsins er ætlað að vernda landbúnaðinn. Markmið hinnar sameiginlegu 

landbúnaðarstefnu er samkvæmt 39. gr. TFEU að auka framleiðni í landbúnaði með því að stuðla að 

tæknivæðingu, tryggja bændum sanngjörn lífskjör, einkum hvað varðar hækkun á laun aðila sem vinna 

við landbúnað, tryggja hagkvæma nýtingu á framleiðsluþáttum, gera markaðina stöðugri, tryggja 

stöðugt framboð á landbúnaðarvörum og síðast en ekki síst tryggja að landbúnaðarafurðir komist til 

neytenda á sanngjörnu verði. Ákvæði 40. gr. TFEU gerir ráð fyrir því að komið verði á sameiginlegu 

skipulagi í landbúnaðarmálum til þess að koma ákveðnum stefnumálum í framkvæmd. Ákvæðið gefur 

                                                            
30 Lennart Ritter, W. David Braun `European Competition Law A practitioner‘s guide` Third edition, kafli: Agriculture  
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upp ákveðna valkosti hvað varðar eðli skipulagsins en sú leið sem valin hefur verið gengur út á það að 

vinna að sérstöku evrópsku markaðsskipulagi að því er varðar  tiltekna landbúnaðarframleiðslu.31  

Landbúnaðarstefna EB er eitt af þeim stefnumálum innan Evrópusambandsins sem hafa náð 

hvað lengst að því er varðar samræmingu í Evrópusambandinu.32 Sameiginlega evrópska 

markaðsskipulagið (e. common market organisations) hefur átt stóran þátt í þeim árangri sem náðst 

hefur með hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu er því nauðsynlegt að túlka ákvæði 101. og 106. gr. 

TFEU með hliðsjón af þeim ákvæðum sem komu á fót sameiginlegu evrópsku markaðsskipulagi 

(„common market organisations“).33  

 

2.2.2.1 Sameiginlegt	markaðsskipulag	í	landbúnaðarmálum	
 

Ráðherraráðið hefur haft það að markmiði síðan árið 196734 að koma á sameiginlegu skipulagi í 

landbúnaðarmálum innan Evrópu fyrir flestar landbúnaðarvörur. Áður fyrr var í gildi sér reglugerð fyrir 

hvern og einn markað en reglugerðunum hefur nú verið safnað saman í eina. Sú reglugerð sem er í gildi 

í dag er reglugerð Evrópuráðsins nr. 1234/200735 og eru sameiginleg markaðssamtök sett með stoð 

henni.  Sérstök samtök hafa verið sett  fyrir hvern og einn markað. Það eru þá sameiginleg 

markaðssamtök fyrir svínakjöt, sameiginleg samtök fyrir egg, alifuglakjöt, hrátt tóbak, banana, ávexti 

og grænmeti en öll samtökin heyra undir sömu reglugerðina. 

Með framangreindu markaðskerfi hafa hin sameiginlegu markaðssamtök komið í stað sérstakra 

landssamtaka á vettvangi landbúnaðar í hverju ríki fyrir sig. Samræmingin hefur tekist að mestu leyti 

svo ekki er algengt að landssamtök á vettvangi landbúnaðar séu til í Evrópu í dag. Heimilt er að láta 

                                                            
31 Stefán Már Stefánsson `Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins` bls. 13. 
32 Stefán Már Stefánsson `Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins` bls. 7. 
33 John Anthony Usher `EC Agricultural law` 2nd edition` Oxford University Press, (2001) kafli: Agriculture in the EC 
Treaty bls. 14 
34 Council Regulation (EEC) No 234/68  27 febrúar 1968 on the establishment of a common organization of the market in 
live trees and other plants, bulbs roots and the like, cut flowers and ornamental foliage OJ L 55, 2.3.1968, p. 1. Regulation 
as last amended by Regulation (EC) No 806/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, p. 1). Fyrsta reglugerðin sem sett var til að koma 
upp sameiginlegum markaðssamtökum Sett þann 15 júlí 1967 
35 Council regulation (EC) 1234/2007 frá 22. október 2007 (establishing a common organisation of agricultural markets and 
on specific provisions for certain agricultural products.) (framangreind reglugerð tók við af reglugerð Evrópuráðsins ráðsins 
(EC) No 1254/1999 (OJ L 160, 26.6.1999 p. 21) 
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sameiginlegt markaðsskipulag koma í stað landssamtaka ef ákveðin skilyrði sem fram koma í ákvæði 

43 (2) eru fyrir hendi. 

Máli skiptir að aðgreina á milli sameiginlegra markaðssamtaka og „National market organisations“. 

Ástæða þess er að í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar 1184/2006 er ákveðnum landbúnaðarvörum veitt 

undanþágu frá samkeppnisreglum samningsins. Í 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar kemur fram að 

samningar, samþykktir og samstilltar aðgerðir sem eru framkvæmdar af „National market 

organisations“ falli ekki undir 101 gr. TFEU.  Hið sama gildir hins vegar ekki ef um er að ræða 

„Common market organisation“ hefur það verið staðfest í framkvæmd en í máli french beef var ekki 

veitt undanþága á grundvelli 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar þar sem þau samtök sem störfuðu á 

markaðnum voru „common market organisation“ en ekki „national market organisation“. Hægt er að 

segja að 1. gr. reglugerðar 1184/2006 feli það í sér að reglugerðin gildi ekki að því leyti sem 

samrunareglugerðin nr. 1234/2007 (sjá umfjöllun neðar) gildir. 

Hlutverki  landssamtaka á vettvangi landbúnaðar (e. „national market organisation“) svipaði að mörgu 

leyti til hlutverks Bændasamtaka Íslands. Hlutverk þeirra var að hlutast til um að verðlagsmálefni 

þeirra vara sem um ræðir fari í hendur opinberra yfirvalda til þess að auka hagræðingu í framleiðslu 

einkum hvað varðar vinnuafl, sanngjörn lífsviðurværi fyrir framleiðendur  skapa stöðugleika á 

mörkuðum, tryggja að birgðir séu nægar og sanngjarnt verð bjóðist til neytenda. Hugtakið „National 

market organisations“ hefur verið skilgreint af Mannréttindardómstólnum í máli Charmasson36 þar sem 

slík samtök voru skilgreind sem: 

„A totality of legal devices placing the regulation of the market in the products in 
question under the control of the public authority, with a view to ensuring, by 
means of an increase in productivity and of optimum utilisation of the factors of 
production, in particular of manpower, a fair standard of living for producers, the 
stabilisation of markets, the assurance of supplies and reasonable prices to the 
consumers“ 

                                                            
36 Mál 48/74 Charmasson v. Minister for economic affairs and finance (1974) ECR málsgr.. 1396, 1397. Sjá einnig John 
Anthony Usher `EC Agricultural law` 2nd edition` Oxford University Press, (2001) kafli: Agriculture in the EC Treaty bls. 
15 
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Ef litið er til samþykkta Bændasamtaka Íslands má sjá að margir af framangreindum þáttum koma 

einnig fram í 6. gr samþykkta þeirra.37 Eins og áður greindi frá þá eru mjög fá slík samtök til staðar í 

dag í aðildarríkjum ESB þar sem sameiginlaga markaðskerfinu hefur verið komið á fót.  

Hverskonar samtök og samvinna á vettvangi landbúnaðar hafa í raun verið samþykkt samkvæmt 

framkvæmd Evrópudómstólsins og ekki hefur verið talið að stofnun slíkra samtaka hamli samkeppni 

ein og sér. Þá hafa löggjafar bæði landslægir sem og í Evrópusamfélaginu samþykkt slík félagaform þar 

sem talið er að þau stuðli að nútímavæðingu, hagræðingu á vettvangi landbúnaðar auk þess að auka 

framleiðni.38 Einnig hefur verið talið að stofnun og markmið slíkra samtaka vinni að þeim markmiðum 

sem sett eru fram í Art. 39. TFEU. 

 

 

2.2.3 Verðlagsmálefnin 

 

Verðlagsmálefnin eru byggð á sömu reglugerð og hið sameiginlega markaðsskipulag er byggt á eða 

reglugerð ráðherraráðsins nr. 1234/2007. Sérreglur gilda um hinar ýmsu tegundir landbúnaðarafurða. 

Reglurnar eru ólíkar en kjarninn er sameiginlegur. Kjarninn er í fyrsta lagi frjáls viðskipti með 

landbúnaðarvörur innan ESB ásamt verðstýringu og sameiginlegum tollmúr hvað varðar innflutning á 

landbúnaðarafurðum frá ríkjum utan ESB. Í öðru lagi er um að ræða sameiginlega fjárhagsábyrgð, í því 

felst að ákveðinn kostnaður er greiddur úr sameiginlegum sjóðum. Þetta hefur þá þýðingu að ESB 

greiðir þann kostnað sem landbúnaðarstefnan hefur í för með sér.39 Hér er því um að ræða verndaðan 

ESB-markað  hvað varðar landbúnaðarvörur sem áður voru verndaðar af einstökum aðildarríkjum. 

Stofnanir ESB ákveða markmiðsverð (e. reference price) sbr. 8. gr. framangreindrar reglugerðar. Þær 

afurðir sem falla undir markmiðsverðið koma fram í 6. gr. reglugerðarinnar. Markmiðsverðið er 

ákveðið til skamms tíma í senn og er ákveðið af Ráðherraráðinu sem hefur hliðsjón af því hvað bændur 

                                                            
37 Samþykktir Bændasamtaka Íslands og þingsköp búnaðarþings 2007 http://bondi.is/pages/180  
38 Mál C-399/93, Oude Luttikhuis v. Verenigde Cooperatieve Melkindustrie Coberco BA [1995] ECRI- 4515 [1996] 5 
CMLR 178, ECJ  sjá einnig European Commission,  `Working paper the interface between Eu competition policy and the 
Common Agriculture Policy (CAP), Competition rules applicable to cooperation agreements between farmers in the dairy 
sector` bls. 15 
39 Stefán Már Stefánsson Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins bls. 27 2011 
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þurfa að hafa til lífsviðurværis, þá er einnig tekið tillit til hættu á offramleiðslu og kaupgetu neytenda. 

Til þess að tryggja að bændur fái í sinn hlut verð sem er nálægt markaðsverðinu eru til taks ákveðin 

úrræði, má sem dæmi nefna svokallaða opinbera íhlutun þar sem opinberar stofnanir eru skyldugar að 

vissum skilyrðum uppfylltum að kaup ákveðnar birgðir landbúnaðarvara sbr. 10. gr. reglugerðarinnar.40 

Framleiðendur hafa ekki heimild til þess að bjóða meðlimum sínum vöru á lægra verði en það 

markaðsverð sem sett hefur verið um þá tilteknu vöru.41 

Sú stefna sem komið var á fót með hinum sameiginlegu markaðssamtökum á (vísað í umfjöllun 

síðasta kafla) hefur leitt til takmörkunar á verðsamkeppni þar sem löggjöfin er byggð á sameiginlegri 

verðstefnu. Álitamál hefur verið hvort framangreind stefna veiti fyrirtækjum á markaðnum frekari 

heimildir til samráða á markaðnum. Í framkvæmd hefur þó verið talið að fyrirtækin hafi ekki frekari 

heimildir til þess að takmarka þá samkeppni sem eftir er á markaðnum eins og kom fram í ákvörðun 

framkvæmdastjórnar Evrópuráðsins í máli Suiker Unie v. Commission þar sem  um var að ræða 

meintar samhæfðar aðgerðir á sykur markaðnum. Þá hafa málin einnig sýnt í tengslum við ítalska 

sykurmarkaðinn á þeim tíma, að sameining reglna Evrópuréttar og landslaga geta leyft það lítið rými 

fyrir samhæfðar aðgerðir að samhæfðar aðgerðir keppinauta eru ekki taldar líklegar til þess að hamla 

samkeppni.42  

 

2.2.4 Sérstakar	undanþágur		Evrópuréttar	varðandi	landbúnaðinn	

 
Reglugerð ráðherraráðs EB nr. 1184/200643 sem sett er með heimild í 39. gr. TFEU Reglugerðin tók 

við af reglugerð nr. 26 frá 7. apríl 1962 og mælir fyrir um beitingu samkeppnisreglna gagnvart 

ákveðnum landbúnaðarafurðum. Samkvæmt framangreindri reglugerð tekur 102. gr. TFEU sem fjallar 

um bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu að fullu til framleiðslu og viðskipta með búvörur. 

Landbúnaðarvörum er veitt undanþága frá 101 (1) TFEU ef ákveðin skilyrði eru  uppfyllt samkvæmt 1. 

                                                            
40 Stefán Már Stefánsson `Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins` bls. 28 2011 
41 Cauliflowers mál nr.  IV/28.948 OJ [1978] L 21/23, [1978] 1 CMLR D66  
42 John Anthony Usher EC Agricultural law (2nd edition, Oxford University Press, 2001) kafli: Agriculture in the EC 
Treaty bls. 14 
43 Council Regulation (EC) No 1184/2006 of 24 July 2006 applying certain rules of competition to the production of, and 
trade in, agricultural products (codified version) OJ [2006] L 214/7 
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gr. reglugerðarinnar að því tilskildu að þær komi fram í viðauka 1 við reglugerðina. Ákvæði 39. gr. 

TFEU veitir því Evrópuráðinu heimild til þess að takmarka samkeppnisreglur á vettvangi landbúnaðar.  

Reglugerðin er byggð upp á þann hátt að 1.gr reglugerðarinnar veitir almennar leiðbeiningar 

varðandi það hvernig samkeppnisreglum er beitt á vettvangi landbúnaðar. Undantekningarnar koma 

hins vegar fram í 2. gr. reglugerðarinnar. Í 2. setning 2. gr. reglugerðar nr. 1184/2006 segir að ákvæði 

(101 (1) TFEU  eigi ekki við um samninga, ákvarðanir, og aðgerðir bænda, samtaka bænda eða samtök 

slíkra samtaka í aðildarríki sem varðar framleiðslu eða sölu á landbúnaðarvörum eða notkun á 

sameiginlegri aðstöðu fyrir geymslu, meðferð eða framleiðslu á landbúnaðarvörum og þar sem engin 

skylda er til þess að innheimta sama verð nema Framkvæmdastjórnin komist að þeirri niðurstöðu að 

samkeppni hafi verið raskað eða að markamiðum 39. gr. samningsins hafi verið stefnt í hættu.  

Þar sem framangreind undanþága vísar til 39. gr. TFEU þá hefur verið talið að ef hún á að eiga 

við þá þurfi 2. undanþága í 1. setningu 2. gr. reglugerðarinnar að eiga við og öll skilyrði sem sett eru í 

39. gr. TFEU þurfi einnig að vera uppfyllt44 Evrópudómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að öll 

markmið sem nefnd eru í 39. gr. TFEU þurfi að vera uppfyllt svo undantekning 2. setningar 1. mgr. 2. 

gr. reglugerðarinnar eigi við.45 Framangreind undanþága er mjög strangt túlkuð og 

Framkvæmdastjórnin verður að gefa viðeigandi ástæður til þess að slík undanþága sé heimiluð en 

samkvæmt ákvæði 42 gr.  TFEU þá  eiga reglurnar varðandi samkeppni einungis við um framleiðslu og 

viðskipti hvað varðar landbúnaðarvörur að því leyti sem framkvæmdaráð EB ákveður (e. The 

commission) 

Samrunareglugerðin nr. 1234/200746 hefur einnig að geyma ákvæði um samkeppnisreglur sem 

gilda um markaðsskipulagið sem fjallað var um hér framar sbr. 175. – 180. gr. Samrunareglugerðin er 

orðuð að mestu leyti eins og reglugerð nr. 1184/2006 en tekur hins vegar til annarra afurða, í 1. gr. 

reglugerðarinnar kemur fram hvaða framleiðsluvörur falla undir hana. Ekki er um að ræða að öllu leyti 

sömu vörur og í reglugerð nr. 1184/2006 en sem dæmi er hægt að nefna að framangreind reglugerð 

                                                            
44 Mál IV/31204 Meldoc  Commission Decision 86/596/EEC  
45 Mál 71/74  Frubo v. Commission [1975]  ECR 563 málsgr. 22-27.  Sjá einnig mál C-399/93 (Oude Luttikhius), 25. 
málsgr. þar sem segir: „ The second derogation applies to agreements necessary for attainment of the objectives set out in 
Article 39 of the Treaty. That describtion implies that it must be demonstrated that the agreement is necessary for attainment 
of all those objectives “.  
46 Council Regulation (EC) No 1234/2007 frá 22 Október 2007establishing a common organisation of agricultural markets 
and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) 
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tekur ekki til víns. Samrunareglugerðin á til dæmis við um ávexti, grænmeti og tóbak og á hún þá við 

alfarið um þær vörutegundir. Þrátt fyrir framangreint eru reglurnar um samkeppni á landbúnaðarsviðinu 

líkar sama hvort um er að ræða reglugerð 1184/2006 eða reglugerð 1234/2007. Það sem mestu máli 

skiptir varðandi framangreindar reglugerðir eru undanþágurnar sem þær veita. Þær vörur sem falla 

undir samrunareglugerðina heyra undir samkeppnisreglur sem þar eru í ákvæðum 175.- 180. gr. hennar. 

Undantekningar frá samkeppnisreglunum eiga við ef gert er ráð fyrir undanþágu í reglugerðinni. Eins 

og greindi frá hér fyrr þá felur 1. gr. reglugerðar 1184/2006 það í sér að hún gildir ekki um hin 

sameiginlegu markaðssamtök og gildir ekki varðandi það sem heyrir einungis undir 

samrunareglugerðina.47  

Undanþágan í ákvæði 176 frá samrunareglugerðinni svipar að meginstefnu til reglugerðar 

1184/2006. Verður því ekki gerð sérstaklega grein fyrir þeirri undanþágu hér. 

Þrátt fyrir að til staðar séu undanþágur frá ákvæðum samningsins er markmið hans samt sem 

áður verndun virkrar samkeppni. Eins og fram hefur komið í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins þá 

fela annars vegar landbúnaðarstefna EB og hins vegar 39. gr. TFEU  í sér þá grundvallarreglu að 

samkeppnisreglur taki til landbúnaðar.48  

Undanþágur frá samkeppnisreglum samningsins um starfsemi Evrópubandalagsins hvað varðar 

landbúnað eru ekki algengar í framkvæmd.49 Verður samt sem áður farið verður nánar yfir það hvernig 

reglugerð 1184/2006 hefur verið túlkuð í framkvæmd hér á eftir varðandi upplýsingaskipti/samninga á 

milli keppinauta á vettvangi landbúnaðar. Reglugerð 1234/2007 er hins vegar ný af nálinni og þau mál 

sem eru nýleg hafa heyrt undir eldri reglugerðir hvað varðar undanþágur frá samkeppnisreglum hins 

vegar verður fróðlegt að fylgjast með því hvernig framkvæmdin á síðastnefndri reglugerð á eftir að 

þróast í framtíðinni. 

2.2.5 Framkvæmd	‐	undanþágur	skv.	2.		mgr.	2.	gr.	reglugerðar	1184/2006		

  

                                                            
47 Stefán Már Stefánsson Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins 
48 Dómur frá 9. September 2003 í máli nr. C-137/00 Milk Marque and National Farmers‘ union „...the maintenance of 
effective competition on the market for agricultural products is one of the objectives of the common agricultural policy and 
he common organisation of the relevant markets“. Sjá einnig sbr. Mál C-280/93 (Þýskaland gegn Ráðinu). Sjá einnig bók 
Stefáns Más Stefánssonar Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins bls. 54  
49 Stefán Már Stefánsson Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins bls. 56 
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Meldoc50 málið (vísað til ítarlegrar umfjöllunar neðar) er talið lýsa því einna best hvernig 

Framkvæmdastjórn EB túlkar reglugerðina þegar um er að ræða mál varðandi samkeppnisréttarleg 

málefni.51 Um var að ræða samning sem gerður var á milli hollenskra mjólkursamlaga og var á milli 

keppinauta. Talið var að undanþágurnar tvær í fyrstu setningu 2. gr. reglugerðar 1184/2006 ættu ekki 

við. Ekki var um að ræða „National market organisation“ og ekki var um að ræða samning sem 

uppfyllti skilyrði 33. gr. samningsins (núverandi 39. gr. TFEU). Ekki var heldur talið að undanþága í 2. 

setningu 2. gr. ætti við þar sem hún vísar að hluta til fyrstu setningar í 2. gr. Það er, 2. setning 2. gr. 

vísar einnig til þess að uppfylla þurfi þau skilyrði sem koma fram í ákvæði 33. gr. samningsins 

(núverandi 39. gr. TFEU). Hins vegar segir í málinu að jafnvel þrátt fyrir að undanþága 2. gr. gæti 

hugsanlega hafa átt við þá var talið að Meldoc gæti ekki fallið undir undanþáguna þar sem samtökin 

sem stóðu að samkomulaginu voru einkasamtök (ML).  

Í máli French beef52 (vísað til ítarlegri umfjöllunar aftar) var um að ræða samninga á milli franskra 

kjötframleiðenda. Undanþága 2. setningar 2. gr. reglugerðarinnar var ekki talin eiga við, þar sem meðal 

þeirra sem voru aðilar að samningnum voru aðilar sem gátu ekki talist vera bændur (samtök slátrara).  

Í Banana53 - málinu (vísað til ítarlegri umfjöllunar aftar) var undanþága samkvæmt ákvæði 2 (1) í 

reglugerðinni ekki talin eiga við þar sem undanþágan undir ákvæði 2 (1) í reglugerð 26/62 á aðeins við 

samning, samþykktir og samhæfðar aðgerðir sem eru „nauðsynlegar til að ná fram þeim markmiðum 

sem koma fram í 33 gr. samningsins“ (núverandi 39 TFEU). Eins var vísað til þess í málinu að 

Evrópudómstóllinn hefði bent á í undanfarandi niðurstöðu sinni í máli oude Luttikhuis54 að 

framangreind staðhæfing leiði til þess að það verði að vera sýnt fram á að samningurinn sé 

nauðsynlegur til þess að ná fram öllum markmiðum ákvæðisins. 

2.2.6 Umfjöllun	um	reglugerð	nr.	1184/2006	í	Íslenskum	rétti	
 

                                                            
50 Meldoc (mál IV/31204) Commission Decision 86/596/EEC 
51 Usher, John Anthony, EC Agricultural law, (2nd edition, Oxford University Press, 2001) bls. 15 
52 French beef (mál COMP/C.38.279/F3) Commission Decision 2003/600/EC OJ L 209/12 
53 Bananas (mál COMP/39188) Commission Decision 2009/C 189/06  C 189/12 
54 Mál C- 399/93 Oude Luttikhuis and others v Verenigde Coöperatvieve Melkindustrie Coberco BA (1995) ECR 1 – 4515, 
málsgr. 25. 
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Reglugerð 1184/2006 gildir ekki í íslenskum rétti en samt sem áður vitnuðu Bændasamtök Íslands til 

reglugerðarinnar í ákvörðun 9/2009.55Bændasamtökin vildu meina að þau féllu undir þriðju 

undanþáguna þar sem þeir væru samtök bænda en Samkeppniseftirlitið vildi meina að svo væri ekki þar 

sem öll skilyrði 39. gr. TFEU væru ekki uppfyllt 

 

2.3 2.4	Norsk	löggjöf	

 Íslensk löggjöf fer að mörgu leyti eftir norsku löggjöfinni hvað varðar samkeppnisreglur eins og kemur 

fram í frumvarpi með samkeppnislögunum.56 Það er því áhugavert að skoða stefnu norskra löggjafans 

hvað varðar samspil samkeppnislaga og landbúnaðar. Noregur er í sömu stöðu og Ísland hvað varðar 

aðild að EES – samningnum sem leiðir til þess að löggjöf Evrópusambandsins er að því leyti sem hún 

er tekin upp í EES rétt tekin inn í norska löggjöf. Samkeppnislögin sem eru í gildi í Noregi eru nr. 12 

frá 5. Mars 2004.57 

 Í norsku samkeppnislögunum er ákvæði 10. gr. sambærilegt 10. gr. íslenskra 

samkeppnislaga og bannar samninga, samþykktir og samstilltar aðgerðir sem hafa það að markmiði eða 

af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni. Í 12. gr. norsku laganna er sambærilegt ákvæði og 12. 

gr. íslensku samkeppnislaganna og veitir það heimild til norska samkeppniseftirlitsins til að krefjast 

þess að fyrirtæki eða samtök fyrirtækja sem brjóta gegn 10. eða 11. gr.  laganna láti af brotum sínum. 

Byggist framangreint ákvæði á 7. gr. reglugerðar Evrópusambandsins nr. 1/2003.   

Norska landbúnaðarkerfið er svipað og hið Íslenska, mikið regluverk umlykur landbúnaðinn til 

þess að vernda hann og ná ákveðinni stefnu í landbúnaðarmálum. Það sem felst í framangreindri stefnu 

er einna helst að viðhalda innkomu bænda, vernda náttúruna, viðhalda fjölbreytileika.58   

 

2.3.1 Samvinna	á	vettvangi	landbúnaðar	í	Noregi	
 

                                                            
55 Guðmundur B. Helgason Íslenskur landbúnaður og alþjóðlegt samstarf Ráðunautafundur 2001 kafli 1. 
56 http://www.althingi.is/altext/131/s/0883.html 
57 http://www.lovdata.no/all/hl-20040305-012.html#10 sótt þann 11. Október 2011. 
582004; Annual report: food 



26 
 

Samvinna á vettvangi landbúnaði er mjög algeng í Noregi.59 Landssamtök bænda eru  starfandi í 

Noregi og er hlutverk þeirra meðal annars að vinna að samningum við norsku ríkisstjórnina varðandi 

verðlagsmálefni á vettvangi landbúnaðar. Markmiðið er þá að bændur fái ákveðið lágmarksverð fyrir 

afurðir sínar.60  

Samkeppni er einnig takmörkuð að stórum hluta á vettvangi landbúnaðar í Noregi. Ein af 

ástæðunum fyrir því er sú að í Noregi er mjög mikið um innflutningsvernd sem að mörgu leyti hefur 

takmarkandi áhrif á samkeppni og hefur þau áhrif að þeir sem stunda landbúnað eru í raun ekki í 

samkeppni við öll stig framleiðslukeðjunnar (all stages of the chain). Þá er regluverk einnig mikið á 

markaðnum sem hefur að mörgu leyti takmarkandi áhrif á samkeppni. Í Noregi er kerfið einnig byggt 

upp á þann hátt að samningaviðræður eiga sér stað á milli ríkisstjórnarinnar og samvinnufélaganna 

varðandi verð (farm-gate prices), framleiðslutakmarkanir og fjárstyrki sem hafa þau áhrif að setja 

virkni markaðarins úr skorðum.61 OECD vill meina að það sem samvinnufélögin geri í Noregi sé að 

útrýma samkeppni á milli keppinauta með því að samræma markaðsverð og samræma 

framleiðslutakmarkanir. Samkvæmt OECD er samkeppni ekki mikil á mjólkurmarkaði, kjötmarkaði og 

kornmarkaðinum í Noregi. Mörg samvinnufélög í Noregi eru með háa markaðshlutdeild og háa 

prósentu af markaðsgetu á öllum þeim mörkuðum sem þau starfa. OECD telur að framangreint stafi af 

stefnu Norskra stjórnvalda í landbúnaðarmálunum sem í raun styrkja stöðu samvinnufélaga með 

undanþágum frá samkeppnislögum.62 

 

2.3.2 Sérreglur/undanþágur	í	norskri	löggjöf	
Samvinnufélögum sem starfa í norskum landbúnaði er veitt sérstök undanþága frá 

bannákvæðum norsku samkeppnislaganna.  Ríkisstjórnin getur undanþegið ákveðna markaði eða iðnað 

að öllu eða hluta frá lögunum með reglugerð. Samkvæmt 3. gr. laganna þá er ríkisstjórninnni skylt að 

                                                            
59 OECD Policy Round Tables, Competititon and Regulation in Agriculture: Monopsony Buying and Joint selling. bls. 163  
60 2004 ANNUAL REPORT: FOOD 
61 OECD Policy Roundtables, Competition and Regulation in Agriculture: Monopsony Buying and Joint Selling, 2004, 
DAF/COMP (2005) 44. bls. 163 
62 OECD Policy Roundtables, Competition and Regulation in Agriculture: Monopsony Buying and Joint Selling, 2004, 
DAF/COMP (2005) 44. bls. 163 



27 
 

veita undanþágur frá ákvæðum 10. og 11. gr. sem eru nauðsynlegar til þess að innleiða landbúnaðar eða 

fiskveiðistefnu.63   

Í samræmi við framangreind ákvæði hefur einnig verið gefin út tilskipun (n. forskrift) um 

undanþágu frá samvinnu í landbúnaði og sjávarútvegi.64 Fram kemur í undanþágunni að 10. gr. norsku 

samkeppnislaganna eigi ekki við um samninga eða samþykktir milli bænda eða samtök bænda sem eru 

í samræmi við lög eða ákvæði laga sem stýra framleiðslu eða sölu landbúnaðarvara. Framleiðendum er 

því heimilt að hafa með sér samvinnu varðandi sölu á landbúnaðarvöru ef hún er í samræmi við tiltekin 

markmið í landbúnaðarmálum. Er fyrst og fremst haft í huga með þessu fyrirkomulagi að tryggja 

velferð framleiðenda. Samkeppniseftirlitinu er ekki heimilt samkvæmt neinum lögum að hafna 

framangreindri undanþágu. Ef samningar, ákvarðanir og samhæfðar aðgerðir eða einstakar aðgerðir  

samræmast hins vegar ekki landbúnaðarlöggjöf, reglugerðum eða samningum á milli ríkisins og 

atvinnugreinasamtakanna sem stjórna landbúnaðarframleiðslu eða sölu, þá verður að telja að slíkt falli 

undir samkeppnislöggjöf og sé skoðað út frá því.65 

Í skýrslu Efnahags og þróunarstofnunar (OECD) frá 1. mars. 2006 um samkeppni og 

reglusetningu í landbúnaði er sett fram gagnrýni á framangreint fyrirkomulag í Noregi. Er þar tekið 

fram að viðleitni til að tryggja velferð framleiðenda bitni á endanum á hagsmunum neytenda. Einnig 

kemur fram í framangreindri skýrslu að fjöldi atvinnugreinasamtaka í Noregi sé að verða vandamál en 

það sé tilkomið vegna stefnu yfirvalda hvað varðar undanþágur samtaka á vettvangi landbúnaðar frá 

samkeppnisreglum.66 

 

2.3.2.1 samantekt	
Af framangreindu er auðsætt að yfirvöld hafa á Íslandi, í Evrópu og Noregi hafa tekið þá stöðu að 

vernda landbúnaðinn undanþiggja hann frá reglum samkeppnisréttar. Misjafnt er þó hversu langt hefur 

                                                            
63 „The King may by regulation exempt certain markets or industries from all or part of this Act. The King in Council shall 
in regulation provide for the exemptions from Sections 10 and 11 that are necessary to implement agriculture and fisheries 
policies.“ http://www.konkurransetilsynet.no/en/legislation/The-Competition-Act-of-2004/ sótt á vefinn þann 10. Október 
2011 sjá einnig OECD Competition and regulation in Agriculture: Monopsony Buying and Joint selling 2004  bls. 166. 
64 FOR 2004-04-23 nr. 651: Forskrift om unntak for samarbeid mv. innen landbruk og fiske. 
65 OECD Competition and regulation in Agriculture ` Monopsony Buying and Joint selling` 2004 bls. 166. 
66 Álit nr. 1/2006 Samkeppniseftirlitið `opinberar samkeppnishömlur í mjólkuriðnaði` bls. 14 
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verið farið í þeim efnum eftir því hvort um er að ræða Ísland, Evrópusambandið eða Noreg. Ljóst er af 

framangreindri umfjöllun að mun lengra er gengið í því að undanþiggja landbúnaðinn frá reglum 

samkeppnislaga í Noregi heldur en á Íslandi og í Evrópu. Samtök á vettvangi landbúnaðar virðast 

samkvæmt framangreindu gegna mikilvægu hlutverki hvað varðar verðlagsmál á vettvangi 

landbúnaðar.  

 Eins og greint var frá hér fyrir ofan þá eru verkefni Bændasamtaka Íslands tvíþætt en þau 

sinna bæði verkefnum fyrir hið opinbera sem og að starfa sem forsvarsmenn bænda. Bændasamtök 

Íslands sinna ýmsum skyldum varðandi verðlagsmálefni á vettvangi landbúnaðar sem eru lögboðnar 

eins og frá var greint hér fyrir ofan. Þær skyldur sem Bændasamtök Íslands hafa með höndum eru 

meðal annars að hlutast til um verðlagsmálefni bænda hvað varðar þær vörur sem lúta opinberri 

verðlagningu, í þeirra hlutverki felst þá meðal annars að fylgjast með verðhækkunum á aðföngum og 

ýmsum málum sem því tengjast. Framangreint hefur leitt til þess að óljóst er hvaða heimildir  

 Bændasamtök Íslands hafa til þess að tjá sig um verðlagsmálefni við félagsmenn sína. 

Framangreint stafar af því að þær afurðir sem ekki lúta opinberri verðlagningu falla undir 

samkeppnislög en eins og áður var greint frá þá eru þær afurðir sem lúta opinberri verðlagningu 

undanþegnar samkeppnisreglum samkvæmt ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 13/2001. Farið var yfir 

ákvörðun 9/2009 þar sem telja verður að niðurstaða Samkeppniseftirlitsins hafi verið sérstök í ljósi 

annars vegar þess hlutverks sem Bændasamtök Íslands hafa samkvæmt lögum sem og í ljósi þess að 

þeir voru taldir hafa gerst brotlegir við 10. sbr. 12. gr. samkeppnislaga þegar þeir voru að ræða um 

verðlagningu á mörkuðum þar sem um er að ræða opinbera verðlagningu. Það fyrirkomulag að samtök 

eins og Bændasamtök Íslands hafi með höndum verðlagsmál landbúnaðarins auk þess að vera í forsvari  

sem og hlutast til um kjaramál bænda og þeirra hagsmunamál verði að teljast fyrirkomulag sem í raun 

hefði átt að sjá fyrir að myndi á endanum ekki ganga upp. Telja verður að annaðhvort þurfi að breyta 

búvörulögunum og skipta niður starfseminni á þann hátt sem var áður en hlutverk framleiðsluráðs 

landbúnaðarins var fært yfir til Bændasamtaka Íslands árið 1999. Ef ekki væri farið út í slíkar 

breytingar þá þyrfti að breyta samkeppnislöggjöfinni á þann hátt að aðilar teljist ekki gerast brotlegir 

við samkeppnislög þegar þeir eru að sinna lögbundnum skyldum sínum.  



29 
 

 Í Evrópuréttinum er það landbúnaðarstefnan sem stýrir málefnum á vettvangi landbúnaðar 

og snýst kerfið um það að uppfylla þau markmið sem sett eru fram í 1 mgr. 39. gr. TFEU eins og að 

framan greinir. Þá hafa samtök á vettvangi landbúnaðar verið samræmd skv. 1. mgr. 40. gr. TFEU, á 

flestum mörkuðum hafa verið sett svokölluð sameiginleg markaðssamtök. Opinber íhlutun gildir hvað 

varðar verðlagsmálefni á vettvangi landbúnaðar og er sett ákveðið markmiðsverð sem Ráðherraráðið 

ákveður með hliðsjón af því hvað bændur þurfa að fá í sinn hlut. Undanþágur fara eftir tveimur 

reglugerðum sem svipa þó til hvorrar annarrar annarsvegar reglugerð 1184/2006 og hins vegar 

reglugerð 1234/2007 en undanþágurnar sjálfar eru þær sömu í reglugerðunum en mismunandi afurðir 

heyra undir hvora reglugerðina fyrir sig. Eins og fram hefur komið þá er ekki  mikið um undanþágur 

frá samkeppnislöggjöfinni. Farið var yfir framkvæmd á reglugerð nr. 1184/2006 og er það  2. mgr 2. gr. 

reglugerðar 1184/2006 sem veitir samtökum bænda undanþágu frá samkeppnislögum. Undanþágan er 

túlkuð mjög þröngt. Ekki er nóg að uppfylla það skilyrði að um sé að ræða samning eða samhæfðar 

aðgerðir á milli samtaka bænda heldur verður samningurinn einnig að uppfylla markmið ákvæðis 39. 

gr. TFEU. Eins og kom fram í Meldoc málinu þá var heldur ekki nóg að einhverjir aðilar að 

samningnum féllu undir það að vera samtök bænda heldur verða allir aðilarnir að vera í sömu stöðu. 

Telja verður að framangreind reglugerð og undanþágurnar í henni séu einfaldlega alltof þröngar og 

þrátt fyrir að hún sé í gildi þá er í raun hægt að setja spurningamerki við tilvist reglugerðarinnar. Þá 

verður einnig að telja að ef setja ætti sérreglugerð sem myndi gilda um undanþágur samtaka á vettvangi 

landbúnaðar frá samkeppnislöggjöfinni að þá þyrfti að vera um reglugerð að ræða sem væri raunhæf en 

ekki það mikið skilyrðum í henni að hún ætti í rauninni aldrei við. 

 Í noregi eru landbúnaðarvörum veittar undanþágur frá samkeppnislögunum eins og fram 

hefur komið. Sú undanþága hefur verið talin mikilvæg til þess að efla landbúnaðarstefnu, markmið og 

er aðallega til til þess að stuðla að velferð framleiðenda.67. Áhugaverð er afstaða OECD hvað varðar þá 

leið sem farin er í þessum efnum í Noregi en OECD vill meina að það eina sem samtök bænda geri í 

Noregi sé að útrýma samkeppni á milli keppinauta með því að samræma markaðsverð og samræma 

framleiðslutakmarkanir.  

                                                            
67 OECD policy roundtables `Competition and regulation in agriculture: Monopsony buying and joint selling`  2004 bls. 
167. 
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 Ef spyrja ætti þeirrar spurningar hvort sú aðferð sem farin er í Noregi myndi henta á 

Íslandi verður að svara þeirri spurningu játandi. Líta verður til þess að í Noregi gera þarlend 

Bændasamtök einnig samninga við ríkisstjórnina varðandi verðlagsmálefni og virka verðin þá sem 

hámarksverð á markaðnum. Ef hins vegar vilji er fyrir því hjá samkeppnisyfirvöldum að breyta 

samkeppnislögunum á þann hátt að tekið sé tillit til þeirra sérstöku aðstæðna sem ríkja á vettvangi 

landbúnaðar svo að Bændasamtök Íslands geti sinnt lagalegum skyldum sínum þá verður að telja að sú 

leið yrði sennilega betri. Í búvörulögum eru mjólkursamlögum veittar heimildir til þess að sameinast, 

gera með sér samkomulag um verkaskiptingu milli mjólkursamlaga að því er varðar framleiðslu 

einstakra mjólkurvara og hafa með sér annars konar samstarf til þess að halda niðri kostnaði við 

framleiðslu, geymslu og dreifingu mjólkurafurða. Þar sem búvörulög eru sérlög gagnvart 

samkeppnislögum þá gilda búvörulögin framar og samkeppniseftirlitið getur ekkert aðhafst hvað varðar 

framangreinda undanþágu. Eins og hér fyrir ofan greinir þá hefur Samkeppniseftirlitið gert 

athugasemdir við þá undanþágu og vilja að 71. gr búvörulaga sé afnumin með það að markmiði að 

stuðla að virkri samkeppni í framleiðslu og sölu mjólkurvara. Afstaða Samkeppniseftirlitsins er því sú 

sama og Efnahags- og þróunarstofnunar (OECD), þeir vilja afnema undanþágurnar og telja að þær bitni 

á hagsmunum neytenda. 

 

3 Láréttar	samkeppnishömlur	
 

Þegar keppinautar á vettvangi landbúnaðar skiptast á upplýsingum eða hafa með sér samvinnu af öðru 

tagi þá kallast sú samvinna Lárétt samvinna.  Hugtakið lárétt samvinna gengur út á það að keppinautar 

á sama sölustigi hafa með sér ákveðna samvinnu. Adam Smith hafði þetta um slíka samvinnu að segja 

fyrir meira en 200 árum:  

„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“.68 

                                                            
68 Sjá Adam Smith, The Wealth of Nations, Vol. I BK. I, kafli. 10 (1776) 
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Samningar á milli fyrirtækja geta  annars vegar verið á milli fyrirtækja sem starfa á sama sölustigi 

og hins vegar á milli fyrirtækja sem starfa á mismunandi stigum markaðarins. Samningar á milli 

fyrirtækja sem starfa á sama sölustigi kallast láréttir samningar en samningar á milli fyrirtækja á 

mismunandi stigum markaðarins kallast lóðréttir samningar.69 Samningar eða annarskonar samhæfðar 

aðgerðir á milli aðila innan atvinnugreinasamtaka eru samningar á milli fyrirtækja á sama markaði sem 

hér eru til umfjöllunar og kallast því lárétt samvinna. Algengt er að samvinna keppinauta fari fram í 

gegnum atvinnugreinasamtök en þau veita keppinautum í raun vettvang til þess að hittast.70 Hlutverk 

samtaka á vettvangi landbúnaðar er eins og fram hefur komið meðal annars að gæta hagsmuna 

félagsmanna sinna, safna saman og dreifa upplýsingum varðandi þann markað. Af framangreindu leiðir 

að óhjákvæmilegt er að haldnir séu fundir innan slíkra samtaka og er það því ekki óalgengt.  

Samningar eða önnur samvinna á milli keppinauta sem hefur skaðleg áhrif á samkeppni fellur 

undir 10. gr. samkeppnislaga. Litið hefur verið svo á að ef samningar á milli fyrirtækja á sama stigi 

markaðarins varði verðsamráð eða markaðsskiptingu þá hafi þeir samkvæmt eðli sínu mjög alvarleg 

áhrif á samkeppni og hagsmuni neytenda á þeim markaði sem um ræðir.71 Upplýsingaskipti og 

samvinna á milli keppinauta getur verið með ýmsu móti og meðal annars gengið út á samninga, 

verðsamráð, skiptingu á mörkuðum og takmarkanir á framleiðslu. Slíkir samningar eru taldir hafa þau 

áhrif að fyrirtæki á markaðnum taka ekki sjálfstæðar ákvarðanir sem er nauðsynlegt til að viðhalda 

virkri samkeppni. Markmið virkrar samkeppni er að hver framleiðandi hagi sér sjálfstætt á markaðnum 

og sé ekki að samræma sína hegðun við hegðun keppinauta. Einnig hefur verið talið að samþykktir 

innan samvinnufélags hafi skaðleg áhrif á samkeppni.72   

Eins og fram kemur í 12. gr. samkeppnislaga þá er samtökum fyrirtækja óheimilt að ákveða 

samkeppnishömlur eða hvetja til hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögum. Samtök bænda hafa 

heimildir til þess að semja um verð á ákveðnum flokkum búvara73 og eru þá gerðir samningar við 

ríkisstjórn viðkomandi lands. Þrátt fyrir að samtök bænda hafi framangreint hlutverk þá er mikilvægt  

                                                            
69 Commission Notice, guidelines on the applicability of Article 81 of the EC treaty to horizontal cooperation agreements. 
(2001/C/ 3/02) 
70 Antonio CapoBianco `Information exchange under EC Competition law` Common Market Law Review 41: 1247-1276 
2004  
71 Alþt. 1992, A- deild 116 löggjafarþing 9. mál sbr. athugasemdir við 10. gr. frumvarpsins 
72  Ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 13/2001 (Grænmetismálið) 
73 Lög nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum Sbr. IV. kafli. 
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að aðgreina annars vegar þau tilfelli þar sem upplýsingarnar og samvinnan hafa skaðleg áhrif á 

samkeppni og hins vegar þau mál þar sem aðeins er um að ræða lögmætt hlutverk  samtakanna. 

Ástæðan fyrir því er sú að þegar samtök bænda gera samninga við opinberan aðila til dæmis varðandi 

ákveðið markaðsverð eða hámarksverð þá njóta neytendur einnig góðs af samningnum.74  Lögmætt  

hlutverk samtakanna getur því stuðlað að því að markaðurinn verður skilvirkari sem bætir hag bæði 

keppinauta og neytenda.75 Einnig geta samningar varðandi rannsóknir, þróun og framleiðslu haft 

jákvæð áhrif á markaðinn fyrir bæði keppinauta og neytendur.76 Ef samvinna keppinautanna hefur hins 

vegar þau áhrif að keppinautarnir öðlast eða auka markaðshlutdeild sína og hafa þar með neikvæð áhrif 

á markaðinn hvað varðar verð, framlag, nýsköpun eða fjölbreytni og gæði vara þá getur verið um að 

ræða ákveðið vandamál á markaðnum.77  

 

4 	Samtök	og	samvinna	á	vettvangi	landbúnaðar	
 

4.1 Almennt	
 

Á vettvangi landbúnaðar er mjög algengt að það starfi ákveðin samtök sem halda utan um 

landbúnaðarumhverfið sem og afkomu bænda. Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því að bændur 

hópist saman um starfsvið sitt.  

Hlutverk atvinnugreinasamtaka getur verið víðtækt. Hlutverk þeirra snýst meðal annars um að vera í 

forsvari fyrir meðlimi sína, safna saman, rannsaka og koma áleiðis upplýsingum.78 Í hlutverki þeirra 

getur falist að koma á markað vörum af sömu tegund með auglýsingum og almannatengslum. Einnig 

                                                            
74 OECD Policy Roundtables `Competition and regulation in Agriculture: Monopsony Buying and joint selling` (2004) bls 
167 http://www.oecd.org/dataoecd/7/56/35910977.pdf  sótt þann 15. október 2011 
75 Antonio CapoBIanco `Information exchange under EC Competition law` Common Market Law Review 41: 1247-1276, 
2004,  
76 Richard Wish, Information agreements `the Pros and cons of information sharing` Konkurrenseverket, Swedish 
competition authority. bls 19-20 
77 Richard Wish, Information agreements `the Pros and cons of information sharing` Konkurrenseverket, Swedish 
competition authority. bls 19-20 
78 Antonio Capobianco `Information exchange under EC competition law` CML Rev. 41: 1261 2004 
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getur falist í hlutverki þeirra að vera einskonar umboðsmenn hvað varðar útflutning á vörum sem og að 

vera í forsvari fyrir meðlimi sína hvað varðar þrýsting á stjórnvöld varðandi málefni tengd þeim.79 Þá 

geta slík samtök sér í lagi ef um er að ræða samtök samtaka bænda eins og til dæmis Bændasamtök 

Íslands, að auki haft það sem hlutverk að starfa sem stéttarfélag fyrir meðlimi sína. Einnig getur falist í 

hlutverki samtakanna að þeim sé úthlutað verkefnum frá ríkisstjórn viðkomandi lands sem geta varðað 

umsagnir um lagafrumvörp og þess háttar hlutverk. 

Algengt er að slík samtök starfi sem svokölluð samvinnufélög (e. cooperatives) en það er þó 

ekki algilt. Sem dæmi um samvinnufélag á vettvangi landbúnaðar er Sölufélag garðyrkjumanna svf. en 

vel þekkt er samráð þess og Ágætis og Mata á grænmetis-, kartöflu og ávaxtamarkaði. Hins vegar getur 

einnig verið um að ræða félag eins og Bændasamtök Íslands sem eru í rauninni einskonar samtök 

samtaka bænda.  

 

5 	„Fyrirtæki“	og	„Samtök	fyrirtækja“		sbr.	10	og	12.	gr.	samkeppnislaga	með	

hliðsjón	af		101.	gr.	TFEU	

 

Við túlkun á 10. gr. samkeppnislaga hvað varðar fyrirtæki verður að fyrst að líta til 4. gr. 

samkeppnislaganna þar sem samkvæmt orðskýringum merkir hugtakið fyrirtæki, einstakling, félag, 

opinbera aðila sem og aðra sem stunda atvinnurekstur. Takmörkun á ákvæðinu við fyrirtæki hefur þau 

áhrif að einungis er hægt að beita ákvæðinu á fyrirtæki sem stunda fjárhagslega starfsemi. Samkvæmt 

ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 í máli Bændasamtaka Íslands var talið að aðili sem 

framleiðir búvöru og selji gegn endurgjaldi teljist vera fyrirtæki í skilningi samkeppnislaga. Litið var til 

þess í ákvörðuninni að þeir sem ættu aðild að Bændasamtökunum væru aðilar sem stunduðu búrekstur í 

atvinnuskyni samkvæmt samþykktum Bændasamtaka Íslands frá árinu 2007. Þá var einnig talið skipta 

máli að engin ákvæði búvörulaga eða annarra laga felldu Bændasamtök Íslands með neinum hætti 

undan gildissviði samkeppnislaga.80  

                                                            
79 Sjá til dæmis 6. gr. samþykkta Bændasamtaka Íslands. 
80 Ákvörðun samkeppniseftirlitsings 9/2009 – bls. 19. 
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Ef litið er til túlkunar 101. gr. TFEU á hugtakinu þá hefur hugtakið „fyrirtæki“ ekki verið 

skilgreint í sáttmálanum. Það er hins vegar mjög mikilvægt að skilgreina hugtakið þar sem 

samningurinn fellur ekki undir 101. gr. TFEU nema hann sé á milli tveggja „fyrirtækja“. Hugtakið 

fyrirtæki hefur þó verið skilgreint í málum Evrópudómstólsins og hefur verið notast við eftirfarandi 

skilgreiningu þar:  

„Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni sem „hverskonar eining sem stundar 
fjárhagslega starfsemi, óháð lagalegri stöðu og hvernig það hefur verið fjármagnað“81.  

Það sem skiptir máli er að um sé að ræða fjárhagslega starfsemi og getur því þess vegna verið 

um að ræða opinberan aðila svo fremi sem hann stundar fjárhagslega starfsemi.82 Samkvæmt 

skilgreiningu Evrópudómstólsins þá skiptir lagaleg staða viðkomandi starfsemi ekki máli og ekki 

heldur hvernig hún er fjármögnuð.    

Samkvæmt 12. gr. samkeppnislaga er samtökum fyrirtækja óheimilt að ákveða 

samkeppnishömlur eða hvetja til hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögum. Í skýrslu 

Samkeppniseftirlitsins nr. 1/200883 er vísað til eldri framkvæmdar á samkeppnislögum og kemur meðal 

annars fram að eftirfarandi aðgerðir samtaka fyrirtækja geti brotið gegn 12. gr. samkeppnislaga: 

„Umfjöllun eða umræður um verð, verðþróun, viðskiptakjör, verðbreytingar á aðföngum og 
öðrum kostnaðarliðum“ 

„Upplýsingaskipti eða upplýsingamiðlun um verð, kostnað eða kostnaðaruppbyggingu, 
kostnaðarhækkanir, viðskiptavini, framboð og söluskilmála.“ 

„Opinbert fyrirsvar varðandi verðlagningu eða þjónustu aðildarfyrirtækja. Tekur þetta m.a 
til umræðu á opinberum vettvangi um verð og verðbreytingar aðildarfyrirtækja. Þátttaka í 
almennri umfjöllun um viðkomandi atvinnugrein í fjölmiðlum, í fræðslu-og upplýsingaskyni 
fellur ekki hér undir. 

Í Evrópurétti hefur hugtakið „samtök fyrirtækja“ verið talið taka til hvers konar skipulagðra 

samtaka eða samvinnu milli þeirra. Ekki skiptir máli hvort samtökin hafi verið stofnuð með 

                                                            
81 Mál C-41/90 Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH (1991) ECR I-1979, 
málsgr.  21; Mál C-244/94 Fédération FranVaise des Sociétés d’Assuran 
82 Richard Wish Competition law sixth edition bls. 83. 
83 Skýrsla samkeppniseftirlitsins nr. 1/2008 `Viðskiptasamningar birgja og annað samstarf fyrirtækja á matvörumarkaði` 
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viljayfirlýsingu eða lögum. Rúm túlkun hefur verið á hugtakinu  en skilgreiningin á „samtökum 

fyrirtækja hefur verið eftirfarandi :  

„Although trade associations of various kinds are the most common form of „association of 
undertakings“ the word „association“ in Art. 81 (1) is not limited to any particular type of 
association. It includes agricultural cooperatives, professional regulatory bodies, associations 
without a legal personality, non-profit making associations, associations of associations and an 
association outside the community.“84 

Umdeilt hefur verið hvort svokölluð félagasamtök falli undir skilgreiningu 12. gr. 

samkeppnislaga á orðinu „fyrirtæki“. Í framkvæmd hefur samvinna á milli fyrirtækja oft átt sér stað í 

gegnum svokölluð atvinnugreinasamtök og þá sérstaklega á vettvangi landbúnaðar eins og áður hefur 

komið fram. Þá hefur einnig verið talið að atvinnugreinasamtök myndi í raun góðan vettvang fyrir 

fyrirtæki til þess að skiptast á upplýsingum.85 Samkvæmt rannsókn samkeppniseftirlitsins í ákvörðun 

9/2009 taldi það rökstutt að BÍ væru samtök fyrirtækja skv. 12. gr. samkeppnislaga. Einnig kom fram í 

ákvörðun samkeppnisráðs nr. 5/2004 varðandi ólögmætt samráð innan Lögmannafélags Íslands að öll 

tilmæli samtaka fyrirtækja sem ætlað er að hafa áhrif á verð eða verðstefnu félagsmanna flokkist 

samkvæmt samkeppnisrétti til alvarlegra brota. Telja verður að um almenna meginreglu sé þarna um að 

ræða sem gildi bæði á almennum markaði sem og vettvangi landbúnaðar.  

Þá hefur verið talið að það hafi enga þýðingu hvað varðar mat á athæfinu samkvæmt 

samkeppnislögum að engin bein samskipti séu á milli keppinauta.86 Sömu túlkun hefur verið beitt í 

framkvæmd annars vegar í ákvörðun samkeppniseftirlitisins nr. 9/2009 sem og ákvörðun 

Framkvæmdastjórnarinnar í máli French beef.  

Í ákvörðun 9/2009 vildu Bændasamtök Íslands meina að hlutverk þeirra samkvæmt lögum væri 

að vera einskonar stéttarfélag bænda. Bændasamtök Íslands urðu til við sameiningu Búnaðarfélags 

Íslands og stéttarfélaga bænda í ein heildarsamtök bænda þann 1. janúar 1995 með lögum nr. 130/1994. 
87Framangreint leiddi til þess að hlutverk Bændasamtaka Íslands er í raun tvíþætt, það er að sinna 

opinberum skyldu (talsverð útvistun verkefna á sér stað til Bændasamtaka Íslands meðal annars 

                                                            
84 Bellamy & Child, European community law of Competition, (6. Útgáfa 2008) bls. 136-137. Sjá einnig Stefán Már 
Stefánsson, Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, 2000, bls. 678-679. 
85 Antonio Capobianco Information exchange under Ec competition law  CMLR 41:1247-1276 2004 bls.1261 
86 Antonio Capobianco Information exchange under EC competition law CMLR 41:1247-1276 2004 bls. 1261 
87 Mál COMP/C.38.279/F3 - French beef 
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álitsgerðir fyrir lagafrumvörp) auk þess að vera stéttarfélag bænda. Vildu því Bændasamtök Íslands 

meina að það fælist í  þeirra hlutverki að fylgjast með afkomu bænda, rekstrarskilyrðum 

landbúnaðarins og reyna að tryggja bændum lífskjör í samræmi við aðrar stéttir þjóðfélagsins. Þær 

viðræður sem hefðu því átt sér stað innan samtakanna væru eðlilegur partur af þeirra starfsemi.  

Samvinnufélög á vettvangi landbúnaðar, sem og önnur samtök sem stunda viðskipti hafa einnig 

verið talin falla undir skilgreiningu hugtaksins „samtök fyrirtækja“ samkvæmt 101 (1) TFEU.88 Ef litið 

er til framkvæmdar Evrópudómstólsins þá hefur hann komist að þeirri niðurstöðu að sveitabæir, 

bændur og ræktendur hafa verið taldir stunda fjárhagslega starfsemi, ef þeir haga sér eins og fyrirtæki. 

Af því leiðir að samtök samtaka bænda verða einnig talin vera fyrirtæki.89 Í máli sem nefnt hefur verið 

French beef90 hélt félag sem kallaðist FNSEA því fram að það væri hvorki fyrirtæki né samtök 

fyrirtækja. Um væri að ræða stéttarfélag sem hefði það að markmiði að vernda  meðlimi sína. Ekki var 

fallist á framangreint og talið að meðlimir samtakanna væru „fyrirtæki“ í skilningi ákvæðis 101 (1) 

TFEU.  Þau rök sem framkvæmdastjórnin setti fram til þess að rökstyðja þá niðurstöðu voru  að enginn 

vafi léki á því að bændurnir stunduðu fjárhagslega starfsemi sem snýr að framleiðslu og sölu á vörum.  

Þá hélt framkvæmdastjórnin því fram í sama máli að þrátt fyrir að stéttarfélög gegni mikilvægu 

hlutverki sem meðal annars felist í því að vernda og leiðbeina meðlimum slíkra félaga þá fari 

stéttarfélög hins vegar út fyrir hlutverk sitt ef þau komi að broti á samkeppnisreglum Einnig kom fram í 

málinu að framkvæmdastjórnin væri  ekki að neinu leyti að draga úr mikilvægi upplýsinga, ráðlegginga 

og því að vernda hagsmuni meðlima þeirra samtaka sem eru aðilar að samtökunum (FNSEA 

aðalstéttarfélagið sem hélt utan um sex önnur félög). Þrátt fyrir að það sé nauðsynlegt að stéttarfélög sé 

frjáls hvað varðar að vernda hagsmuni meðlima sinna þá gefur það þeim ekki heimild til þess að stunda 

ólögmæta starfsemi.  

5.1 Samantekt	
 

                                                            
88 Wish, sixth edition bls. 85 sjá einnig mál case 61//80 Coöperative Stremsel – en Kleurselfabriek v. Commission (1981) 
ECR 851, (1982) 1 CMLR 240; MELDOC OJ (1986) L 348/50, (1989) 4 CMLR 853. 
89 FNCBV v. Commission til umræðu í Wish, sixth edition bls. 102.  Sjá einnig mál nr. C-399/93 Luttikhuis and others v 
Coberco (1996) 5CMLR 178. „The activity of farmers, whether arable or stock farmers, is certainly of an economic nature. 
Their activity is indeed the production of goods which they offer for sale in return for payment. Consequently, farmers 
constitute undertakings within the meaning of article 81 (1) EC“. 
90 Case Comp/C.38279/F3 – French beef 
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Telja verður að túlkun annars vegar samkvæmt Íslenskum rétt og hins vegar samkvæmt Evrópurétti á 

hugtakinu „fyrirtæki“ séu sú sama en eins og fram kom hér að ofan þá þarf að vera um að ræða 

fjárhagslega einingu til að hægt sé að segja að um sé að ræða „fyrirtæki“. Eins og fram kom hér að ofan 

þá getur „opinber stofnun“ einnig fallið undir hugtakið „fyrirtæki“. Samkeppniseftirlitið taldi í 

ákvörðun nr. 9/2009 að stéttarfélag félli undir hugtakið „samtök fyrirtækja“ en sömu túlkun hefur verið 

beitt í Evrópuréttinum máli French beef. 

Óumdeilt er að hlutverk Bændasamtaka Íslands er í raun tvíþætt, þau sinna ákveðnum skyldum 

gagnvart félagsmönnum sínum auk þess að sinna vissum opinberum skyldum. Það má því velta upp því 

sjónarmiði hvort það hefði ekki átt að skipta meira máli við túlkun á ákvæði 12. gr. Í máli French beef 

sem fjallað var um hér að ofan var um að ræða opinberan aðila sem í raun hvatti keppinauta til 

samningagerðar en það hafði engin áhrif á það hvort um væri að ræða brot á ákvæðinu eða ekki. Einnig 

kemur fram í leiðbeiningarreglum varðandi beitingu ákvæðis 101. gr samningsins um starfsemi 

Evrópusambandsins varðandi lárétta samstarfssamninga að þrátt fyrir það að í ýmsum tilfellum sé 

málum þannig háttað að fyrirtæki séu í raun hvött áfram af almannavaldi þá undanskilur það samt sem 

áður ekki fyrirtæki frá ákvæði 101 (1) enda þótt að landslög geri það auðveldara fyrir fyrirtækin að taka 

þátt í samkeppnishamlandi aðgerðum.91 Verður að telja að túlkun Samkeppniseftirlitsins hvað þetta 

varðar hafi verið í samræmi við það hvernig ákvæðið hefur verið túlkað af Framkvæmdastjórn Evrópu. 

 

5.2 Hugtakið	„ákvörðun“	
Í framkvæmd hefur verið talið að samþykktir atvinnugreinasamtaka séu í sjálfu sér ákvörðun sem 

og aðrar reglugerðir varðandi starfsemi samtakanna. Hugtakið í 12. gr. samkeppnislaga, „ákvörðun“ 

samtaka fyrirtækja verður að teljast fela í sér það sama og 53.gr. EES- samningsins. Talið hefur 

verið að með „ákvörðun“ samtaka fyrirtækja í skilningi samkeppnisréttar sé átt við bindandi eða 

leiðbeinandi ákvarðanir eða tilmæli sem samtökin beina til aðildarfyrirtækja sem áhrif geta haft  á 

viðskiptahætti félagsmanna. Þar sem íslenskur réttur tekur mið af EB/EES einnig sbr. túlkun 

samkeppniseftirlitsins í ákvörðun 9/2009 þá felur hugtakið  „að ákveða“ í 12. gr. Samkeppnislaga 

það sama í sér og hugtakið ákvörðun skv. 53. gr. EES samningsins.  

                                                            
91 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the functioning of the European Union to horizontal co‐
operation agreements. málsgr. 22. 
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Með hugtakinu ákvörðun er átt við ákvarðanir og fyrirmæli sem samtök fyrirtækja beina að 

meðlimum sínum, þannig að það hafi áhrif á viðskiptahætti fyrirtækjanna í andstöðu við bann við 

ákvæði 101 gr TFEU.92 Ekki er það gert að skilyrði að ákvarðanir fullnægi formkröfum eða bindi 

aðildarfyrirtæki að lögum. Sagt er að hugtakið ákvörðun feli í rauninni í sér: 

„anything which accurately reflects the association‘s desire to co-ordinate it‘s members 
conduct in accordance with it‘s statutes.“93 

Einnig geta samningar sem slík samtök gera talist vera ákvörðun sem og ráðleggingar samtakanna94. 

Ráðleggingar samtaka hafa verið taldar jafngilda ákvörðun. Þrátt fyrir að slíkar ráðleggingar bindi 

ekki meðlimi samtakanna þá getur samt sem áður verið að ráðleggingarnar falli undir ákvæði 101 

(1) TFEU. Þá er einnig nauðsynlegt að athuga hvort að meðlimir samtakanna hafi framfylgt þeim 

ráðleggingum sem gefnar hafa verið og hvort sú hegðun gæti haft áhrif á markaðinn.95  

Í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 13/2001 varðandi ólögmætt samráð og samkeppnishömlur 

Sölufélags garðyrkjumanna, Ágætis og Mata á grænmetis-, kartöflu- og ávaxtamarkaði (sjá reifun 

ofar) var talið að samþykktir SFG hefðu samkeppnishamlandi áhrif. Var talið að 4. og 14. gr. 

samþykkta SFG (Sölufélags garðyrkjumanna) bæri að skoða sem samninga á milli félagsmanna 

innbyrðis sem og við félagið sjálft sem færu í bága við 10. gr. samkeppnislaga og væru því ógildir 

með vísan til 49. gr. sömu laga.  

Hvað varðar framkvæmd í Evrópurétti þá hefur hún verið á sömu leið en í máli H.G Oude 

Luttikhuis and Others var um að ræða samvinnufélag fyrir framleiðslu á mjólk og mjólkurvörum og 

hafði félagið einnig að hlutveriki að selja þær vörur. Málið varðaði það að í samþykktum 

samvinnufélagsins voru ákvæði varðandi það að Oude þyrfti að borga ákveðna upphæð þegar hann 

drægi sig úr samvinnufélaginu. Niðurstaðan í málinu var sú að þrátt fyrir að heimilað væri 

samkvæmt 85. gr. Rs (núverandi 101 (1) TFEU) að stofna Samvinnufélög á milli keppinauta og það 

væri eitt og sér ekki álitið samkeppnishamlandi hegðun þá væri hins vegar ekki heimilt að setja 

ákvæði í samþykktir sem hafa áhrif á samningsheimildir og skuldbinda bændur til þess að afhenda 

þeim mjólkina. Þau ákvæði sem sett eru í samþykktir samvinnufélaga til að tryggja tryggð bænda 

                                                            
92  Stefán Má Stefánsson Evrópusambandið og Evrópska Efnahagssvæðið, bls. 679 
93  Bellamy og Child European community law of competition eftir 5. Útgáfa 2001 bls. 60 
94  Mál 71/74  Frubo v. Commission [1975]  ECR 563 
95 Richard Wish Competition law sixth edition, bls. 103 
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við þau verða að takmarkast við það sem nauðsynlegt er til þess að tryggja ákveðinn stöðugleika í 

aðildinni að félaginu án þess að takmarka samningsheimildir bændanna. 

Í máli Cauliflowers var um að ræða samtök samtaka framleiðenda CERAFEL. 

Framleiðendur eða samtök framleiðenda sem seldu á uppboðunum tóku á sig þá skyldu að selja alla 

uppskeruna í gegnum ákveðna uppboðsmarkaði og var þetta í samræmi við reglugerð EEC nr. 

1035/2 varðandi sameiginleg markaðssamtök varðandi ávöxti og grænmeti. Ákvæði 13. gr.  í 

samþykktum samtakanna var talið takmarka samkeppni og koma í veg fyrir að nýir söluaðilar 

fengju aðgang að Breton umboðssölunum. 

 

6 10.	gr.		samkeppnislaga	með	hliðsjón	af	101.	gr.		samningsins	um	
starfsemi	Evrópusambandsins. 

6.1 	Almennt		

Samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga eru 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 bannaðar.  Í frumvarpi með 

samkeppnislögum segir um 10. gr. að ákvæðið sé eitt það þýðingarmesta í lögunum en þar kemur 

einnig fram að vart sé að finna alvarlegri samkeppnistakmarkanir en þegar fyrirtæki koma sér saman 

um verð, álagningu eða hvaða afslátt skuli veita.96 Þar sem fyrirmynd 10. gr. samkeppnislaga er sótt til 

1. mgr. 53. gr. EES- samningsins og farið er eftir túlkun og framkvæmd Eftirlitsstofnunar EFTA og 

EFTA- dómstólsins, ásamt dómstóla EB og framkvæmdarstjórnar EB, þá verður einnig við túlkun 

ákvæðisins litið til ákvæðis 101. gr. TFEU. 

Í Evrópurétti er það 101. gr. TFEU sem á við um láréttar samkeppnishömlur. Samkvæmt 

ákvæðinu eru allir samningar á milli fyrirtækja, ákvarðanir samtaka fyrirtækja og samhæfðar aðgerðir 

sem haft geta áhrif á viðskipti á milli aðildarríkja og hafa að markmiði eða er ætlað að hafa áhrif á 

samkeppni eða takmarkanir á samkeppni innan hins sameiginlega markaðar bannaðir.  Sérstaklega 

                                                            
96 Alþt. 1992-1993, A- deild, þskj. 9 – 116 mál. Sjá einnig Grænmetismálið bls. 33 og ákvörðun 9/2009 um brot 
Bændasamtaka íslands 
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samningar sem varða verð, takmarkanir á framleiðslu, markaðsskiptingu eða þegar þeir beita 

mismunandi skilyrðum varðandi viðskipti við aðila. 

Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga á að tryggja það að hver og einn keppinautur taki sjálfstæðar 

ákvarðanir varðandi hegðun sína á markaðnum og er það einmitt það sem felst í hugtakinu 

„samkeppni“.97 Krafan um að keppinautar hagi sér sjálfstætt á markaðnum kemur þó ekki í veg fyrir að 

þeir bregðist við hver öðrum á markaðnum með eðlilegum hætti. Þær aðgerðir verða þó að koma til án 

þess að keppinautar hafi einhver bein eða óbein samskipti sín á milli  ef markmið eða áhrif þeirra 

samskipta gætu haft áhrif á markaðinn.98 Sama túlkun hefur tíðkast í Evrópuréttinum en samkvæmt 

Wish er það ekki nóg að keppinautar eigi möguleika á því að nálgast upplýsingar varðandi hegðun 

hvers annars til dæmis í gegnum fjölmiðla eða með viðræðum við viðskiptavini, fyrirtækin að hafa gert 

samning um það að skiptast á upplýsingum.99 Hægt er að segja að um samning sé að ræða þegar 

aðilarnir fylgja ákveðinni áætlun sem takmarkar eða er líkleg til þess að takmarka sjálfstæði þeirra á 

markaðnum með því að ákveða fyrirfram hvernig fyrirtækin samhæfa aðgerðir sínar eða sitja hjá (e. 

abstention).100  

Framkvæmd Evrópudómstólsins sýnir að þrátt fyrir að ákvæði 101 (1) TFEU geri greinarmun á 

milli „samhæfðra aðgerða“ og „samninga á milli fyrirtækja“ þá er markmiðið að fella undir ákvæðið 

hverskonar samvinnu á milli fyrirtækja. Þrátt fyrir að keppinautar hafi ekki náð samningi sín á milli þá 

geta  þeir vísvitandi verið að vinna saman á markaðnum sem getur einnig haft samkeppnishamlandi 

áhrif.101 Það sem mestu máli skiptir er að samkeppnisyfirvöld greini á milli annars vegar þeirrar 

hegðunar sem er lögmæt og hinsvegar þeirrar sem er ólögmæt.102  

 

 

                                                            
97 Ákvörðun samkeppniseftirlitsins í máli 9/2009 bls. 27. 
98 Bananas COMP/39188  (2009/C 189/06)  OJ C 189/ 12. Sjá einnig sameinuð mál 40-48/73 etc. Suiker Unie and others v. 
Commission (1975) ECR 1663, málsgr. 174. 
99 Richard Wish Competition law sixth edition bls. 530 
100 Bananas COMP/39.188  (2009/C 189/06) OJ C 189/12 
101 Bananas COMP/39.188  (2009/C 189/06) OJ C 189/12 
102 Heimir Örn Herbertsson, Mega keppinautar hvorki hittast heyrast né sjást. Úlfljótur 
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6.2 Samningur,	samþykktir	eða	samstilltar	aðgerðir	
 

6.2.1 	Hugtakið	samningur	
Hugtakið samningur hefur verið túlkað víðtækt í samkeppnisréttinum. Samningur sem hægt er að knýja 

fram fullnustu á með aðför hefur verið talinn hafa alveg jafnmikið gildi og samningur sem fellur undir 

svokallað heiðursmannasamkomulag sem og einfaldur skilningur manna á milli. Enda þótt hvorki 

heiðursmannasamkomulag né einfaldan skilning á milli manna sé hægt að knýja fram til fullnustu með 

aðför  sýnir þetta hversu víðtækt hugtakið samningur hefur verið túlkað innan samkeppnisréttarins.103  

Munnlegir samningar eru alveg jafngildir og skriflegir eða í öðru sérstöku formi, munnlegur samningur 

getur verið talinn ígildi einokunarhrings (e. cartel).104 Ef hægt er sýna fram á einhverskonar samþykki á 

milli keppinautanna þá telst vera um samning að ræða sem fellur undir ákvæði 101 (1) TFEU. Til þess 

að um brot á ákvæðinu sé að ræða þurfa fyrirtæki að hafa samþykkt að skiptast á upplýsingum, ekki er 

nóg að þeir hafi möguleika á því að nálgast upplýsingar frá hvor öðrum.105 Samþykktir 

atvinnugreinasamtaka teljast einnig vera samningur sbr ákvörðun samkeppnisráðs nr. 13/2001 

(Grænmetismálið) en í þeirri ákvörðun kom fram að túlkun á 10. gr. samkeppnislaga hafi verið víðtæk. 

Í máli Hæstaréttar í Grænmetismálinu106 var túlkunin orðuð á eftirfarandi hátt:  

„samningur í skilningi 10. gr. getur verið í hvaða formi sem er og verður að skýra 
hugtakið rúmt.“  

Það er því ekki nauðsynlegt að náðst hafi formlegt samkomilag á milli aðilanna að samningnum. 

Túlkunin í  Evrópurétti hefur verið á svipaða leið en eftirfarandi hefur komið fram í málum 

framkvæmdastjórnar EB:  

„it is sufficient if the undertakings in question should have expressed their joint 
intention to conduct themselves on the market in a specific way“107  

                                                            
103 Richard Wish, `Fighting cartels: The legal meaning of conspiracy` bls. 100-101. 
104 Richard Wish Competition law sixth edition bls. 98 sjá einnig Sameinuð mál T 217/03 og T-245/03 (FNCBV and others 
v. Commission) 
105 Richard Wish Competition law sixth edition bls 530 
106 Hrd. nr. 37/2003 Grænmetismálið 
107 Mál T-7/89 SA Hercules Chemicals NV v Commission (1991) ECR II-1711, málsgrein 2. 
Sjá einnig sameinuð mál 41, 44 and 45/69 ACF Chemiefarma NV v Commission (1970) ECR 661, 
málsgrein 112. 
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Framangreindar skilgreiningar leiða til þess að hvers konar samskipti á milli keppinauta sem varða 

verðlagningu, markaðsverð, viðskiptavini og framleiðslu eru mjög áhættusöm.108 Samningur getur 

verið allt frá svokölluðu heiðursmannasamkomulagi og yfir í skipulagðan einokunarhring. Svokallað 

heiðursmannasamkomulag verður að teljast falla undir hina víðtæku skilgreiningu sem fram kom í 

Grænmetismálinu. Samningurinn má einnig vera munnlegur og ekki er þörf á því að hægt sé að beita 

þvingunarráðstöfunum.109 Í Polypropylene- málinu svokallaða var niðurstaðan sú að um væri að ræða 

víðtækt og útfært samráð þar sem hin brotlegu fyrirtæki voru þáttakendur í einu heildarbroti. 

Samkomulagið á millli aðilanna var munnlegt, ekki bindandi samkvæmt lögum og í því fólust ekki nein 

ákvæði sem unnt var að beita þátttakendur þvingunarráðstöfunum út af.110 Telja verður að 

framangreind almenn túlkun á 101. gr. TFEU gildi með sama hætti varðandi starfsemi á vettvangi 

landbúnaðar og á því sviði sem framangreint mál varðar.  

6.2.2 Samhæfðar	aðgerðir	
Ágreiningur hefur verið um það innan samkeppnisréttarins hvort greina þurfi hugtakið „samning“ frá 

svokölluðum „samhæfðum aðgerðum“. Samkvæmt ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 er í 

íslenskum rétti gerður greinarmunur á samningi og samstilltum aðgerðum samkvæmt 10. gr. 

samkeppnislaga. Í framangreindri ákvörðun kemur einnig fram að tilgangurinn með þessu sé að fella 

einnig undir ákvæðið samráð á milli fyrirtækja sem ekki hafa enn náð því stigi að teljast samningur en s 

fyrirtækin séu samt sem áður vísvitandi að samhæfa aðgerðir sínar á markaðnum.  

Framkvæmdastjórn EB hefur haldið því fram að ákveðinn munur sé á samningi og samhæfðum 

aðgerðum en fræðimenn hafa sagt að það sé ekki mikill tilgangur í því að reyna að greina hvenær 

samningur endar og samhæfðar aðgerðir hefjast.111 Samhæfðar aðgerðir sem falla undir 101 (1) TFEU 

ganga í raun út á það að þótt ekki sé hægt að fella athæfi fyrirtækjanna undir samning eða ákvörðun þá 

jafngildi það samt sem áður broti á ákvæði 101 (1) TFEU. Er þá um að ræða einhverskonar óformlegan 

skilning á milli aðilanna, erfitt getur hins vegar verið að meta hvenær slíkur óformlegur skilningur á sér 

stað, bæði með tilliti til þess að hve miklu leyti samvinnan fer gegn lögunum sem og að beita reglunum 

á staðreyndir málsins. Í tveimur málum hefur verið sett fram ákveðið „próf“ varðandi það hvernig 

                                                            
108 Richard wish Competition law sixth edition, bls. 102. 
109 Richard Wish Competition law sixth edition bls. 98. 
110 Heimir Örn Herbertsson, mega keppinautar hvorki hittast, heyrast né sjást. Úlfljótur. Kafli 3. 
111 Richard Wish Competition law sixth edition bls. 99 
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samhæfðar aðgerðir eru metnar. Í máli Dyestuffs þá byggði framkvæmdastjórnin ákvörðun sína á 

ýmsum sönnunargögnum, svipuðum tímasetningum varðandi verðhækkanir og fyrirmælum sendum út 

frá móður- fyrirtækjum til dótturfyrirtækjanna enda þótt samskiptin á milli fyrirtækjanna hefðu verið 

óformleg. Framangreind ákvörðun var send til Evrópudómstólsins sem sagði að tilgangurinn með því 

að færa samhæfðar aðgerðir undir ákvæði 101 (1) væri sá að banna:  

„A form of coordination between undertakings which , without having reached the stage 
where an agreement properly so-called has been concluded, knowingly substitutes 
practical cooperation between them for the risks of competititon“.112  

Niðurstaðan í Dyestuffs málinu var sú að talið var að um hafi verið að ræða samhæfðar 

aðgerðir og því brot á ákvæði 85 (1) (núverandi ákvæði 101(1) TFEU) 

Í máli Suiker Unie v. Commission (sugar cartel case)  var svipað mál uppi á teningnum og var kenning 

ráðsins úr fyrrgreindu máli gerð ítarlegri og kom þar fram:  

Any direct or indirect contact between such operators, the object or effect whereof is 
either to influence the conduct on the market of an actual or potential competitior or to 
disclose to such a competitor the course of conduct which they themselves have decided 
to adopt or contemplate adopting on the market.113 

	

	

6.2.3 Samþykktir	
 

Hvað skilgreiningu á hugtakinu „samþykktir“ varðar og hvenær um er að ræða samráð á grundvelli 

samþykkta keppinauta þá er oftast um að ræða samþykktir á vettvangi hagsmunasamtaka keppinauta.114 

Í Grænmetismálinu reyndi á það hvort samþykktir samvinnufélags á vettvangi landbúnaðar gæti fallið 

undir framangreint og var niðurstaðan í málinu sú að svo væri. 

 

                                                            
112 Richard Wish Competition law sixth edition bls. 105. 
113 Suiker Unie v. Commission (1975) ECR 1663, p 1942, (1976) 1 CMLR295, bls 425. 
114 Heimir Örn Herbertsson Mega keppinautar hvorki hittast heyrast né sjást. Úlfljótur  
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6.2.4 "Hafa	að	markmiði	eða	af	þeim	leiðir"	að	samkeppni	sé	raskað	(e.	object	or	effect) 
 

Samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga falla undir ákvæðið samningar sem hafa það að markmiði að hamla 

samkeppni eða af leiði að samkeppni sé raskað séu. Sama á við um 101. gr. TFEU en ákvæðið bannar 

samninga sem hafa það að markmiði eða af þeim leiði að samkeppni sé raskað.  

Hverskonar upplýsingaskipti sem hafa það að markmiði að hamla samkeppni á markaðnum 

verða talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Þegar Ráðherraráðið metur hvort 

upplýsingaskipti teljist hafa það að markmiði að hamla samkeppni, þá rannsakar framkvæmdastjórnin 

sérstaklega  hið lagalega og hagfræðilega samhengi þar sem upplýsingaskiptin eiga sér stað. Þrátt fyrir 

að ásetningur aðilanna skipti ekki endilega máli hvað varðar mat á því hvort samningurinn hafi 

samkeppnishamlandi áhrif þá gæti framkvæmdastjórnin engu að síður tekið það inn í myndina.115  

Í sumum tilfellum er talinn óþarfi að meta það eða rannsaka hvort samningurinn hafið það að markmiði 

eða af honum leiði að samkeppni sé raskað og er það í þeim tilfellum þegar um er að ræða samninga 

eða samráð fyrirtækja (kartela) og geta slíkir samningar þá meðal annars falið í sér skiptingu markaða 

eða samninga um verð. Í máli European Night services v. Commission116 hélt framkvæmdastjórnin því 

fram að samningar sem innihéldu augljós brot á samkeppni væru meðal annars verðsamráð og 

markaðsskipting. Slíkir samningar eru taldir fela í sér alvarlegustu brot á samkeppnisreglum. Sem 

dæmi um mál er varðaði svo alvarlegar samkeppnishömlur sem að framan greinir er hið svokallaða 

grænmetismál en þar var um að ræða verðsamráð og markaðsskiptingu á milli keppinauta á sama 

markaði.  

Ef það telst sannað að sá samningur sem um ræðir hafi það að markmiði að hamla samkeppni þá er 

engin frekari þörf á því að sanna það að samningurinn myndi hafa samkeppnishamlandi áhrif til þess að 

finna að um sé að ræða brot á ákvæði 101 (1) TFEU. Í máli Frubo var ekki talin þörf á að túlka 

samkeppnishamlandi áhrif þar sem talið var að núverandi útgáfa samningsins innihéldi ákveðin ákvæði 

sem hefðu það að markmiði að hamla samkeppni innnan hins sameiginlega markaðar. Samkvæmt 

ákvæðinu höfðu innflytjendur og heildsalar eingöngu heimild til markaðssetningar í gegnum ákveðin 

                                                            
115 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-
operation agreements. par. 25. 
116 European Night services v. Commission T374/94 etc (1998) ECR II-3141, (1998) 5 CMLR 718 
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uppboð. Var ákvæðið talið hamla frelsi heildsala til þess afla sér aðfanga og þar af leiðandi hamla frelsi 

þeirra til þess að stunda virka samkeppni, koma í veg fyrir að þeir yrðu sjálfir innflytjendur og neyða þá 

til þess að nálgast birgðir á uppboðunum í Rotterdam hvað varðar ávexti frá þriðju ríkjum sem ætlaðir 

eru til neyslu í Hollandi. Í máli Cauliflowers var samningsákvæðið talið hafa það að markmiði að 

hamla samkeppni; sú skuldbining sem talin var leiða af ákvæðinu gæti leitt til þess að hamla samkeppni 

á milli söluaðila ýmissa markaða. Þessi einkakaupasamningur var því talinn hafa það að markmiði að 

hamla samkeppni innan hins sameiginlega markaðar. Í Meldoc- málinu var samningurinn talinn 

innihalda mörg ákvæði sem hömluðu samkeppni, sérstaklega hvað varðar sölu, verð, framleiðslu, 

dreifingu og markaði. Sá fjöldi funda  sem átti sér stað innan Meldoc samtakanna var talinn sýna fram á 

hversu þétt samvinnan hafði verið. 

Þegar talið er að samningur hafi það að markmiði að hamla samkeppni þá hefur það þá þýðingu fyrir 

aðila málsins ef um er að ræða verðsamráð, að þeir geti ekki mótmælt því að verðsamráðið hamli 

samkeppni. Dómstólarnir hafa þegar ákveðið það og, byggt túlkun sína á ákvæðum samningsins 

(TFEU) sem og dómaframkvæmd að samningurinn hafi samkeppnishamlandi áhrif. Framangreint leiðir 

til þess að ef aðilar að samningi um verðsamráð vilja halda því fram að samningurinn hafi haft þau 

áhrif að auka afköst verða þeir að gera það með því að sanna að samningurinn falli undir ákvæði 101 

(3) TFEU, sönnunarbyrðin er þá á þeim að sanna að samningurinn sé undanþeginn ákvæði 101 (1).117 

Samkvæmt frumvarpi með samkeppnislögum þá er ekki gerð sú krafa að hið ólögmæta samstarf 

hafi í raun haft áhrif á samkeppni eins og áður hefur verið komið inn á. Komið hefur fram í framkvæmd 

Evrópudómstólsins að ekki sé nauðsynlegt að líta til raunverulegra áhrifa samnings þegar ljóst er að 

hann hafi það að markmiði að koma í veg fyrir eða raska samkeppni.118 Í ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 (Brot Bændasamtaka Íslands á banni samkeppnislaga við 

verðsamráði) var vísað í framangreinda túlkun í EES/EB rétti. Þar kom fram að orðalag 1. mgr. 10. gr. 

samkeppnislaga fæli í sér að brotið væri á ákvæðinu ef fyrirtæki hefðu með sér einhverskonar 

samvinnu um verð, óháð því hvort samvinnan hefði bein áhrif á markaðinn. Af framangreindu leiði því 

að það brjóti í bága við ákvæðið ef keppinautar ákveða að samræma verð sitt á fundi. Sama túlkun var 

                                                            
117 Richard Wish Competition law sixth edition bls 117. 
118 Consten and Grundig v Commission Mál nr. 56 og 58/64 (1966) ECR 299. 
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einnig notuð í Grænmetismálinu.119 Í máli French beef120 kom einnig fram að það væri hefð fyrir því 

hvað varðar beitingu á ákvæði 81 (1) að ekki væri ekki þörf á því að taka inn í myndina hin eiginlegu 

áhrif sem samningur hefði á markaðinn þegar það hefur komið í ljós að tilgangurinn með samningnum 

sé að hamla, koma í veg fyrir eða eyða samkeppni innan hins sameiginlega markaðar.121 

Í ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 kemur fram að hugtakið markmið hafi verið túlkað í 

EB/EES rétti sem og í íslenskum rétti á þann hátt að huglæg afstaða þeirra sem standi að því samráði 

sem um ræðir skipti ekki máli. Er þar vísað til ákvörðunar samkeppnisráðs nr. 5/2004 þar sem fram 

kemur að markmið samnings í skilniningi samkeppnisréttarins sé fundið með því að leggja hlutlægt mat 

á efni og eðli viðkomandi ráðstafana. Bændasamtök Íslands gerðu hins vegar athugasemd varðandi 

tilvísun í þetta mál  og sögðu orðrétt:  

„enda hafði lögmannafélagið í því máli frumkvæði að því að leggja til ákveðið verð fyrir 
veitta þjónustu lögmanna og án þess að sérlög fælu hlutverkinu slíkt hlutverk“.  

Bændasamtök Íslands héldu því fram að það væri síður en svo sjálfgefið að hvers kyns umræður um 

verð og þær ytri forsendur sem liggi til grundvallar verðákvörðunum fyrirtækja teldust hafa það að 

markmiði að raska samkeppni og nauðsynlegt sé að færa rök fyrir því í hverju máli fyrir sig. 

Bændasamtök Íslands færðu þó ekki nein bein rök fyrir því eða tilvísanir í rit fræðimanna varðandi  

nálgun sína á málinu en Samkeppniseftirlitið vísaði í dóma og fræðirit meðal annars bók Richards Wish 

þar sem segir:  

There are some types of agreements the anti- competitiveness of which can be determined 
simply from their object; the word „object“ in this context means not the subjective 
intention of the parties when entering into the agreement, but the ocbjective meaning and 
purpose of the agreement considered in the economic context which it is to be applied. 

Var niðurstaðan í málinu hvað varðar markmið að 10. gr. samkeppnislaga geri ekki þá kröfu að sýna 

þurfi fram á ásetning til þess að raska samkeppni og að ákvæðið banni samráð án tillits til þess hvaða 

orsakir eða tilgangur liggi að baki.122 Í ákvörðun 9/2009 sem varðaði brot Bændasamtaka Íslands á 

banni samkeppnislaga við verðsamráði þá gagnrýndu Bændasamtök Íslands Samkeppniseftirlitið fyrir 

                                                            
119 Hrd. 37/2003 (Grænmetismálið) 
120 French beef Case COMP/C.38.279/F3  
121 Hvað þetta tiltekna mál varðar þá benti Framkvæmdastjórnin þrátt fyrir allt á það að verðin byrjuðu að hækka um leið og 
samningurinn hafði verið settur fram þann 24. október 2001 
122 Ákvörðun 9/2009 (Brot Bændasamtaka Íslands á banni samkeppnislaga við verðsamráði) 



47 
 

það að hafa sett þær aðgerðir sem um ræddi í málinu beint í þann flokk að hafa það að markmiði að 

hamla samkeppni, takmarka hana eða raska þar sem um sé að ræða verðlagsmálefni. Bændasamtök 

Íslands sögðu orðrétt:  

„einfaldlega beinlínis rangt að öll umfjöllun um verðlagsmálefni af einhverju tagi á 
vettvangi hagsmunasamtaka á borð við BÍ teljist hafa áðurgreint að markmiði í skilningi 
samkeppnisréttar“ 

Þá vildu Bændasamtök Íslands meina að það hefði þurft að framkvæma hagfræðilega greiningu á 

markaðnum sem ólögmæta samráðið taki til og líta til þess og meta hvernig samkeppni hefði verið ef 

þess hefði ekki notið við. Samkvæmt fræðimanninum Richard Wish þá er staðan sú að ef samningurinn 

hefur það ekki að markmiði að hamla samkeppni þá er þörf á því að sýna fram á það að hann myndi 

hafa samkeppnishamlandi áhrif á markaðinn.123 Framangreint kom meðal annars fram í máli Consten 

and Grundig v. Commission auk þess sem fram kom í máli VDS v. Commission að ef markmið 

samnings væri að hamla samkeppni þá væri engin þörf fyrir framkvæmdastjórnina að sýna fram á það 

að samningurinn gæti haft samkeppnishamlandi áhrif. 

Í ljósi framangreindrar ákvörðunar 9/2009 er áhugavert að velta upp því sjónarmiði hvort nauðsynlegt  

sé og hvort yfirleitt sé hægt að greina á milli þess hvort samningur „hafi að markmiði“ eða „hafi áhrif 

á“  samkeppni án þess að sanna það að samningurinn muni hafa áhrif á markaðinn. Eins og fram kemur 

hér að ofan þá er ekki þörf á því að greina áhrifin á markaðinn ef samningurinn er talinn hafa það að 

markmiði að hamla samkeppni. Í ljósi nýrra og ítarlegra leiðbeiningarregla varðandi beitingu ákvæðis 

101 TFEU á lárétta samstarfssamninga er spurning hvort afstaða Evrópuráðsins gagnvart samvinnu á 

milli keppinauta sé að breytast, það er að framkvæmdin verði ítarlegri og harðar tekið á slíkum málum. 

Eins og fram kemur hér fyrir neðan þegar farið verður ítarlega í upplýsingaskiptin á milli keppinauta þá 

var framkvæmdinni varðandi greiningu á áhrifum á markaðinn háttað þannig að hvert mál var tekið 

fyrir sig og metið.  Ítarlegar leiðbeiningarreglur varðandi það hvernig meta ætti markaðinn voru ekki 

settar fram fyrr en í janúar 2011. Þegar uppkast að leiðbeiningarreglunum var gefið út þá var afstöðu 

fræðimanna gagnvart þeim þannig háttað að ef leiðbeiningarreglurnar myndu koma út yrði 

samkeppnisumhverfi í Evrópu ekki mjög hagstætt fyrirtækjum.124 Hins vegar ef horft er á málið út frá 

sjónarmiði ákvörðunar 9/2009 og þeirra sér sjónarmiða sem gilda um landbúnaðinn er hægt að leiða að 

                                                            
123 Richard Wish Competition law sixth edition, bls. 117. 
124 Frank L Fine Information Exchanges under EU competition law heading for regulatory overload bls. 20 
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því líkum að þó svo ekki sé þörf á því að meta markaðinn ef samningur er talinn hafa það að markmiði 

að hamla samkeppni þá geti samt sem áður stundum verið nauðsynlegt að meta hann. Þá gætu 

leiðbeiningarreglur eins og þær sem gefnar voru út í janúar 2011 af Evrópuráðinu komið að góðum 

notum. Slíkar reglur gætu verið lausn á þeim vanda sem Íslensk stjórnvöld standa frammi fyrir hvað 

varðar samspil búvörulaga og samkeppnislaga þegar kemur að upplýsingaskiptum og öðrum 

samskiptum á milli keppinauta. Fyrirtæki og keppinautar í Evrópu ættu því frekar að fagna því að 

skýrari reglur séu komnar út varðandi upplýsingaskipti á milli keppinauta.  

7 Einokunarhringir	

Þær leiðir sem notaðar eru til þess að koma upplýsingum á framfæri við keppinauta geta verið 

margvíslegar og sú leið sem valin er getur oft endurspeglað starfsemi þeirrar atvinnugreinar sem á í 

hlut. Upplýsingaskiptin geta farið beint á milli keppinauta en einnig er möguleiki á því að þau fari í 

gegnum sameiginlega umboðsskrifstofu, til dæmis svokölluð atvinnugreinasamtök. Upplýsingaskipti á 

milli keppinauta fara í raun oftar en ekki fram í gegnum atvinnugreinasamtök.125 Eins og áður hefur 

komið fram þá veita atvinnugreinasamtök tilvalinn vettvang til upplýsingaskipta eða samningagerðar. 

Upplýsingaskipti innan slíkra samtaka geta verið nauðsynleg fyrir keppinauta og neytendur sem og 

fyrir þróun á samkeppni. Þá getur upplýsingum verið miðlað til keppinauta í gegnum greinar eða 

auglýsingar í fjölmiðlum eða tímarit viðkomandi atvinnugreinar. Fræðimenn hafa haft á orði að þar 

sem um hefur verið að ræða einokunarhringi þá hefur þeim í flestum tilfellum verið stjórnað af 

atvinnugreinasamtökum. Þá hafa rannsóknir sýnt að atvinnugreinasamtök hefðu verið viðráðin málin í 

flestum þeim málum þar sem fleiri en 10 fyrirtæki voru  með í ráðum. Þar að auki hvað varðar frjálsar 

atvinnugreinar þá  kom fram að samþykktir atvinnugreinasamtaka væru mjög árangursríkar til að 

viðhalda aga.126 

Samskipti á milli keppinauta geta talist vera samningur, samþykktir eða samhæfðar aðgerðir 

samtaka fyrirtækja með það að markmiði að hagræða verði eða magni. Slík upplýsingaskipti eru oftast 

                                                            
125 Richard Wish `Information agreements, pros and cons of information` sharing. Bls. 24 
126 Mr Mario Monti Member of the European Commission in charge of Competititon Fighting Cartels why and How? Why 
should we be concerned with cartels and collusive behaviour? 3rd Nordic Competition Policy Conference Stockholm, 11-12 
September 2000. 



49 
 

álitin og sektuð sem einokunarhringir. Upplýsingaskipti á milli keppinauta geta einnig talist fela í sér  

einokunarhring með þar sem fyrirtækjum er gert kleift að fylgjast með því hvort þátttakendur í 

samráðinu séu að fylgja samningnum eftir. Teljast slík upplýsingaskipti þá vera hluti af 

einokunarhringnum.127 

Ef keppinautar eru með ákveðið kerfi í kringum samkomulagið og passað er upp á að hver og 

einn keppinautur hagi sér í samræmi við samkomulagið er um að ræða svokallaðan einokunarhring.128 

Hugtakið einokunarhringur hefur verið skilgreint í Evrópurétti með eftirgreindum hætti:  

„A cartel is an agreement among firms who should be competitors to reduce their output 
to agreed upon levels, or to sell at an agreed upon price“129  

Erfitt getur verið að greina á milli þess hvort um sé að ræða einokunarhring eða hvort um sé að ræða 

samhæfðar aðgerðir. Ástæðan fyrir því er sú að oft reyna meðlimir einokunarhrings að fela fótsporin 

og koma í veg fyrir einhver ummerki varðandi samskipti þeirra. Þar getur verið um að ræða leynilega 

fundi á afskekktum stöðum og tölvupósta sem síðar er eytt. Ef um er að ræða fákeppnismarkað þá gæti 

einfaldlega verið um eðlilegar aðgerðir að ræða miðað við þá stöðu sem ríkir á markaðnum.  

Einokunarhringir eru þær samkeppnishömlur sem taldar hafa verið hvað skaðlegastar samkeppni. 

Það sem lýsir stöðu þeirra vel eru orð Mario Monti sem lýsir samkeppnishamlandi áhrifum 

einokunarhringja sem „krabbameini“ í hinu opna markaðshagkerfi.130 Framangreind hegðun keppinauta 

er talin hafa sérstaklega skaðleg áhrif á neytendur og samkeppni. Samkomulagið er þess eðlis að þeir 

sem eru aðilar að því fara leynt með það og eru slík samkomulög einungis til hagsbóta fyrir keppinauta. 

Fyrirtæki sem taka þátt í slíkum einokunarhringjum framleiða minna en græða þeim mun meira,  

hegðun fyrirtækjanna bitnar svo á samfélaginu sem og neytendum.131 

                                                            
127 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Uniona to horizontal co-
operation agreements. par 59 
128 Sjá ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 13/2001 (Grænmetismálið) bls 5. 
129 Sjá ákvörðun nr. 13/2001 (Grænmetismálið) 
130 Mr. Mario Monti, member of the European commission in charge of competition, Fighting cartels why and how? Why 
should we be concerned with cartels and collusice behaviour? 3rd nordic competition policy conference, Stockholm, 11‐12 
september 2000. 
131 Mr. Mario Monti, member of the European commission in charge of competition, Fighting cartels why and how? Why 
should we be concerned with cartels and collusice behaviour? 3rd nordic competition policy conference, Stockholm, 11‐12 
september 2000. 
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Dæmi um mál þar sem talið var að  um svokallaðan einokunarhring væri að ræða er ákvörðun 

samkeppniseftirlitsins nr. 13/2001 (Grænmetismálið)132 þar sem samvinnufélög á grænmetismarkaði 

höfðu á milli sín verðsamráð og markaðsskiptingu með ákveðnu kerfi og héldu þessum 

upplýsingaskiptum leyndum frá neytendum. Samkeppnisyfirvöld hófu rannsókn á meintu broti 

Sölufélags garðyrkjumanna svf., Banana ehf. og Eignarhaldsfélagsins Mata ehf. Rannsóknin leiddi til 

þeirrar niðurstöðu að fyrirtækin hefðu brotið gegn samkeppnislögum með ólögmætu samráði um verð 

og skiptingu markaða varðandi tilteknar vörutegundir. Rannsökuð voru ýmis gögn s.s fundargerðir 

fyrirtækjanna sem og fundargerðir stjórnarfunda. Einnig var um að ræða ýmsar viðræður milli 

keppinautanna SFG og Ágætis  varðandi verð og skiptingu á markaðnum. Þarna var um að ræða 

sérstaklega umfangsmikinn einokunarhring sem útfærður var af samvinnufélögum grænmetisbænda. 

Samkeppnisráðið rannsakaði málið og komst að því að samvinnufélagið SFG (Sölufélag 

garðyrkjumanna), Ágæti hf, Mata hf, Bananar ehf og aðildarfyrirtæki SFG hefðu haft með sér 

umfangsmikið verðsamráð sem og markaðsskiptingu. Rannsóknin var byggð á hinum ýmsu gögnum, 

fundargerðum af stjórnarfundum, skriflegum samþykktum sem og öðrum gögnum sem talin voru sýna 

fram á brot á bæði a- og b- lið 10. gr. samkeppnislaga. Tók samkeppniseftirlitið fram að varðandi 

framkvæmd á verðsamráðinu væru fyrirtækin sammála um að hafa „mjög gott eftirlitskerfi“. 

Framangreint samkomulag leiddi til þess að verð hækkaði umtalsvert á þessum tíma auk þess að 

framleiðsla minnkaði.  

Úr framkvæmd á vettvangi Evrópuréttar er Meldoc- málið gott dæmi um mál þar sem um var að ræða 

svokallaðan einokunarhring. Þar var um að ræða fjögur fyrirtæki sem voru samvinnufélög en hið 

fimmta ML var einkafyrirtæki. Þar var um að ræða skiptingu á markaðnum í gegnum kvótakerfi ásamt 

verðsamráði á landsvísu og vernd gegn innflutningi. Í þessu máli taldi Framkvæmdastjórnin sig standa 

frammi fyrir alvarlegum brotum á samkeppnisreglum EES- samningsins um uppskipting á mörkuðum í 

gegnum kvótakerfi ásamt samvinnu varðandi sölu og verðlagsmálefnum á landsvísu. Vernd á 

mörkuðum gegn innflutningi eru brot sem hefð er fyrir. Þarna var því um að ræða brot á ákvæði 85 

EEC – samningnum.  

                                                            
132 Hrd. nr. 37/2003 (Grænmetismálið) 
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Þá getur einnig verið um að ræða svokölluð „hrein“ upplýsingaskipti á milli keppinauta en skýrt 

dómafordæmi varðandi mál þar sem um var að ræða „hrein“ upplýsingaskipti og engan undirliggjandi 

einokunarhring er mál UK Agricultural Tractors (vísað til umfjöllunar síðar í ritgerð). 

 

8 „Hrein„	upplýsingaskipti	á	milli	keppinauta		

Eins og fram hefur komið þá geta upplýsingaskipti á milli keppinauta geta tekið á sig ýmsar myndir 

þau geta falið í sér samning, samhæfðar aðgerðir eða verið ákvörðun samtaka fyrirtækja sem hefur það 

að markmiði að hagræða þá sérstaklega verði eða framleiðslumagni á markaðnum. Slík 

upplýsingaskipti eru þá oftast talin vera svokallaðir einokunarhringir og eru sektaðir sem slíkir. 

Upplýsingaskipti geta einnig tekið á sig þá mynd að sett er upp ákveðið kerfi til þess að fylgjast með 

því hvort hver og einn sé að fylgja samningnum eftir.133 

Þá getur verið óljóst hvort upplýsingaskipti hafi það að markmiði að hamla samkeppni þar sem 

keppinautarnir hafa ekki tekið beina ákvörðun á grundvelli ólögmæts samnings um að mynda 

einokunarhring (e. cartelise) um markaðinn og þar með að hamla samkeppni. Þar sem þessir samningar 

eru ekki taldir hafa það að markmiði að hamla samkeppni þá er nauðsynlegt að skoða markaðinn og í 

hvaða samhengi viðkomandi upplýsingaskipti hafa farið fram.134 Ef sú er raunin að um sé að ræða óljós 

upplýsingaskipti og ekki ljóst hvort samningurinn hafi það að markmiði að hamla samkeppni þá er 

nauðsynlegt að meta ýmsa þætti varðandi upplýsingaskiptin. Meginreglan er sú að keppinautar ættu að 

forðast ákveðnar tegundir af samskiptum við hver annan. Framangreint hefur komið fram í 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í máli Thyssen Stahl AG v. Commission135 

Það sem er mikilvægast í þessu öllu saman er hvort viðkomandi upplýsingaskipti leiði til samhæfðra 

aðgerða fyrirtækjanna og meta/aðgreina þarf þau tilvik þar sem samningurinn hefur það að markmiði 

                                                            
133 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the functioning of the European Union to horizontal co-
operation agreements. Kafli 2. par. 58. 
134 Asnef – Equifax mál C-238/05 (2006) ECR I-11125 (2007) 4 CMLR 224  
135 Thyssen Stahl AG v. Commission Mál C194/99 (2003)ECR I -10821. Sjá einnig Mál 40/73 Suiker Unie v. Commission 
(1975) ECR 1663, (1976) 1 CMLR 295 
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að hamla samkeppni frá þeim tilfellum þar sem hann  getur aukið afköst á markaðnum (e. enhances 

efficiency).136  

Samkvæmt Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the functioning of the 

European union to horizontal co-operation agreements þá verður samningur til þess að geta talist 

hamla/takmarka samkeppni að hafa haft áhrif á að minnsta kosti einn þátt varðandi samkeppni á 

markaðnum, til dæmis verð, framleiðslu, gæði framleiðslu, úrval af framleiðslu eða nýsköpun. 

Samningurinn verður því að minnka sjálfstæði aðilanna til þess að taka ákvarðanir, annaðhvort vegna 

skuldbindinga í samningi sem hefur stjórn á markaðshegðun að minnsta kosti eins aðila eða með því að 

hafa áhrif á markaðshegðun að minnsta kosti eins aðila með því að hafa áhrif á sjálfstæði fyrirtækisisns 

til ákvarðantöku.137  

8.1 „Hrein“	upplýsingaskipti	eða	einokunarhringur?	
 

Erfitt getur verið  að draga skýra línu á milli þess hvort um sé að ræða einokunarhringi eða svokölluð 

„hrein“ upplýsingaskipti, þá getur oft verið að um sé að ræða undirliggjandi einokunarhring þegar 

keppinautar skiptast á upplýsingum sem dæmi má nefna Banana málið frá árinu 2008. Upplýsingaskipti 

geta leitt til þess að um sé að ræða ástand þar sem keppinautar án þess að hafa sérstaklega gert samning 

um að fara í verðsamráð. Þegar aukið hefur verið gagnsæi á markaðnum getur það leitt til þess að 

keppinautum finnist sem það sé skynsamlegt og hagkvæmt að samhæfa aðgerðir sínar á markaðnum. 

Mál Agricultural Tractor exchange er án ef eitt mikilvægasta dómafordæmi Evrópuréttar 

varðandi „hrein“ upplýsingaskipti málið er einnig fyrsta fordæmið í Evrópuréttinum hvað þetta 

varðar.138 Í málinu var um að ræða mjög nákvæm upplýsingaskipti á milli keppinauta, eins og áður 

kom fram þá vörðuðu upplýsingaskiptin þó ekki verð heldur var um að ræða nákvæmar upplýsingar 

varðandi þá dráttarvél sem keypt var, seljandann og eiganda farartækisins. Þarna voru það ákveðnir 

keppinautar á markaði fyrir dráttarvélar sem skiluðu inn eyðublöðum með þeim upplýsingum sem fyrr 

var greint frá. Málið varðaði því ekki verðlagsmálefni og ekki var heldur umf að ræða neinskonar aðrar 

                                                            
136 Richard Wish `Information agreements, the pros and cons of information sharing`. Bls. 24. 
137 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the functioning of the European Union to horizontal co-
operation agreements. par.27. 
138 Antonio  Capobianco `Information Exchange Under EC competition law`Common market law review 41: 1247-1276, 
2004. bls. 1251. 
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undirliggjandi óheimilar aðgerðir eins og einokunarhring.139 Þrátt fyrir framangreint komst 

Framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að samningurinn færi gegn ákvæði 81 (1) þar sem líklegt 

væri að hann hefði samkeppnishamlandi áhrif (ekki var því talið að hann hefði það að markmiði að 

hamla samkeppni). Þegar Framkvæmdastjórnin var að fara yfir það um hverskonar samning væri að 

ræða þá neitaði það að setja samninginn í flokk með þeim samningum sem hafa það að markmiði að 

hamla samkeppni, óháð því að þarna var um að ræða markað þar sem ríkti fákeppni  

Þegar kemur að „hreinum“ upplýsingaskiptasamningum er mikilvægt að skilgreina hvort samningurinn 

varðandi upplýsingaskiptin geti talist hafa það að markmiði að hamla samkeppni eða hvort um sé að 

ræða brot á ákvæði 101 (1) TFEU þar sem hægt er að sína fram á samkeppnishamlandi áhrif. (Vísað til 

almennrar umfjöllunar varðandi það „að hafa að markmiði“ eða „hafa áhrif á“ hér fyrir ofan.)   

Eins kemur fram í ákvæði 101 (1) TFEU þá ákvæðið við um samninga sem hafa það sem  „object or 

effect the prevention, restriction or distortion of competition“. Eins og fram kemur í almennu 

umfjölluninni hér fyrir ofan þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu sett það fordæmi að þar sem 

samningur hefur það að markmiði að hamla samkeppni þá sé engin þörf á því fyrir Framkvæmdastjórn 

Evrópu (eða aðra dómstóla) að sýna fram á samkeppnishamlandi áhrif.140 Eins og fram hefur komið þá 

hefur einnig verið talið að láréttir samningar varðandi verðsamráð og markaðsskiptingu hafi það að 

markmiði að hamla samkeppni. Það er því álitamál hvort upplýsingaskipti falli í þann hóp sem hefur 

það að markmiði að hamla samkeppni eða hvort nauðsynlegt sé að greina áhrifin á markaðinn.  

Talið hefur verið nóg til þess að um sé að ræða brot á ákvæði 101 (1) að keppinautur mæti á fund þar 

sem rætt er um áætlanir varðandi verlagsmálefni, jafnvel þótt ekki hafi verið gerður eiginlegur 

samningur um að hækka verð. Í slíkum tilfellum hefur verið talið að ekki sé hægt að greina 

upplýsingaskiptin frá augljósu samsæri keppinautanna og þar afleiðandi ekki nauðsynlegt að meta 

áhrifin á markaðinn. 

Í Information note frá Evrópuráðinu frá árinu 2006 kom fram í par. 17: 

                                                            
139 Stefano Grassini Oligopolies and „pure“ information exchanges in the EU: New Crops are Growing on the soils plowed 
by „UK Tractors“ 2007 (Frodham Competition law institute) bls. 699 
140 Richard Wish, Information agreements, bls. 37 sjá einnig STM v Maschinenbau Ulm (1966) ECR 235, (1966) CMLR 
357. 
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„It is difficult to establish general rules to distinguish between information exchanges 
that are neutral or even pro competitive  from those that are restrictive of  competition. 
To date the Commission has adopted a case by case approach assessing each case in 
relation to the features of the market (s) where the exchange takes place.“ 

Eins og að framan greinir þá var framkvæmdinni þannnig háttað að upplýsingaskiptin voru metin 

þannig að hvert mál var tekið og metið í samræmi við þann markað þar sem upplýsingaskiptin áttu sér 

stað141. Þar sem hvert mál var metið fyrir sig þá var erfitt að átta sig á því hvernig framkvæmdinni  á 

slíkum málum var háttað þar sem ekki fram skýrar reglur varðandi það hvernig meta skyldi mál sem 

vörðuðu upplýsingaskipti á milli keppinauta. Framkvæmdastjórn Evrópu setti því fram í nýjustu 

tilmælum sínum sínum frá janúar 2011 ítarlegar leiðbeiningarreglur varðandi það hvernig meta skuli  

lárétt upplýsingaskipti. 

9 Leiðbeiningarreglur	framkvæmdastjórnar	Evrópusambandsins	varðandi	
beitingu	ákvæðis	101	(1)	TFEU	á	lárétta	samstarfssamninga	

 

Framkvæmdastjórn EB hefur gefið út leiðbeiningarreglur varðandi það hvernig framkvæmdastjórnin 

metur lárétt upplýsingaskipti og lögmæti slíkra upplýsingaskipta en fyrstu leiðbeiningarreglurnar 

varðandi slík upplýsingaskipti sem féllu undir ákvæði 81. gr. Rs. (núverandi 101 (1) TFEU)  voru 

gefnar út árið 1968, „Commission Notice concerning agreements, decisions and concerted practices in 

the field of cooperation between enterprises“142. Í þeirri tilkynningu kom fram að framkvæmdastjórnin 

viðurkenndi að upplýsingaskipti á milli fyrirtækja gæti verið þeim til hagsbóta þar sem þau gætu aukið 

gagnsæi markaðarins. Hins vegar þá þyrftu fyrirtæki sem tækju þátt í upplýsingaskiptunum ávallt að 

hegða sér sjálfstætt á markaðnum.143 

Í leiðbeiningarreglum frá árinu 1968 komu þó ekki fram nein tilmæli varðandi það að hvaða leyti 

upplýsingaskipti geta eða geta ekki haft áhrif á samkeppnislega hegðun fyrirtækja á markaðnum. Þar að 

auki kom ekki fram neinskonar mat á því hvernig upplýsingaskipti geta hugsanlega aukið skilvirkni á 
                                                            
141 Antonio Capobianco Information Exchange under EC Competition law Common market law review 41: 1247-1276, 
2004 Kluwer law International bls. 1250 
142 Þessi tilkynning frá Evrópuráðinu var hins vegar ógilt með „Notice Guidelines on the applicability of Article 81 to 
Horizontal Cooperation Agreements OJ 2001 C 3/2 
143 Eugenio Bissocoli `Trade associations and Information Exchange` World competition, 23 (1): 79‐106, 2000. Kluwer law 
International 
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markaðnum. Framkvæmdastjórn EB einblíndi frekar á það að meta hvert mál fyrir sig. 

Framkvæmdastjórnin gaf síðar út skýrslu „Seventh report on Competition policy“144, en þar gaf  út 

ákveðna stefnuyfirýsingu. Í skýrslunni útfærði framkvæmdastjórnin þær hugmyndir sem settar voru 

fram í tilkynningunni frá 1968. Var þá sett fram ákveðið próf sem byggt var á þremur þáttum og hafði 

það að markmiði að greina lögmæt upplýsingaskipti frá ólögmætum áætlunum. Þeir þættir sem prófið 

innihélt voru: Eðli og umfang upplýsingaskiptanna, uppbygging markaðarins og hvaða áhrif 

upplýsingaskiptin hafa á markaðinn.  

Dómaframkvæmd eftir að „Seventh report on Competition policy“ var sett fram var talin sýna 

fram á að framkvæmdastjórnin væri tilbúin til þess að takast á við hrein upplýsingaskipti sem féllu 

undir ákvæði 81. gr. Rs. hvort sem þau væru í formi samnings eða samhæfðra aðgerða var sú yfirlýsing 

byggð á suiker unie málinu.145  

Þær leiðbeiningarreglur sem tóku við af tilkynningunni frá 1968 eru Leiðbeiningarreglur 

framkvæmdastjórnar Evrópu varðandi lárétta samstarfssamninga146 frá árinu 2001. Þær tóku hins 

vegar ekki fyrir samninga á milli keppinauta varðandi upplýsingaskipti engin ástæða var þó til þess að 

ætla að framkvæmdastjórnin hefði breytt þeirri sýn sem það hafði á málið síðan í tilkynningunni frá 

1968.147 Á meðan þetta ástand varði, það er að ekki voru til staðar sérstakar leiðbeiningarreglur 

varðandi beitingu á ákvæði 81. gr. Rs., voru leiðbeiningarreglur á þjónustu varðandi sjóflutninga 

notaðar. Þrátt fyrir að þær reglur eigi sérstaklega við um sjóflutninga þá voru meginreglurnar sem þar 

eru settar fram taldar eiga alveg eins við varðandi upplýsingaskipti á öðrum mörkuðum. Það var ekki 

fyrr en í janúar 2011 sem framkvæmdastjórnin gaf út leiðbeiningarreglur varðandi lárétta 

samstarfssamninga þar sem fjallað var um upplýsingaskipti á milli keppinauta.  

Einnig gefur dómaframkvæmd góða mynd af þeim túlkunarreglum sem farið hefur verið eftir í 

framkvæmd og má þá helst benda á mál eins og John Deere v. Commission frá árinu 1994 og mál 

Thyssen Stahl AG v. Commission (2003). Varpa þessi mál ljósi á framangreint álitaefni.  

                                                            
144 Commissions seventh report on Competition Policy, para. 5‐8 (1978) 
145 Stefano Grassini Oligopolies and „pure“ information exchanges in the EU: New Crops are Growing on the soils plowed 
by „UK Tractors“  2007 (Fordham Competition law institute) bls. 690 
146 OJ (2001) C 3/2, (2001) 4 CMLR 819. 
147Richard Wish Competition law sixth edition, bls. 523. Sjá einnig Capobianco, Information exchange under EC 
competition law, Common Market law review 41: 1247‐ 1276, 2004.  
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Þær leiðbeiningarreglur sem framkvæmdastjórn Evrópu hefur gefið út í gegnum tíðina hafa 

þróast með þeirri dómaframkvæmd sem hefur átt sér stað í Evrópuréttinum. Verður hér á eftir farið 

betur í það hvernig framkvæmdin á upplýsingaskiptum hefur þróast með árunum og hvort svipuð 

þróun hafi átt sér stað hérlendis. Eins og áður kom fram þá er talið að samningar á milli keppinauta 

varðandi verðlagsmálefni teljist eðli málsins samkvæmt hafa það að markmiði að hamla samkeppni og 

ekki sé því þörf á því að meta hvort viðkomandi samningur hafi þau áhrif á markaðinn að hann hamli 

samkeppni.   

Ef ekki er um að ræða samning sem hefur það beinlínis að markmiði að hamla samkeppni  á 

markaðnum þá þarf eins og áður hefur komið fram að meta það hvort að samningurinn hafi 

samkeppnishamlandi áhrif á markaðinn. Ýmsa þætti þarf að fara í til þess að meta hvort að 

samningurinn hafi samkeppnishamlandi áhrif og falli undir 10. gr. samkeppnislega samkvæmt 

Íslenskum rétti. Hið sama gildir varðandi túlkun á 101. gr. (1) TFEU samkvæmt EB rétti. Undir 

framangreind ákvæði falla allir samningar sem hafa að markmiði eða af þeim leiði að komið sé í veg 

fyrir samkeppni. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur veittf sérstaka athygli bæði lagalega 

sem og hagfræðilega samhenginu sem upplýsingaskiptin eiga sér stað í.  Þá hefur framkvæmdastjórnin 

tekið inn í mat sitt hvort upplýsingaskiptin, samkvæmt eðli sínu, gætu hugsanlega leitt til þess að 

samkeppni sé hamlað.148 Þeir þættir sem hafðir eru til hliðsjónar í Evrópurétti við mat á því hvort 

viðkomandi samningur fari gegn 101. gr. TFEU hafa þróast með árunum eins og fyrr sagði og verður 

farið í það hér eftir hvernig þróunin hefur verið í framkvæmd og hvort svipuð þróun hefur átt sér stað í 

íslenskum rétti.  

Ekki er til staðar ítarleg dómaframkvæmd hvað varðar upplýsingaskipti á milli keppinauta á 

vettvangi landbúnaðar á Íslandi en tekin verða fyrir þau mál sem til eru og tekin afstaða út frá því 

hvernig Samkeppniseftirlitið beitir samkeppnislögunum á upplýsingaskipti á milli keppinauta. Sú 

dómaframkvæmd sem til er varðandi upplýsingaskipti á milli keppinauta á vettvangi Evrópuréttar er 

ekki ítarleg og hvað þá þegar einungis er tekið mið af þeim málum þar sem um er að ræða 

atvinnugreinasamtök á vettvangi landbúnaðar. Málin sem varða framangreint álitaefni sem 

                                                            
148 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co‐
operation agreements. par. 72. 
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Framkvæmdastjórn EB hefur tekið ákvarðanir um á vettvangi landbúnaðar verða samt sem áður tekin 

fyrir og borin saman við íslenska framkvæmd á þessu sviði. 

Varðandi upplýsingaskipti á milli samtaka á vettvangi landbúnaðar verða við samanburðinn 

annars vegar á mati Framkvæmdastjórnar Evrópu 101 (1) TFEU og hins vegar samkeppniseftirlitsins á 

10. gr. samkeppnislaga höfð til hliðsjónar þau viðmið sem sett eru fram nýjustu leiðbeiningarreglunum 

sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setti fram í janúar á þessu ári.149 Í nýju 

leiðbeiningarreglunum koma fram ítarlegar leiðbeiningar varðandi það hvernig hægt er að greina það 

hverskonar upplýsingum fyrirtæki eru að skiptast á, það er hvaða tegund upplýsinga um er að ræða 

sem og gæði þeirra og hversu nákvæmar upplýsingarnar eru. Eins og fram hefur komið þá þarf ekki að 

meta áhrif á markaðinn ef um er að ræða upplýsingaskiptasamninga sem hafa það að markmiði að 

hamla samkeppni, það er ef samningarnir varða verðlagsmálefni eða skiptingu á markaðnum. Verður 

samt sem áður farið yfir mál sem veita innsýn inn í annars vegar mat Samkeppniseftirlitsins og hins 

vegar mat Framkvæmdastjórnar Evrópu hvað varðar upplýsingaskipti á milli keppinauta á vettvangi 

landbúnaðar þar sem um er að ræða atvinnugreinasamtök. Tekin verða fyrir bæði mál þar sem um er að 

ræða augljósan einokunarhring sem og mál þar sem um upplýsingaskipti er að ræða en ekki alveg ljóst 

hvort um einokunarhring hafi verið að ræða eða ekki. Framangreindar Leiðbeiningarreglur ráðsins 

verða hafðar til hliðsjónar við þann samanburð. 

 

 

9.1 Hverskonar	upplýsingaskipti	eru	óheimil?	

Eins og komið hefur fram þá geta samningar eða aðrar samhæfðar aðgerðir á milli keppinauta eins og 

upplýsingaskipti fallið undir ákvæði 10. gr. sbr. 12. gr  samkeppnislaga ef aðgerðirnar leiða til þess eða 

geta leitt til þess að útrýma óvissu á markaðnum. Einnig verður hér  horft til ákvæðis 101 (1)  TFEU 

hvað varðar framkvæmd og túlkun á ákvæðunum. Fræðimenn á sviði Evrópuréttar hafa talið að til þess 

að þær upplýsingar sem fara á milli keppinauta falli undir ákvæði 101 (1) gr. þurfi þær að vera þess 

                                                            
149 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co‐
operation agreements. 
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eðlis að þær geti haft áhrif á samkeppni auk þess sem gæði upplýsinganna verði að vera slík að það 

hafi áhrif á samkeppni.150  

Þar sem hér eru til skoðunar upplýsingaskipti á milli atvinnugreinasamtaka á vettvangi 

landbúnaðar sem falla undir 10. gr. sbr. 12. gr. samkeppnislaga þá er ekki um mikla dómaframkvæmd 

að ræða. Sú Íslenska framkvæmd sem hægt er að líta til er þó Grænmetismálið og mál Bændasamtaka 

Íslands. Samkvæmt þeirri framkvæmd sem hægt er að líta til þá hafa upplýsingaskiptin í báðum 

tilvikum verið talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Þá hafa þau einnig í báðum tilfellum 

varðað verðlagsmálefni. Meginreglan er sú að þau upplýsingaskipti á milli keppinauta sem varða 

verðlagsmálefni hafa verið talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Eins og fram kom í máli 

Bændasamtaka Íslands þá verður að líta til þess að samkeppnislög banna afdráttarlaust afskipti samtaka 

fyrirtækja og þeirra sem tilgreindir eru í 2. mgr. 12. gr. samkeppnislaga af verðstefnu eða verðlagningu 

félagsmanna.  

Sú framkvæmd sem litið er  til  sýnir einnig fram á að ef um er að ræða viðræður á milli 

keppinauta sem varða verðlagsmálefni þá eru slík samskipti talin hafa það að markmiði að hamla 

samkeppni. Í Grænmetismálinu voru aðilar málsins að skiptast á upplýsingum varðandi 

verðlagsmálefni. Ýmsir samningar áttu sér stað á milli keppinauta varðandi það að ákveða verð á hinar 

ýmsu vörur. Keppinautar sammæltust um að annar tæki ákvörðun um verð fyrir hinn auk þess sem þeir 

tóku sameiginlegar ákvarðanir varðandi það að vera ekki í samkeppni við hvern annan. Auk þess að 

hafa með sér upplýsingaskipti sem eru óheimil þá var einnig um að ræða skipulagðan einokunarhring á 

milli keppinautanna. Í máli Bændasamtaka Íslands var almenn umfjöllun um verðhækkanir innan 

Bændasamtaka Íslands talin hafa það að markmiði  að koma í veg fyrir/hamla samkeppni. 

Samkeppniseftirlitið taldi að ítarleg umfjöllun Bændasamtaka Íslands um þær kostnaðarhækkanir sem 

hefðu orðið í landbúnaði og hækkunarþörf þeim samfara gerði félagsmönnum samtakanna sem ekki 

lytu opinberri verðlagningu kleift að ætla með nokkurri vissu verðstefnu keppinauta sinna og draga 

þannig úr samkeppnislegu sjálfstæði þeirra í andstöðu við 10. gr. samkeppnislaga. Þá taldi 

Samkeppniseftirlitið að ekki væri hægt að fallast á þau rök Bændasamtaka Íslands að samtökin hafi 

einungis talið sig vera að koma upplýsingum á framfæri varðandi breytt rekstrarumhverfi bænda vegna 

                                                            
150 Frank L fine Information Exchanges Under EU competition Law: Heading for Regulatory Overload. bls. 8 (LexNexis 
Emerging Issues Analysis) 
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hækkandi aðfangaverðs sem og annarra kostnaðaraukandi þátta. Auk þess héldu þau því fram að þau 

væru einungis að sinna sínu lögbundnu hlutverki, það er að starfa sem stéttarfélag og vernda sína 

félagsmenn. Samkeppniseftirlitið taldi það ekki hafa neina þýðingu og upplýsingaskiptin voru talin 

hafa það að markmiði að hamla samkeppni. 

 Ef litið er til þeirra leiðbeiningarreglna sem framkvæmdastjórnin hefur gefið út varðandi túlkun 

á samningum um upplýsingaskipti á milli keppinauta þá hafa reglurnar í raun verið að breytast og telja 

fræðimenn að með ítarlegri reglum um upplýsingaskipti sé framkvæmdastjórnin einnig að víkka það 

gildissvið sem reglurnar ná yfir og taka þar með harðar á upplýsingaskiptasamningum.151 Í 

leiðbeiningarreglum ráðsins um sjóflutninga152 kom fram að á fákeppnismörkuðum, þar sem samkeppni 

er þegar takmörkuð, þá séu nákvæm upplýsingaskipti á milli fyrirtækja varðandi sölu með stuttu 

millibili, þar sem aðrir birgjar eða neytendur eru ekki teknir með inn í myndina talin líkleg til þess að 

hamla samkeppni á milli birgja. Samkvæmt Nýju leiðbeiningarreglunum frá ráðinu varðandi beitingu 

ákvæðis 101 (1) gr. TFEU þá er reglunum þannig háttað að upplýsingaskipti á milli keppinauta 

varðandi upplýsingar einstakra fyrirtækja (niðurlistaðar upplýsingar) um framtíðar verðlagsmálefni eða 

markaðsverð taldar hafa það að markmiði að hamla samkeppni.153  

Evrópsk framkvæmd: 

Í Meldoc málinu var um að ræða samning sem  innihélt mikið af ákvæðum sem talin voru hafa það að 

markmiði að hamla  samkeppni, sérstaklega hvað varðaði sölu, verð, framleiðslu og dreifingu á 

mörkuðum. Um var að ræða upplýsingaskipti sem og einokunarhring. Í Banana málinu var einnig um 

að ræða verðlagsmálefni þar sem aðilar málsins skiptust á upplýsingum í gegnum símtöl á 

fimmtudögum áður en verð var lagt á vörurnar. Þau samskipti á milli keppinautanna voru talin hafa það 

að markmiði að hamla samkeppni og falla undir 101 (1) TFEU. í French Beef málinu var um að ræða 

upplýsingaskipti varðandi verðlagsmálefni þar sem um var að ræða stéttarfélag og mótmæltu þeir því 

að upplýsingaskiptin væru talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni þar sem upplýsingaskiptin 

væru í raun innan þeirra verksviðs þar sem um var að ræða stéttarfélag og þeir hafi verið að vernda sína 

                                                            
151 Frank L. Fine Information Exchanges Under EU Competition Law: Heading for regulatory overload bls. 19 
152 Guidelines on the application of Article 81 of the EC Traty to maritime transport services. par 44 
153 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to Horizontal 
cooperation agreements par. 74. 
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félagsmenn. Framkvæmdastjórnin taldi það þó ekki hafa þýðingu í málinu, ekki hafði það heldur 

þýðingu í málinu að opinber aðili hefði skrifað undir samninginn. Samningurinn var taldur hafa það að 

markmiði að hamla samkeppni og því taldi framkvæmdastjórnin að sér bæri ekki skylda til þess að 

kanna áhrif samningsins á samkeppni. 

 

9.2 Samanlagðar	tölfræðilegar	upplýsingar	fyrirtækja	

Ekki hafa verið settar fram neins konar leiðbeiningarreglur varðandi upplýsingaskipti á milli 

keppinauta í íslenskum rétti. Í frumvarpi með samkeppnislögum koma ekki heldur fram neins konar 

upplýsingar varðandi það hver afstaða íslenska löggjafans er til slíkra upplýsingaskipta. Verður því 

hvað varðar upplýsingaskipti á milli keppinauta og þróun þeirra mála að styðjast við ákvarðanir 

Samkeppniseftirlitsins og dómaframkvæmd. 

Í ákvörðun 9/2009 snerust upplýsingaskiptin um umræður á búnaðarþingi sem og aðrar 

opinberar umræður forsvarsmanna Bændasamtaka Íslands um verðhækkanir. Í raun var aldrei um að 

ræða tölfræðilegar upplýsingar sem vörðuðu hvert og eitt fyrirtæki. Gögn málsins sýndu fram á að 

starfsmenn og trúnaðarmenn Bændasamtaka Íslands höfðu rætt á búnaðarþinginu og rökstutt á 

opinberum vettvangi ákveðna hækkunarþörf í tilteknum búgreinum. Þau ummæli sem 

Samkeppniseftirlitið tekur helst fram eru meðal annars þau þegar formaður Svínaræktarfélags Íslands, 

sem var einnig búnaðarþingsfulltrúi og stjórnarmaður hjá Norðlenska tjáði sig opinberlega um að 

svínabændur kæmust ekki hjá því að hækka hjá sér verð. Tók hann þá meðal annars fram að 

„smávægilegar hækkanir væru framundan á næstunni“. Þær hækkanir væru hins vegar svo litlar að 

þær einar og sér myndu „hvergi duga til að mæta þessari gríðarlegu hækkun á fóðri“. Á 

búnaðarþinginu var svo einnig rætt um það að framleiðendur búvara þyrftu að hækka verð hjá sér strax 

og jafnframt lagt til hvernig væri best að standa að verðhækkunum eða nánar tiltekið að hækka ætti 

„tiltölulega oft en lítið“. Einnig komu eftirfarandi ummæli fram: „tími ódýrs matar væri liðinn“. Segja 

má því að upplýsingaskiptin hafi verið frekar almenn en ekki nákvæmar upplýsingar varðandi 

verðlagsmálefni hjá einstökum fyrirtækjum eða umræður um ákveðið markaðsverð. Var það mat 

Samkeppniseftirlitsins að umfjöllun á vettvangi Bændasamtaka Íslands í tengslum við ályktun 

búnaðarþings sem og ályktunin sjálf fæli í sér beina hvatningu til framleiðenda búvara, sem ekki lytu 
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opinberri verðlagningu um að hækka hjá sér afurðaverð. Taldi samkeppniseftirlitið að hér væri um að 

ræða brot á 10. gr. samkeppnislaga. 

Staða Evrópuráðsins gagnvart upplýsingum sem eru samanlagðar tölfræðilegar upplýsingar 

varðandi sölu, framleiðslu og ofl. var sú að slík upplýsingaskipti hvort sem þau áttu sér stað innan 

atvinnugreinasamtaka eða beint á milli keppinauta, gætu ekki talist geta haft áhrif á hegðun keppinauta 

á markaðnum hvað samkeppni varðar nema hægt væri að taka í sundur heildartölurnar.154 Sama afstaða 

kemur einnig fram í síðari leiðbeiningarreglum frá ráðinu eða í leiðbeiningarreglunum varðandi 

beitingu ákvæðis 81. gr. Rs. á þjónustu varðandi sjóflutninga.  

Þróunin hefur hins vegar orðið önnur með árunum og samkvæmt nýjustu framkvæmd hefur 

afstaða Evrópuráðsins breyst nokkuð eins og sjá má á einu af nýjustu málunum á þessu sviði eða í 

Banana málinu svokallaða þar sem niðurstaða ráðsins var sú að það að keppinautar væru að ræða sín á 

milli og skiptast á skoðunum varðandi væntingar hvað varðar þróun og hækkanir á verði á banönum 

væri talið leiða til þess að þeir væru að létu í ljós til keppinauta sínar áætlanir varðandi framtíðar 

markaðsverð. Þá taldi framkvæmdastjórnin einnig að umræða varðandi markaðsþróun sem tengist 

framboði og eftirspurn minnkaði óvissu hvað varðar framtíðar verðþróun. Framkvæmdastjórnin taldi 

einnig í þessari  ákvörðun að umræður aðila málsins varðandi „veður skilyrði í Evrópu“ gætu haft áhrif 

á hegðun keppinauta hvað verð varðar. 

Í nýjustu leiðbeiningarreglunum frá ráðinu kemur fram að ef ekki er um að ræða markað þar 

sem ríkir mikil fákeppni þá séu skipti á samanlögðum upplýsingum ólíkleg til þess að  hafa 

samkeppnishamlandi áhrif. Einnig kemur fram að ekki sé þó hægt að útiloka þann möguleika að jafnvel 

skipti á samanlögðum upplýsingum geti leitt til sviksamlegrar útkomu á mörkuðum sem hafa sérstaka 

eiginleika. Þá kemur eftirfarandi setning fram í Banana-155 málinu:   

„members of a tight and stable oligopoly exchanging aggregated data could automatically 

assume that someone defected from the collusive outcome when noticing a market price 

below a certain level“ 156 

                                                            
154 Seventh Report on competition policy (1978) par. 7 
155 Bananas málið 
156 Guidelines on the application of Article 101 TFEU par. 89. 
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Í Banana málinu var niðurstaða ráðsins sú að það að keppinautar hefðu rætt og skipst á skoðunum 

varðandi væntanlega „þróun“ og „hækkanir“ á banönum gerði það að verkum að þeir hefðu gerst 

brotlegir við 101. gr. TFEU með því að gefa upp til keppinauta sinna áætlanir sínar varðandi ákvarðanir 

um verð í framtíðinni með því að setja fram lágmarksverð. Þar var ekki um að ræða neinskonar 

nákvæmar upplýsingar frá einstökum keppinautum. 

9.3 nákvæmar	upplýsingar	fyrirtækja		

Við mat á upplýsingaskiptum á milli fyrirtækja skiptir máli hvort um sé að ræða mjög nákvæmar og 

niðurlistaðar upplýsingar varðandi ákveðin fyrirtæki. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins  hefur veitt því sérstaka athygli þegar keppinautar 

skiptast á nákvæmum upplýsingum, til dæmis tölfræðiupplýsingum og nákvæmum upplýsingum um 

verðlagsmálefni hjá ákveðnum fyrirtækjum. Slík upplýsingaskipti gætu minnkað óvissu varðandi 

hegðun keppinauta á markaðnum. Mikilvægar og viðkvæmar upplýsingar geta samkvæmt 

leiðbeiningarreglum ráðsins verið upplýsingar varðandi verð (raunvirði, afslættir, hækkanir, lækkanir 

og afslættir).157 Framangreind upptalning sem talin hefur verið „mikilvæg“ af Evrópuráðinu bendir til 

þess að þau upplýsingaskipti sem eiga sér stað verði að vera nógu hlutbundin og nákvæm til þess að 

geta talist vera mikilvægar og gagnlegar upplýsingar. Í máli T-mobile- Netherlands hélt dómstóllinn 

því fram að símafyrirtæki í Hollandi hefði brotið á ákvæði 101 (1) með því að ræða hugsanlega lækkun 

á venjulegum bónus sölumanna. Í málinu kom fram að aðilarnir ræddu  umfang, tímasetningar og 

nákvæm atriði varðandi þá lækkun sem um var að ræða. Fræðimenn hafa haldið því fram að ef aðilar 

að samkomulaginu hefðu einfaldlega talað um að þóknun seljenda væri of há þá hefðu engin brotleg 

upplýsingaskipti átt sér stað.158 Gera verður ráð fyrir því að framangreint geti einnig við um 

upplýsingaskipti á vettvangi landbúnaðar þrátt fyrir að upplýsingaskiptin í framangreindu máli hafi átt 

sér stað á fjarskiptamarkaði. 

Talið hefur verið að það geti verið gagnlegt fyrir fyrirtæki að skiptast á upplýsingum varðandi 

almennar tölfræðilegar upplýsingar sem gæti þá að einhverju leyti aðstoðað fyrirtækin við að gera sér 

grein fyrir stöðunni á markaðnum það er eftirspurn, eða hver heildarkostnaður hvers keppinautar er. 

                                                            
157 Guidelines on the application of Article 101 TFEU par. 86  (sjá grein Frank L. Fine LexNexis Emerging issues analysis, 
Information Exchanges under EU Competition law: heading for regulatory overload) bls. 10. 
158 Frank L. Fine Information Exchanges Under EU Competition Law: Heading for Regulatory overload bls. 11 
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Það skiptir þó máli að upplýsingarnar séu ekki þess eðlis að þær varði sértækar verðstefnur, rannsóknir 

þess fyrirtækis sem um ræðir eða  þróunarverkefni innan fyrirtækis sem ætti í raun að vera trúnaðarmál 

innan þess.159 

Evrópsk framkvæmd 

Í máli French beef var um að ræða samninga varðandi verð og samningnum fylgdi listi yfir verð 

á hvert kíló fyrir ákveðnar tegundir af kúm. Hvað aðrar tegundir varðaði þá kom fram í samningnum 

hvernig verðið sem átti að vera reiknað út yrði innheimt. Virkaði þetta á þann hátt að verð hækkaði um 

10-15% á viku. Talað var um að semja um verð svæðisbundið (e. „negotiate your price scales 

regionally“). Keppinautarnir áttu að halda áfram og viðhalda þessum íhlutunarverðum auk þess sem 

þeir áttu að forðast samskipti við hvorn annan. Á handskrifuðu skjali sem var eitt af rannsóknargögnum 

í málinu komu fram ýmis orðatiltæki eins og „indicative prices, remunerative price, target related 

price, farmer – target price, target price, farmer target“. Síðan fylgdi ákveðið skjal: „agreement on 

compliance with „farmer-target prices“, því fylgdu ýmsar tölur varðandi verð fyrir ákveðnar tegundir 

af kjöti. Það fór því ekki á milli mála að um var að ræða nákvæmar upplýsingar varðandi 

verðlagsmálefni. Þarna var því um að ræða mjög nákvæm upplýsingaskipti á milli keppinauta og var 

niðurstaða ráðsins í þessu máli sú að um væri að ræða samninga á milli keppinauta sem voru gerðir í 

þeim tilgangi að hafa áhrif á lágmarksverð og höfðu það að markmiði að raska/hamla samkeppni.  

Annað mál úr evrópskri framkvæmd þar sem um var að ræða upplýsingaskipti á milli 

keppinauta er Meldoc málið en þar var einnig um að ræða einokunarhring. Málið varðaði í raun tvo 

samninga annars vegar Meldoc minni samninginn og hins vegar Meldoc stærri samninginn þar sem tvö 

samtök bættust við samkomulagið Campina og ML, þau töldu engan annan kost en að gangast til liðs 

við samkomulagið og voru með í ráðum frá 27. janúar 1978. Minni samningurinn varðaði ákveðnar 

lágmarksreglur varðandi verð á mjólk sem var takmarkað við viðkomandi ríki. Sölu á mjólk og 

mjólkurvörum var stjórnað í gegnum kvótakerfi. Kvótarnir voru byggðir á sölutölum aðilanna frá 1977. 

Kvótana var hægt að hagræða frá tíma til tíma í takt við raunverulegar sölutölur.  Hvað varðaði 

ákvarðanir varðandi verð áttu aðilarnir að bera virðingu fyrir stöðu hvers annars. Tillögur að 

markaðsverði voru ræddar í smáatriðum af aðilunum. Gerðir voru samningar til þess að koma í veg 
                                                            
159 Richard Wish, Information agreements, The Pros and Cons of information sharing, Konkurrensverket, Swedish 
Competition authority bls. 19‐20 
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fyrir innflutning. Framkvæmdastjórnin taldi að um væri að ræða mörg ákvæði í samningnum sem 

hömluðu samkeppni, sérstaklega hvað varðaði sölu, verð, framleiðslu, dreifingu og markaðina. Haldnir 

voru fundir sérstaklega tileinkaðir því að samhæfa sölu og verð með innleiðing á sameiginlegri 

viðskiptastefnu. Áhrif kvóta kerfis á frelsi meðlima til að ákveða lækkun og hækkun í framleiðslu. 

Meldoc samningurinn  var talinn útilokaði eða hamlaði samkeppni á landsvísu. Auk 

upplýsingaskiptanna þá var einnig um að ræða einokunarhring á milli aðilanna og voru 

upplýsingaskiptin því talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. 

 

 

Íslensk framkvæmd  

Í Grænmetismálinu byggði Samkeppniseftirlitið niðurstöðu sína á því að í samkomulagi á milli 

keppinautanna (aðila málsins) þá sammældust þeir um það að Ágæti hefði áhrif á söluverð SFG á 

kartöflum og SFG hefði áhrif á söluverð Ágætis á Grænmeti. Ekki var einungis um að ræða „hrein“ 

upplýsingaskipti en samskiptin voru svo vel útfærð að um var að ræða einokunarhring. Taldi því 

Samkeppniseftirlitið að markmið samkomulagsins væri augljóslega að draga úr eða koma í veg fyrir 

verðsamkeppni á milli fyrirtækjanna í viðskiptum með kartöflur og grænmeti og því væri því ætlað að 

hafa áhrif á verð sem leiddi til þess að um brot á a-lið 10. gr. samkeppnislaga væri að ræða. Þar að auki 

fékk Ágæti greiðslur frá SFG fyrir að hefja ekki samkeppni við sig og skuldbatt sig enn frekar til þess 

að stunda ekki verðsamkeppni í kartöfluviðskiptum við Ágæti. Varðandi ólögmætt samráð SFG og 

Mata þá fólst það aðallega í því að fyrirtækin hefðu áhrif á söluverð hvers annars á ákveðnum vörum til 

smásala. Í framangreindu fólst því að keppinautarnir SFG og Mata sammæltust um að hafa áhrif á 

söluverð hvors annars. Samkeppniseftirlitið taldi yfir allan vafa hafið að þessum aðgerðum væri ætlað 

að hafa áhrif á verð í skilningi a- liðar 10. gr. samkeppnislaga. Í framangreindu máli höfðu því 

keppinautar nákvæmar og niðurlistaðar upplýsingar um hina keppinautana og fengu þar að auki að 

ákveða verðstefnu keppinauta sinna sjálfir samkvæmt samningum. 

Þá skiptir einnig máli  við mat á samningnum hversu oft aðilarnir skiptust á upplýsingum en í 

málinu var um að ræða mjög miklar viðræður (e. intensinve consultations) á milli aðilanna að Meldoc- 



65 
 

samningnum. Eins og fram kemur í málinu þá var frá árinu 1978 til loka júlí mánaðar 1984 um að ræða 

alls 175 fundi. Talið var að auðsætt væri hversu náin samvinnan hefði verið á þeim fjölda funda sem 

haldnir voru innan Meldoc- samtakanna. Einnig var til sönnunar á því hversu nákvæm 

upplýsingaskiptin voru varðandi markaðsverð lagður fram listi varðandi niðurstöður fundar á milli 

samvinnufélaganna. Í French beef málinu var samningurinn á milli samtakanna í gildi frá 29. október 

2001 til 30. nóvember sama ár. Til stóð að framlengja samninginn og var það í undirbúningi en forseti 

FNICGV fékk þá beiðni frá ráðinu (e. the commission) um að fá upplýsingar varðandi samninginn. 

Þegar hann uppgötvaði að samtökin gætu átt hættu á því að vera sektuð þá var hætt við framlenginguna. 

Hvað íslenska framkvæmd varðar þá áttu sér stað í Grænmetismálinu mjög ítarlegar og vel útlistaðar 

viðræður sem og samningar á milli keppinauta. Fundargerðir frá stjórnarfundum, minnisblöð og ýmis 

önnur sönnunargögn voru lögð fram því til staðfestingar 

 

9.4 Tengjast	upplýsingaskiptin	fortíðinni	eða	framtíðinni?	

Við mat á því hvort upplýsingaskipti á milli keppinauta hafa áhrif á samkeppni eða ekki er mikilvægt 

að skoða hvort upplýsingarnar varða fortíðina eða framtíðina. Talið hefur verið að miðlun upplýsinga 

sem varða verð er tengjast framtíðinni sé líklegust til þess að hafa samkeppnishamlandi áhrif.160 

Upplýsingar sem tengjast fortíðinni eru almennt taldar hafa misst gildi sitt til þess að geta haft áhrif á 

framtíðarhegðun fyrirtækjanna og var þá sérstaklega talið að að þær hefðu ekki áhrif ef þær voru orðnar 

eldri en eins árs gamlar.161 Í máli Agricultural Tractors sem er eitt af tímamótamálunum varðandi 

beitingu 101 (1) TFEU á upplýsingaskiptum á milli keppinauta var talið að því nákvæmari og 

„ferskari“ sem upplýsingarnar um magn sem selt var sem og varðandi markaðshlutdeild væru, þeim 

mun meiri áhrif hefðu upplýsingarnar á framtíðarhegðun fyrirtækjanna á markaðnum.162 Telja verður 

að þær meginreglur sem settar voru fram í Agricultural Tractor exchange málinu eigi einnig við á 

vettvangi landbúnaðar. Í Evrópurétti hafa mörkin á milli þess hvort upplýsingar varða fortíðina eða 

framtíðina eru þó orðið óskýrari en áður og ekki víst þótt upplýsingar séu ekki tengdar framtíðinni að 

                                                            
160 Eugenio F. Bissocoli, Trade information Exchange under US Antitrust and EC competition law , World Competition 23(1): 
79‐106, 2000.  
161 Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services  para. 54. 
162 UK Agricultural Tractor Registration Exchange OJ 1992 L 68/19  para. 50 
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það útiloki brot 101 TFEU. Með tilkomu nýrra leiðbeiningarreglna er eins árs viðmiðið ekki lengur í 

gildi. Viðmiðið samkvæmt nýjustu reglunum er það að það hvort viðkomandi upplýsingar tilheyri 

fortíðinni byggist á sérstökum eiginleikum þess markaðar sem á við og er þá til dæmis átt við það 

hversu oft samningar eru endurnýjaðir það er þegar þeir benda til hversu oft samningaviðræður 

varðandi verð eigi sér stað. Eins og fram kemur í nýjustu leiðbeiningarreglunum.  

„there is no predetermined threshold when data becomes historic, that is to say old 
enough not to pose risks to competition“163 

Framkvæmd Evrópuréttur 

Framkvæmd í Evrópurétti hefur verið á þann veg að í sem dæmi Meldoc- málinu varðaði 

samningurinn kvóta sem voru byggðir á sölutölum aðilanna frá árunum 1977 en samningurinn á milli 

aðilanna var tekinn til notkunar þann 19. desember 1978. Þarna var því fyrst um sinn um að ræða 

sölutölur frá fortíðinni en hins vegar stóð til að aðlaga kvótana í samræmi við raunverulegar sölutölur á 

hverjum tíma. Þarna var einnig um að ræða einokunarhring og var samningurinn talinn hafa það að 

markmiði að hamla samkeppni. Í Banana- málinu taldi framkvæmdastjórnin að umræður varðandi 

þróun eða hækkanir á verði væru líklegastar til þess að leiða í ljós áætlanir keppinauta varðandi 

framtíðarákvarðanir á markaðsverði. Voru umræður og uppljóstrun á annaðhvort verðstefnu eða 

sérstaklega markaðsverði taldar hafa það að markmiði að samræma markaðsverð aðilanna 

(keppinautanna). Í Banana- málinu kom fram að samkvæmt dómaframkvæmd þar sem samskipti 

keppinauta varða verðlagsmálefni tengd framtíðinni þá hefur verið talið að þátttakandi lætur það ekki 

hjá líða að taka upplýsingarnar sem hann fékk við ákvörðun á verðstefnunni inn í reikninginn hvort sem 

það er beint eða óbeint.164    

Íslensk framkvæmd 

Hvað Íslenska framkvæmd varðar þá hefur samkvæmt þeirri framkvæmd sem við höfum kynnst 

hérlendis einungis reynt á mál þar sem um er að ræða viðræður varðandi framtíðarverð. Ber þar að 

nefna sem dæmi samning aðilanna í grænmetismálinu sem varðaði samvinnu varðandi verðlagningu á 

                                                            
163 Guidelines on the applicabiltiy of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co‐
operation agreements.  par. 90. 
164 Sjá Banana málið. Sjá einnig sameinuð mál T‐202/98 etc. Tate & Lyle v Commission [2001] ECR II‐2035, paragraph 58, 
mál T‐1/89 Rhône‐Poulenc v Commission [1991] ECR II‐867, paragraph 122‐123. 
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þeim tíma sem samvinnan stóð yfir. Í máli Bændasamtaka Íslands vörðuðu upplýsingaskiptin einnig 

framtíðarverð. Slík upplýsingaskipti voru talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. 

 

9.5 Eru	upplýsingarnar	aðgengilegar	almenningi/neytendum?	

Máli getur skipt hvort upplýsingarnar sem um ræðir séu aðgengilegar almenningi eða ekki. 

Þróunin hefur tekið breytingum með árunum. Í máli UK Agricultural Tractor Registration exchange 

(1992) sem er fordæmi varðandi „hrein“ upplýsingaskipti hafði það áhrif á niðurstöðu 

Framkvæmdastjórnar EB að upplýsingarnar voru flokkaðar sem trúnaðarmál á milli keppinautanna. 

Þegar ákvörðuninni var svo áfrýjað til Mannréttindadómstóls Evrópu þá var sérstaklega tekið fram að 

upplýsingarnar hefðu ekki verið aðgengilegar neytendum heldur einungis þeim sem voru aðilar að 

samningnum. Það var því talið skipta máli við mat á samningnum. 

Samkvæmt leiðbeiningarreglunum frá Evrópuráðinu um sjóflutninga kemur þar fram sú 

meginregla að skipti á upplýsingum sem þegar eru aðgengilegar almenningi séu samkvæmt meginreglu 

ekki talin brot á ákvæði 81 (1) gr. samningsins. Sama meginregla kemur fram í leiðbeiningarreglum 

varðandi beitingu ákvæðis 101 (1) TFEU á lárétta samstarfssamninga.165 Nýju leiðbeiningarreglurnar 

eru þó ítarlegri hvað þetta varðar og verður gerð grein fyrir því hér á eftir.  

Til þess að viðkomandi samningur teljist ekki hamla/takmarka samkeppni verða upplýsingarnar 

að vera jafn aðgengilegar neytendum sem og keppinautum.  Þá ættu neytendur ekki að  þurfa að hafa 

meira fyrir því en keppinautar að komast að upplýsingunum. Ef mikill tilkostnaður felst í því að afla 

upplýsinganna bæði fyrir keppinauta og neytendur, þá teljast upplýsingarnar ekki alveg aðgengilegar 

almenningi. Vegna þessa þá myndu keppinautar í flestum tilfellum ekki ákveða að skiptast á 

upplýsingum sem þeir geta auðveldlega nálgast á markaðnum og af því leiðir í framkvæmd að skipti á 

upplýsingum sem eru almennt aðgengilegar almenningi hafa verið talin ólíkleg.166 

                                                            
165 Guidelines on the applicability of Article  101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co‐
operation agreements. 
166 Guidelines ont hthe applicability of Article 101 of the Treaty on the functioning of the European union to horizontal 
cooperation. par. 92. 
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Þá hefur verið talið að ef settar eru fram yfirlýsingar sem beint er til almennings til dæmis í 

gegnum dagblöð eða tímarit þá falli slíkar yfirlýsingar utan ákvæðis 101 (1) TFEU.  Í máli Wood 

pulp167 var málinu hins vegar þannig farið að þar sem  framleiðendur trjákvoðu (e. wood pulp) 

tilkynntu verðhækkanir til neytenda áður en hækkanirnar komu upp á yfirborðið þá  gat það ekki talist 

eitt og sér leiða til þess að um brot á ákvæði 81. (1) væri að að ræða en þess ber að geta að málið er frá 

árinu 1988. Ekki er þó hægt að alhæfa varðandi þetta núna því  talið hefur verið að um geti verið að 

ræða samhæfðar aðgerðir þegar keppinautar gefa út yfirlýsingar til almennings viðstöðulaust og 

tilkynningarnar gætu þá í raun verið hluti af áætlun keppinautanna til þess að samhæfa aðgerðir 

sínar.168   

Framkvæmd Evrópuréttur 

Í French beef- málinu var mikið um opinberar tilkynningar. Þar má meðal annars nefna viðtal 

við aðstoðarforstjóra FNB aðgengilegt á heimasíðu þar sem rætt var um hin ýmsu verðlagsmálefni 

varðandi þann samning sem var í gildi. Aðrar upplýsingar varðandi framfylgni og yfirumsjón með 

verðskránni var aðgengilegt á heimasíðu FNSEA. Upplýsingar varðandi beitingu og eftirfylgni við 

verðlista samtakanna var aðgengilegt á vefsíðu FNSEA og dagsett 14. nóvember 2001 þá segir 

aðstoðarforstjóri FNB að þrátt fyrir byrjunarörðugleika þá liti út fyrir að fjögur sláturhús í deildinni 

væru að nota verðskrána. Í guidelines on the application of article 101 (1) TFEU on Horizontal 

agreements kemur einnig fram að  hafa beri í huga að það að aðilar að upplýsingasamningnum hafi 

áður komið upplýsingum á framfæri við almenning þá til dæmis í gegnum dagblöð eða á vefsíðum) 

leiði ekki til þess að eftirfarandi upplýsingaskipti sem ekki er komið á framfæri við almenning séu 

undanþegin ákvæði 101 (1). Í Banana- málinu héldu aðilar málsins því fram að upplýsingaskiptin á 

milli keppinautanna væru ekki leyndarmál heldur þekkt í viðskiptum. Þá vildu aðilarnir meina að þegar 

ekki væri um neins konar leynd yfir upplýsingaskiptum að ræða þá yrði að taka það til greina þegar 

verið væri að meta bæði lagalegt og hagfræðilegt sjónarmið í málinu, tilgang samskiptanna og hvort um 

brot væri að ræða. Hélt Weichert, einn aðilanna í málinu því fram að Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations (FAO), framkvæmdastjórn EB sem og önnur opinber og einkarekin 

                                                            
167 Mál C‐ 89/85 etc. A Ahlström Oy v. Commission (1993) ECR I‐1307, (1993) 4 CMLR 407 
168 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the functioning of the European union to horizontal co‐
operation agreements. par. 63 
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fyrirtæki og viðskiptavinir vissu um upplýsingaskiptin á milli aðilanna. Weichert hélt því einnig fram 

að framkvæmdastjórnin hefði „sent beiðni og fengið ítarlegar upplýsingar varðandi markaðinn frá 

þátttakendum í iðnaðinum og þeirra atvinnugreinasamtökum“ og enn fremur leitað eftir því að fá 

heildar upplýsingar frá iðnaðinum varðandi nýlegar og áframhaldandi þróun á markaðnum. 

Framkvæmdastjórnin taldi að hvað varðaði skipti á upplýsingum um markaðsverð eftir að tekin var 

ákvörðun um þau og sú staðreynd að þriðju aðilar gætu hafa haft aðgengi að þessum upplýsingum þá 

breytti það ekki niðurstöðu ráðsins. Hið sama var talið gilda um vitneskju opinberra stofnana. 

Sönnunargögn í málinu eða röksemdir aðilanna að málinu voru ekki talin sýna fram á að opinberar 

stofnanir, viðskiptavinir eða þriðju aðilar vissu um samskipti fyrir verðlagningu og innihald þeirra 

samskipta. Í bréfi sem Weichert sendi sem mótmælaskjal og kynnt var við munnlega áheyrn kemur 

eftirfarandi fram: 

"[i]t is widely known that InterWeichert and other banana importers have regularly 
exchanged information concerning arrivals volumes and official prices for many years. 
This exchange of information was neither secret nor did it have any negative 
consequences for us as a customer of InterWeichert." 
 

Það var þó ekkert sem benti til þess að viðskiptavinir eða opinber yfirvöld vissu um samskiptin fyrir 

verðlagningu og sérstaklega hvað varðar nákvæmt umfang þeirra. Að sama skapi þá var ekkert sem 

benti til þess að þriðju aðilar vissu um það að upplýsingaskiptin varðandi markaðsverð hefðu þann 

tilgang að fylgjast með ákvörðunum einstakra aðila varðandi markaðsverð í ljósi þeirra viðræðna sem 

sem áttu sér stað fyrir verðálagningu. Þar með voru skjölin ekki talin sýna fram á að almenningur eða 

stofnanir vissu um einokunarhringinn. Þar að auki taldi framkvæmdastjórnin að jafnvel þótt þriðju 

aðilar vissu um einokunarhringinn þá myndi það ekki leiða til þess að þeir yrðu undanþegnir ábyrgð 

fyrir það brot sem þessar ákvarðanir áttu að leiða í ljós. Jafnvel þó það væri sannleikanum samkvæmt 

að aðilarnir hefðu ekki haldið samskiptunum leyndum, rætt sömu eða svipuð málefni við viðskiptavini 

eða látið uppi sömu eða svipaðar upplýsingar til annarra þá myndi það ekki hafa breytt ákvörðun 

ráðsins. Að lokum þá taldi framkvæmdastjórnin að sú staðreynd að framkvæmdastjórnin hefði fengið 

mánaðarlegar skýrslur frá atvinnugreinasamtökum og bent á að slíkar upplýsingar væru hjálplegar gæti 

ekki leitt til þeirrar niðurstöðu að framkvæmdastjórnin vissi eða væri að hvetja til samhæfðra aðgerða 

sem eru til umræðu í þessari ákvörðun. Ekkert í þessum bréfaskriftum bendir til vitneskju um viðræður 

aðilanna um verð fyrir verðsetningu. Þá eru upplýsingarnar í skýrslunum fremur af almennu tagi (ekki 
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er t.d tekið sérstaklega fram hver keppinauturinn sé), þær voru kynntar á mánaðarfresti „ex post“ og 

þær voru fengnar frá atvinnugreinasamtökum. Þar með samþykkti framkvæmdastjórnin ekki 

framangreindar röksemdir aðilanna. Talið var að upplýsingaskiptin hefðu það að markmiði að hamla 

samkeppni auk þess sem um var að ræða einokunarhring. 

 

Íslensk framkvæmd 

Í íslenskri framkvæmd höfum við mál sem hægt er að líta til þar sem upplýsingaskiptin voru 

aðgengileg almenningi og er það ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 varðandi brot 

Bændasamtaka Íslands á banni samkeppnislaga við verðsamráði. Fyrst ber að geta þess að rannsókn á 

málinu hófst upphaflega vegna þess að frétt birtist í Morgunblaðinu varðandi umræður sem fóru fram á 

Búnaðarþingi ársins 2008 en fyrirsögn fréttarinnar var „sátt um hækkanir nauðsyn“. Í málinu var einnig 

mikið um annarskonar opinberar tilkynningar. Einnig hafði verið rökstudd á opinberum vettvangi 

hækkunarþörf í tilteknum búgreinum. Formaður Svínaræktarfélags Íslands, sem einnig var 

búnaðarþingsfulltrúi og stjórnarmaður hjá Norðlenska tjáði sig opinberlega um að svínabændur kæmust 

ekki hjá því að hækka hjá sér verð. Hann tók þá fram að „smávægilegar hækkanir væru framundan á 

næstunni“. Þær hækkanir væru hins vegar svo litlar að þær einar og sér myndu „hvergi duga til að 

mæta þessari gríðarlegu hækkun á fóðri“. Svínakjöt lýtur opinberri verðlagningu eins og fram hefur 

komið og því taka samkeppnislög að fullu til þess markaðar. Formaður Bændasamtaka Íslands tjáði sig 

einnig opinberlega um að bændur yrðu að fá hærra verð fyrir sína vörur ekki síðar en á vordögum. 

Umfjöllun einstakra búnaðarþingsfulltrúa í blaðagrein í kjölfar búnaðarþings var talin styðja enn frekar 

við þau áhrif sem ályktun búnaðarþings um afurðarverðshækkanir hefði á búvöruframleiðendur og þá 

samstöðu sem myndaðist í bændastéttinni allri um hækkanir. Framangreind upplýsingaskipti voru talin 

hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Samkeppniseftirlitið mat í rauninni framangreind opinber 

ummæli sem beina hvatningu til framleiðenda búvara, sem ekki lúta opinberri verðlagningu, um að 

hækka hjá sér afurðaverð. Þá taldi Samkeppniseftirlitið að ítarleg umfjöllun BÍ um þær 

kostnaðarhækkanir sem hefðu orðið í landbúnaði og hækkunarþörf þeim samfara gerði félagsmönnum 

samtakanna sem ekki lúta opinberri verðlagningu kleift að ætla með nokkurri vissu verðstefnu 

keppinauta sinna og draga þannig úr samkeppnislegu sjálfstæði þeirra í andstöðu við 10. gr. 

samkeppnislaga. Hér var þó eins og áður sagði ekki um að ræða upplýsingar sem vörðuðu hvert 

einstakt fyrirtæki heldur einungis samanlagðar upplýsingar.  
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Hvorki í Meldoc málinu né í Grænmetismálinu voru upplýsingar varðandi samningana aðgengilegar 

almenningi. Reynt var að halda samvinnunni leyndri sem er einmitt eitt einkenni þess að um sé að ræða 

einokunarhring. 

 

9.6 Fjölbreytileiki	þess	markaðar	sem	um	ræðir?	

9.6.1.1 Hugtakið	Fákeppni	
 

Hugtakið fákeppni (e. oligopoly) hefur þá þýðingu að það eru fá fyrirtæki sem eru keppinautar á 

viðkomandi markaði. Þegar slík staða myndast á tilteknum markaði þá er mjög mikilvægt að halda vel 

um taumana til þess að viðhalda samkeppni og sjálfstæði þeirra fyrirtækja á þeim markaði sem um 

ræðir.  

Fákeppni leiðir til þess að lítil sem engin samkeppni ríkir á markaðnum og stuðlar að því að 

keppinautar hafa auk þess litla hvatningu til þess að stunda samkeppni að öðru leyti. Að auki þá geta 

fyrirtæki á slíkum markaði bætt afkomu sína án þess að gerast aðilar að samkomulagi eða samhæfðum 

aðgerðum sem ekki eru vel séðar í samkeppnisréttinum. Þetta gerist með því að keppinautar herma eftir 

hver öðrum eða samhæfa aðgerðir sínar sem gerir þeim kleift að hámarka hagnaðinn sinn með því að 

setja  upp ákveðin verð án þess þó að keppinautar hafi samskipt við hvorn annan. Þegar slík staða er á 

markaðnum því engin þörf á því fyrir keppinauta að vera aðilar að samningi, markaðurinn er 

einfaldlega þannig uppbyggður að keppinautar eru meðvitaðir hvorn um annan sem leiðir til þess að 

verðin hækka og leiða til einokunar á markaðnum.169 Á fákeppnismarkaði myndast því ákveðin stöðnun 

hvað varðar samkeppni. Á markaði hins vegar þar sem ríkir fullkomin samkeppni hefur ekkert fyrirtæki 

nægilega mikið vald yfir markaðnum til þess að hafa áhrif á verð með því að breyta framleiðslu sinni 

og hvert fyrirtæki  ákvarðar verðið út frá markaðnum sjálfstætt.  

Á fákeppnismarkaði geta upplýsingaskipti orðið enn viðkvæmari en á markaði þar sem ríkir 

virk samkeppni. Hins vegar eru upplýsingaskipti um verðlagsmálefni og kostnaðarforsendur á milli 

keppinauta talin skaðleg samkeppni hvort sem þar ríkir virk samkeppni eða fákeppni. Keppinautar geta 

                                                            
169 Wish, bls. 546‐547. 
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þó ekki réttlætt aðgerðir sínar á markaðnum til dæmis þátttöku í einokunarhring á þeim grundvelli að 

samkeppni ríki á markaðnum.170 

Erfitt getir verið að meta samhæfðar aðgerðir fyrirtækja á markaði þar sem ríkir fákeppni, annars vegar 

getur verið um að ræða samning eða samhæfðar aðgerðir á milli fyrirtækjanna en hins vegar þá getur 

hegðunin einfaldlega verið, eðlileg afleiðing þess hvernig staðan er á markaðnum og þá getur verið að 

beita þurfi öðruvísi túlkun á slík mál.171  

Þar sem ríkir einokun/fákeppni hafa fyrirtæki ríka tilhneigingu til þess að samhæfa aðgerðir 

sínar á markaðnum. Samkvæmt framkvæmd Evrópudómstólins hefur einnig verið talið að því meiri 

sem fákeppnin er á mörkuðum þeim mun mikilvægara sé að tryggja það að ákvarðanir fyrirtækja á 

markaðnum séu teknar sjálfstætt og samkeppni viðhaldið, þar gætu upplýsingaskipti varðandi nýjar 

upplýsingar um markaðshlutdeild talist vera verið brot á ákvæði 101 (1) TFEU.172 

Í hinum nýju leiðbeiningarreglum Evrópuráðsins kemur fram að fyrirtæki/keppinautar eru líklegri til 

þess að stunda samhæfðar aðgerðir á mörkuðum þar sem um er að ræða mikið gagnsæi, markaðurinn er 

þéttur og  mikil fákeppni.  

Ef ekki er nægilega ljóst hvort um er að ræða samning sem hefur samkeppnishamlandi áhrif eða hvort 

um er að ræða upplýsingaskipti sem í raun grundvallast á uppbyggingu markaðarins og hafa ekki 

endilega samkeppnishamlandi áhrif þá er nauðsynlegt að skoða markaðinn vel. Mun auðveldara er að 

hafa takmarkandi áhrif á samkeppni á markaði þar sem ríkir fákeppni og þar sem vöruúrvalið er 

einsleitt.173 Hins vegar þá geta upplýsingaskipti varðandi verð verið hjálpleg á mörkuðum þar sem ríkir 

samkeppni þá bæði fyrir neytendur og fyrirtæki. Ástæðan fyrir því er sú að talið er að  upplýsingarnar 

hafi þau áhrif að gera markaðinn stöðugri með því að auka fjölbreytileika í vöruúrvali og auka 

eftirspurn. Framangreint leiðir til þess að markaðurinn nær jafnvægi hraðar og helst þar.174 Hlutverk 

atvinnugreinasamtaka er hins vegar mun vandmeðfarnara á mörkuðum þar sem ríkir fákeppni. 

                                                            
170 sbr. banana málið 
171 Wish, sixth edition bls 100. 
172 Case T‐141/94 Thyssen stahl AG v. Commission (1999) ECR II ‐347, (1999) 4 CMLR 819, sjá einnig Wish bls 555. 
173 Richard Wish, Information agreements, The Pros and Cons of information sharing, Konkurrensverket, Swedish 
Competition authority. bls. 22. 
174 Eugenio F. Bissocoli. Trade Associations and Information Exchange under US antitrust and EC competition law. bls. 82. 
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Fyrirtæki sem starfa á mörkuðum þar sem ríkir fákeppni hafa tilhneigingu til þess að samhæfa aðgerðir 

sínar, upplýsingaskipti varðandi viðkvæmar upplýsingar geta aukið líkur á samvinnu á milli 

keppinauta. Á sumum mörkuðum eru því ákveðin upplýsingaskipti talin í lagi, það er á mörkuðum þar 

sem ríkir virk samkeppni en slík upplýsingaskipti gætu hins vegar verið bönnuð á mörkuðum þar sem 

ríkir fákeppni 

 

9.6.2 Samantekt	
 

Samkvæmt Íslenskri framkvæmd er litið til Evrópuréttar hvað varðar túlkun á 10. gr. samkeppnislaga 

og er þá litið til bæði 101 (1) TFEU sem og framkvæmdar Evrópuráðsins og dómaframkvæmdar. Eins 

og fram hefur komið og kemur fram í leiðbeiningarreglunum frá Evrópuráðinu þá greinir 

framkvæmdaráð Evrópu á milli þess hvort það samkeppnislega vandamál sem til staðar er hafi það að 

markmiði að hamla samkeppni eða leiði til þess að hafa áhrif á samkeppni. Þá túlkar 

framkvæmdastjórnin upplýsingaskipti á milli keppinauta sem varða einstök fyrirtæki og snúast um 

framtíðarverð eða magntakmarkanir sem þau hafi það að markmiði að hamla samkeppni.175 Við túlkun 

á 10. gr. samkeppnislaga virðist Samkeppniseftirlitið í framkvæmd samkvæmt þeim fordæmum sem til 

staðar eru ekki gera greinarmun á því hvort upplýsingaskiptin séu annars vegar nákvæm og niðurlistuð 

og hins vegar samansafnaðar upplýsingar. Framangreint má sjá á ákvörðun 13/2001 

(Grænmetismálinu) annars vegar og hins vegar ákvörðun 9/2009 (Bændasamtök Íslands).  

Samkvæmt framkvæmd í Evrópurétti hefur túlkun Framkvæmdaráðsins verið á þann veg að 

upplýsingaskipti varðandi nákvæm verðlagsmálefni einstakra fyrirtækja hafa verið talin hafa það að 

markmiði að hamla samkeppni eins og fram kemur í leiðbeiningarreglunum frá Evrópuráðinu. Hvað 

framkvæmdina varðar þá voru upplýsingaskiptin í bæði Meldoc- málinu sem og French- beef málinu 

mjög nákvæm og því talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni auk þess sem um var að ræða 

einokunarhring í Meldoc- málinu. Í Banana- málinu var hins vegar ekki um að ræða mjög nákvæm 

upplýsingaskipti, frekar voru upplýsingaskiptin almenn. Framkvæmdastjórnin hélt samt sem áður að 

umræður og það að keppinautar væru að skiptast á skoðunum varðandi þróun og hækkanir á 
                                                            
175 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co‐
operation agreements. par. 74 
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bananaverði, gæti orðið til að gefa upp til keppinauta þeirra framtíðaráætlanir við að setja markaðsverð. 

Samkeppniseftirlitið beitti sömu túlkun í máli Bændasamtaka Íslands; þrátt fyrir að upplýsingarnar 

væru almennar og engar nákvæmar upplýsingar varðandi einstaka keppinauta voru upplýsingaskiptin 

samt sem áður talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Ekki hefur reynt á það í íslenskum rétti 

hvort skipti á upplýsingum sem tengjast fortíðinni geti fallið undir 10. gr. samkeppnislaga. Mál 

Bændasamtaka Íslands og grænmetismálið vörðuðu bæði upplýsingaskipti sem tengdust framtíðinni og 

voru þar afleiðandi talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Það er því ljóst að samkvæmt 

íslenskum rétti eru upplýsingaskipti hvað varðar framtíðarverð talin ólögmæt. Í evrópskum rétti hefur 

ekki að fullu reynt á það hvort upplýsingaskipti varðandi fortíðina teljist ólögmæt. Í Meldoc málinu 

voru upplýsingarnar sem nýttar voru frá árinu 1977 en samningurinn gerður 1978, hins vegar stóð til að 

uppfæra sölutölurnar og því nýtast við samtíma- upplýsingar, framangreint var talið hafa það að 

markmiði að hamla samkeppni en auk þess var einnig um að ræða einokunarhring í málinu svo það var 

ekki einungis byggt á upplýsingaskiptasamningnum. Í French beef- málinu var einnig um að ræða 

upplýsingaskipti varðandi framtíðarverð sem og í Banana- málinu og var það talið hafa að markmiði að 

hamla samkeppni en í Banana málinu var þó einnig um að ræða einokunarhring sem hafði auk þess 

áhrif á niðurstöðuna. Eins og fram hefur komið þá hefur framkvæmdastjórnin talið að því meiri 

upplýsingum sem deilt sé með neytendum þeim mun minni líkur séu á því að viðkomandi 

upplýsingaskipti falli undir ákvæði 101 (1). Í þeim málum þar sem um var um að ræða einokunarhringi 

auk upplýsingaskipta það er í grænmetismálinu og Meldoc -málinu voru upplýsingarnar ekki 

aðgengilegar almenningi. Í Banana- málinu hins vegar þar sem einnig var um að ræða einokunarhring 

töldu málsaðilar eins og fram kemur hér að ofan að bæði opinberir aðilar sem og neytendur hefðu 

vitneskju um samkomulagið en framkvæmdastjórnin mat það svo af gögnum málsins að svo væri ekki. 

Hvað varðar mál Bændasamtaka Íslands þá var það augljóst af gögnum málsins að upplýsingarnar væru 

opinberar, rætt hafði verið um verðhækkanir bæði á Búnaðarþingi og kom frétt um það í fjölmiðlum en 

einnig voru frekari umfjallanir um verðhækkanir í fjölmiðlum. Samkeppniseftirlitið taldi framangreint 

samt sem áður ekki breyta niðurstöðu málsins og voru upplýsingaskiptin talin hafa það að markmiði að 

hamla samkeppni.  

Í French beef- málinu voru upplýsingarnar einnig aðgengilegar almenningi, um var að ræða 

opinbera íhlutun og ráðherra sem skrifaði undir samninginn. Upplýsingar varðandi samninginn voru 
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aðgengilegar á heimasíðu félagsins auk annarra skjala. Framkvæmdastjórnin mat samninginn samt sem 

áður svo sem hann hefði það að markmiði  að hamla samkeppni. Eins og fram hefur komið þá skiptir 

einnig máli við mat á upplýsingaskiptunum hversu oft aðilarnir hittast til að ræða málin. Einkennandi er 

fyrir málin þar sem einnig var um að ræða einokunarhringi að þar er almennt um að ræða miklar 

viðræður á milli aðilanna og margir fundir. Að því leyti er mat Samkeppniseftirlitsins og 

Framkvæmdastjórnarinnar hið sama.  Þegar um er að ræða upplýsingaskipti á milli stéttarfélaga um 

annarskonar opinbera íhlutun varðandi þann samning sem um ræðir virðast Samkeppniseftirlitið og 

Framkvæmdastjórn EB beita sömu túlkun hvað það varðar en það hafði ekkert að segja hvorki í French 

beef málinu né í máli Bændasamtaka Íslands.  

.  

 

10 Almennar	undanþágur	Undanþágur	sbr.	15.	gr.	skl.	og	101	(3)	TFEU	

10.1 Íslenskur	réttur	

10.1.1 Almennar	undanþágur	á	grundvelli	15.	gr.	samkeppnislaga.		
 

Í sumum tilfelllum geta samningar og upplýsingaskipti á milli keppinauta sem falla undir 10. og 12. gr. 

samkeppnislaga fallið undir undanþágu samkvæmt 15. gr. samkeppnislaga ef ákveðin skilyrði eru 

uppfyllt. Skilyrði fyrir undanþágu eru að samingar, samþykktir, samstilltar aðgerðir eða ákvarðanir skv. 

10 og 12. gr. samkeppnislaga: 

a) stuðli að bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða efli tæknilegar og 

efnahagslegar framfarir 

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 

d) veiti fyrirtækjum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta 

framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um er að ræða 
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Þá getur samkeppniseftirlitið krafist þess að umsóknir um undanþágu skv. 1. mgr. verði settar fram á 

sérstöku eyðublaði. Í ákvörðun samkeppniseftirlitsins nr. 9/2009 var fjallað um undanþágu samkvæmt 

15. gr. laganna en Bændasamtök bentu í sínu máli á erfiðleika í landbúnaði og verðhækkanir á 

aðföngum sem aðildarfyrirtækin stæðu frammi fyrir. Bentu bændur einnig á að þeir væru í veikri 

samningsstöðu varðandi verðákvarðanir til afurðarstöðva og þar af leiðandi hefði hvatningi 

Bændasamtaka Íslands til verðhækkana ekki nokkur áhrif. Þar að auki bentu samtökin á að 

viðskiptavinir afurðarstöðvanna á matvörumarkaði væru afar öflugir og gætu því beitt sér í krafti 

stærðar sinnar á markaði og jafnvel komið í veg fyrir að hækkanir ættu sér stað á verði til þeirra. 

Samkeppniseftirlið svaraði því hins vegar á þann veg að það væri viðurkennt sjónarmið í 

samkeppnisrétti að erfiðar aðstæður á markaði gætu aldrei réttlætt brot á samkeppnisreglum og vísuðu í 

mál French beef. Samkeppniseftirlitið tók einnig fram að til þess að undanþága vegna erfiðleika í 

landbúnaði og sérstakra aðstæðna gæti átt við þá hefðu þeir þurft að óska eftir undanþágu á grundvelli 

15. gr. samkeppnislaga fyrir slíkri samvinnu og vísuðu þá í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 13/2001 

(Grænmetismálið) en þar fjallaði samkeppniseftirlitið einnig um framangreinda undanþágu og taldi 

hana ekki eiga við þar sem SFG eða aðildarfyrirtæki þess höfðu ekki óskað eftir eða fengið undanþágu 

frá bannreglum samkeppnislaga eftir gildistöku laganna. Bannreglur samkeppnislaga voru því taldar 

gilda gagnvart SFG og aðildarfyrirtækjum þess.  

 

 

 

10.2 Evrópskur	réttur		

10.2.1 Undanþágur	á	grundvelli	ákvæðis	101	(3)	TFEU	
 

Samkvæmt ákvæði 101 (3) TFEU þá er möguleiki á undanþágu frá ákvæði 101 (1) TFEU ef um er að 
ræða  

a) samning eða tegund samninga á milli fyrirtækja 
b) samninga eða tegundir samninga á milli samtaka fyrirtækja. 
c) samhæfðar aðgerðir eða tegundir af samhæfðum aðgerðum 
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Þessir samningar eða aðgerðir leiði jafnframt til þess að bæta framleiðslu eða dreifingu á vörum, 
bæta tæknilegar eða efnahagslegar framfarir ásamt því að neytendur fái einnig að njóta ágóðans 

Framkvæmdastjórnin hefur litið svo á að samvinna á meðal fyrirtækja, sér í lagi lítilla og meðal 

stórra fyrirtækja sé að einhverju leyti nauðsynleg til þess að gera þau samkeppnishæfari bæði hvað 

varðar evrópskan sem og bandarískan markað.176 Ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt geta fyrirtæki sótt um 

undanþágu frá ákvæði 101 (1) TFEU þrátt fyrir að upplýsingaskiptin hafi í raun og veru verið 

samkeppnishamlandi. Þá vegna sérstakra aðstæðna á þeim markaði sem umræðir. Ýmis mál hafa komið 

upp varðandi það hvort heimild sé fyrir undanþágu frá ákvæði 101 (1) TFEU á grundvelli sérstakra 

aðstæðna og má þar meðal annars nefna úr evrópskri framkvæmd French beef- málið þar sem kreppa 

ríkti á nautakjötsmarkaði í Frakklandi í október árið 2000. Um var að ræða alvarlega kreppu sem hafði í 

raun áhrif á alla markaði (e. all markets in the community). Í málinu kom fram að 

Mannréttindadómstóll Evrópu hafði nýlega bent á að ef  sérstök staða eins og kreppa kæmi upp á 

markaði þá gæti sú staða þó ekki í sjálfu sér heimilað aðgerðir sem hafa takmarkandi áhrif á 

samkeppni. Einnig kemur fram í málinu að aðilar málsins hefðu getað reynt að fá undanþágu á 

grundvelli ákvæði 81 (3) Rs. Aðilar málsins hins vegar sóttu ekki um undanþágu á grundvelli þess 

ákvæðis og eins og tekið er fram í málinu, enda þótt þeir hefðu tilkynnt samninginn og reynt að fá 

undanþágu þá hefði hún ekki verið heimiluð. 

Í Meldoc177- málinu höfðu samvinnufélög í hollenska mjólkuriðnaðinum gerst sek um 

verðsamráð og markaðsskiptingu. Aðilarnir vísuðu til þess að mikil samþjöppun hefði hátt sér stað á 

meðal matvöruverslana og það ásamt öðrum atriðum hefði hvatt samvinnufélögin til að starfa saman. 

Framkvæmdastjórnin féllst ekki á  að styrk staða kaupenda heimilaði samráð og þar með undanþágu 

samkvæmt ákvæði 81 (3). 

Það hefur verið álitamál innan EB réttar hvort ákvæði 81(3) eigi í raun við varðandi 

upplýsingaskipti á milli keppinauta en samkvæmt framkvæmd í Evrópurétti hefur verið talið að 

upplýsingaskiptasamningur á milli keppinauta sem fellur undir ákvæði 101 (1) TFEU sé ólíklegur til 

þess að falla undir ákvkæði 101 (3) TFEU.178 Í máli Agricultural Tractor Registration Exchange 

                                                            
176 Eugenio F. Bissocoli, Trade Associations and Information Exchange, World Competition 23(1): 79‐106, 2000, Kluwer law 
international. bls. 97. 
177 Meldoc Mál nr. IV/31.204  
178 Richard Wish, sixth edition, bls. 531 
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hafnaði Framkvæmdastjórnin beiðni aðila málsins varðandi undanþágu undir ákvæði 81 (3). Mál 

Agricultural Tractor registration hafði hins vegar þau áhrif að í kjölfarið fór framkvæmdastjórnin að fá 

töluvert af tilkynningum varðandi upplýsingaskiptakerfi þar sem óskað var eftir einstaklingsundanþágu 

á grundvelli art 81 (3).179 

 

10.2.1.1 Samantekt	

Samkvæmt framangreindu er hægt að segja að ekki virðist skipta máli hvaða aðstæður liggi því til 

grundvallar að samtök á vettvangi landbúnaðar geri með sér samninga. Þó er óvíst að fullyrða um það 

hvernig ákvörðun nr. 9/2009 varðandi Bændasamtök Íslands annars vegar og mál Framkvæmdastjórnar 

Evrópu hins vegar varðandi frönsku kjötframleiðendurna hefði endað ef aðilar málsins hefðu sótt um 

undanþágur annars vegar á grundvelli 15. gr. samkeppnislaga og hins vegar á grundvelli ákvæðis 101 

(3) TFEU.  

11 Á	samkeppnisréttur	við	á	vettvangi	landbúnaðar?	

11.1 Almennt	

Ýmis sérstök álitamál varða landbúnaðinn og á meðal þeirra er hvort samkeppni sé yfirhöfuð 

viðeigandi á vettvangi landbúnaðar. Löggjafar í hinum ýmsu löndum hafa litið svo á að vegna sérstakra 

aðstæðna á vettvangi landbúnaðar þá eigi að vernda hann frá samkeppnisreglunum.180  

Hefur það verið rætt af sérfræðingum í samkeppnisrétti á vettvangi Evrópuréttar hvort  

samkeppnisstefna og hin sameiginlega landbúnaðarstefna eigi samleið. Hins vegar hefur Mario Monti 

Framkvæmdastjóri Evrópusambandsins fyrir samkeppnisstefnu talið þetta vera rangt, stefnurnar tvær 

eigi vissulega samleið.181 Hefur það einnig komið skýrt fram í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins en 

                                                            
179 Antonio Capobianco `Information Exchange Under EC competition law`, Common market law Review 41: 1247‐1276, 
2004. bls. 1253. 
180 Wish bls. 12 
181 Mario Monti, European commissioner for Competition policy, The relationship between CAP and competition policy 
does EU competition law apply to agriculture. 
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í máli Milk Marque182 kom fram að verndun á virkri samkeppni væri eitt af markmiðum 

landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins og að 36 gr. Rs. (núverandi 39. gr. TFEU) feli í sér þá 

grundvallarreglu að samkeppnisreglur taki til landbúnaðar.  

Þá hefur það einnig komið skýrt fram í fleiri málum frá Framkvæmdastjórn EB að samkeppnisreglur 

eiga við á vettvangi landbúnaðar og ber þar helst að nefna mál Frubo, Cauliflowers, Meldoc og mál 

franskra kjötframleiðenda og er vísað til ofangreindrar umfjöllunar hvað það varðar. 

 

12 Lokaorð	

 

Eins og rakið hefur verið hér fyrir framan þá er verndarstefna mjög einkennandi fyrir 

landbúnaðarvettvanginn. Umfangsmikið regluverk, samvinnufélög og samtök bænda eru hluti af 

verndarstefnunni. Meginástæðurnar á bak við verndarstefnuna eru þær að verið er að vernda innkomu 

bænda, halda utan um landbúnaðinn og birgðastöðu í landinu. Þá gengur hún einnig að stórum hluta út 

á matvælöryggi. Farið var ítarlega yfir verðlagsmálefni landbúnaðarins og þær heimildir sem 

Bændasamtök Íslands hafa samkvæmt búvörulögum. Einnig var lítillega komið inn á þá sérundanþágu 

sem veitt er íslenskum mjólkursamlögum til þess að sameinast, gera með sér samkomulag um 

verkaskiptingu og annað samkomulag. Gengið hefur verið lengra í þessum efnum í sumum löndum eins 

og kom fram þegar farið var yfir það hvernig samspil samkeppnislaga og lagasetningar á vettvangi 

landbúnaðar í Noregi og þær sérstöku undanþágu sem samtökum á vettvangi landbúnaðar er veitt frá 

samkeppnislögum. Þá var einnig farið yfir það hvernig samspili samkeppnisreglna og lagasetningar á 

vettvangi landbúnaðar er háttað í Evrópusambandinu sem og þær sérstöku undanþágur sem veittar eru 

landbúnaðinum.  

                                                            
182 Dómur frá 9. September 2003 í máli nr. C 137/00 Milk Marque and National Farmer‘s Union: „The maintenance of 
effective competition on the market for agricultural products is one of the objectives of the common agricultural policy 
and the common organisation of the relevant markets. Whilst Article 36 EC has conferred on the Council responsibility for 
determining the extent to which the Community competition rules ar applicable to the production of and trade in 
agricultural products, in order to take account of the particular position of the markets for those products that provision 
nevertheless establishes the principle that the Community competition rules are applicable in the agricultural sector. 
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Í þeim samanburði sem farið var í gegnum varðandi framkvæmd á málum sem varða 

upplýsingaskipti á milli keppinauta á vettvangi landbúnaðar. Kom í ljós að samkvæmt túlkun 

framkvæmdastjórn framkvæmdastjórnar Evrópu þá er í flestum tilfellum um að ræða nákvæmar 

upplýsingar um verðlagsmálefni einstakra fyrirtækja þegar samningurinn eða upplýsingaskiptin eru 

talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Í einu nýlegu máli, Banana málinu var því þó þannig 

háttað að einungis viðræður og skipti á skoðunum  varðandi þróun á banana verðum gætu gert áætlanir 

þeirra opinberar fyrir keppinautum hvað varðar framtíðarverðáætlarnir varðandi markaðsverð. 

Framangreint var var talið hafa það að markmiði að hamla samkeppni en þó var undirliggjandi 

einokunarhringur í framangreindu máli. Framkvæmdastjórn EB og Samkeppniseftirlitið hafa því túlkað 

á svipaðan hátt upplýsingaskipti á milli keppinauta varðandi áætlanir um verðhækkanir en málin eru þó 

ólík að því leyti. Í French beef málinu þar sem um var um að ræða svipað málefni og í máli 

Bændasamtaka  Íslands það er að því leyti að um var að ræða samtök bænda sem vildu meina að þeirra 

starf væri í raun að starfa sem stéttarfélag og væru þeir því að sinna sinni lögbundnu skyldu samkvæmt 

aðilum samtakanna, auk þess var í báðum málunum um það að ræða að upplýsingarnar voru opinberar 

og aðgengilegar neytendum. Í French beef málinu var þó um að ræða mun nákvæmari upplýsingaskipti 

heldur en í máli Bændasamtaka Íslands og þar sem upplýsingaskiptin voru mjög nákvæm þá voru þau 

talin hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Að öllu virtu virðist svo vera sem túlkun 

Samkeppniseftirlitsins sé ekki ósvipuð og túlkun Framkvæmdastjórnar Evrópu en sjá má af Banana 

málinu að Framkvæmdastjórnin virðist vera að breyta túlkun sinni úr því að upplýsingarnar þurfi að 

vera nákvæmar og varða ákveðið fyrirtæki í það að almenn skipti á upplýsingum varðandi 

framtíðarhækkanir geti leitt til þess að viðkomandi aðilar gerist brotlegir við 101 (1) TFEU. 

Dómaframkvæmd hefur þó verið óljós á þessu sviði og ekki hafa verið til nákvæmar 

leiðbeiningarreglur varðandi túlkun og framkvæmd í málum sem varða upplýsingaskipti en með 

tilkomu nýrra leiðbeiningarregla mun það líklega breytast í náinni framtíð. Í nýju 

leiðbeiningarreglunum frá því í janúar á þessu ári kemur fram eins og áður hefur komið fram í fyrri 

leiðbeiningarreglum þá er ekki þörf á því að meta hvort samningurinn hafi áhrif á markaðinn ef hann er 

talinn hafa það að markmið að raska samkeppni eins og ef um er að ræða samninga sem varða verð eða 

framleiðslustýringu. Í leiðbeiningarreglunum kemur einnig fram að upplýsingarnar sem fara á milli 

keppinautanna verði að vera nákvæmar og varða einstakt fyrirtæki til þess að geta talist hafa það að 

markmiði að hamla samkeppni. Í Banana málinu taldi Framkvæmdastjórnin samt sem áður að almennar 
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upplýsingaskipti varðandi verðhækkanir gætu talist hafa það að markmiði að hamla samkeppni. Ljóst er 

að þörf var á nákvæmum leiðbeiningarreglum frá ráðinu þar sem ekki er hægt að draga miklar ályktanir 

út frá þeirri dómaframkvæmd sem til er þar sem hún er misjöfn og hefur alla jafna verið þannig háttað 

að hvert mál var metið út af fyrir sig. Hægt er að velta upp því sjónarmiði hvort ekki sé í raun 

nauðsynlegt þegar  um er að ræða mál þar sem upplýsingaskiptin varða almennar upplýsingar að meta 

samt sem áður áhrifin sem viðkomandi upplýsingaskipti hafa á markaðinn. Þar sem hvert mál er metið 

eftir aðstæðum þá er hægt að spyrja sig þeirrar spurningar hvernig hægt sé að segja að upplýsingaskipti 

hafi að markmiði að hamla samkeppni án þess að meta þau áhrif sem viðkomandi upplýsingaskipti í 

raun hafa á markaðinn. Með nýju leiðbeiningarreglunum hefur framkvæmdastjórn EB lagt fram mun 

ítarlegri leiðbeiningarreglur hvað varðar upplýsingaskipti á milli keppinauta og verður áhugavert að 

fylgjast með því  í framtíðinni hvernig dómaframkvæmd þróast í kjölfarið. 

Telja verður að þegar kemur að því að veita landbúnaðarvettvangnum undanþágur frá 

samkeppnislögum verði að fara ákveðinn milliveg í þeim efnum. Eins og sést hefur á því hvernig 

undanþága 71. gr. búvörulaga hefur virkað í framkvæmd og hver afstaða samkeppniseftirlitsins er 

gagnvart ákvæðinu þá verður að telja að sú leið að undanþyggja landbúnaðinn frá samkeppnisreglum 

samkvæmt lögum sé ekki tilvalin leið. Auk þess hefur efnahags og þróunarstofnun Evrópu (OECD) 

gert athugasemdir við kerfið í Noregi og hafa þeir talað um að slík félög geri lítið annað en að semja 

um verð sín á milli. Það er því augljóst að bæði lagasetning sem tengist landbúnaði og samkeppni auk 

tengsla þeirra við atvinnugreinasamtök hafa verið að valda ágreiningi í fleiri löndum en einu. Eftir að 

hafa skoðað vel það fyrirkomulag sem ríkir á vettvangi landbúnaðar á Íslandi í dag hvað varðar samspil 

búvörulaga og samkeppnislaga og það tvíþætta hlutverk sem Bændasamtök Íslands sinna þá verður að 

telja að breytinga sé þörf. Telja verður þó samkvæmt framangreindu að slíkt fyrirkomulag að veita 

samtökum á vettvangi landbúnaðar undanþágur frá samkeppnisreglum sé í raun ekki gott fyrirkomulag. 

Það fyrirkomulag sem í Evrópuréttinum varðandi undanþágur samtaka á vettvangi landbúnaðar frá 

samkeppnisreglum verður að teljast of skilyrt. Það gæti hins vegar verið hugmynd að taka upp 

ákveðnar leiðbeiningarreglur að fyrirmynd Evrópuréttar og meta hvert og eitt mál út frá þeim sem og 

þeim sérstöku aðstæðum sem ríkja á þeim markaði sem um ræðir. 
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