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1. Inngangur 
Samkeppnisréttur er lifandi fræðigrein sem hefur þróast ört á síðustu árum og áratugum. 

Stafar þessi þróun af því að samkeppni tekur sífellt á sig nýjar myndir með breyttu 

hegðunarmynstri fólks og fyrirtækja í viðskiptum. Meðal þeirra þátta sem hafa áhrif á þessa 

þróun eru tækninýjungar, breytt pólitísk viðhorf og hagfræðilegar kenningar.1 Markmið 

samkeppnisreglna felst almennt í því að tryggja að fyrirtæki sem starfa á markaði takmarki 

ekki samkeppni, þannig að markaðurinn virki sem skyldi.2 Eðlileg og heilbrigð samkeppni 

kemur bæði neytendum og fyrirtækjum sem keppa á markaði til góða enda koma kostir 

hennar fram í lægri verðum, auknum gæðum og vöruúrvali.3 Samkeppni í markaðshagkerfum 

grundvallast að mestu leyti á athafnafrelsi manna og fyrirtækja. Þessu frelsi verður þó að setja 

ákveðnar skorður til þess að ná fram því markmiði að viðhalda virkri samkeppni. Er það gert 

með samkeppnislögum sem setja fyrirtækjum í samkeppni ákveðnar leikreglur sem þeim ber 

að fylgja. Samkeppnisyfirvöld hafa síðan það hlutverk að framfylgja þessum leikreglum og 

tryggja að hagsmunir neytenda séu ávallt í fyrrirúmi. Raunverulega er frelsi markaðarins því 

viðhaldið með ákveðnum inngripum af hálfu hins opinbera.4 Samkeppnislög nr. 44/2005 eru 

sniðin að evrópskri réttar- og lagaframkvæmd. Þau eru lifandi regluverk sem er opið fyrir 

túlkun og breytist inntak þeirra í tímans rás. Skyldur fyrirtækja samkvæmt þeim taka því 

breytingum, enda eru samkeppnislagabrot ekki tæmandi talin í lögum og stöðugt þróast nýjar 

tegundir háttsemi sem falið geta í sér brot. Á þetta einkum við 11. gr. laganna sem fjallar um 

misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Inniheldur ákvæðið nokkur dæmi um tegundir 

misnotkunar en sú upptalning er ekki tæmandi. Leggur ákvæðið því víðtækar skyldur á 

markaðsráðandi fyrirtæki sem ekki hvíla á fyrirtækjum í veikari stöðu. Í b-lið 2. mgr. 11. gr. 

kemur fram að misnotkun á markaðsráðandi stöðu geti falist í því að settar séu takmarkanir á 

framleiðslu, markaði eða tækniþróun, neytendum til tjóns. Undir þennan tölulið hafa verið 

felldar aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja sem snúast um að útiloka keppinauta þeirra af 

markaði, t.d. með úthugsuðum verðlagningaraðgerðum. Meðal þeirra aðgerða sem felldar hafa 

verið undir þennan flokk eru sértækar verðlækkanir (e. selective pricing/price-cuts) yfir 

kostnaði. Sértækar verðlækkanir felast í því að markaðsráðandi fyrirtæki lækkar verð til 

viðskiptavina keppinautar síns á sértækan hátt með það að markmiði að hrekja viðkomandi 

keppinaut af markaði, þrátt fyrir að verðum til viðskiptavina hins markaðsráðandi fyrirtækis 

sé haldið óbreyttum. Hefur verið afar umdeilt innan samkeppnisréttar hvenær og yfirhöfuð 
                                                 
1 Richard Whish: Competition Law, bls. 1. 
2 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 1. 
3 Richard Whish: Competition Law, bls. 4. 
4 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 2. 
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hvort slík aðgerð feli í sér misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Markmið þessarar ritgerðar er 

að kanna hvað felst í hugtakinu sértæk verðlækkun yfir kostnaði, hvernig þessi tegund 

misnotkunar hefur komið fram í réttarframkvæmd og hvernig beitingu reglna um hana hefur 

verið háttað, auk þess sem könnuð verða sjónarmið fræðimanna um álitaefni sem tengjast 

sértækri verðlækkun. 

 Í upphafsköflum ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir grundvallarhugtökum 

samkeppnisréttarins í tengslum við bannreglu 11. gr. samkeppnislaga. Fyrst verður fjallað um 

markaðsráðandi stöðu, hvernig hún er metin og hvaða þýðingu hún hefur í tengslum við 

misnotkun. Verða nefnd dæmi úr íslenskri og evrópskri réttarframkvæmd til skýringar. Þá 

mun verða fjallað um inntak bannreglu 11. gr. samkeppnislaga um misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu. Verður misnotkunarhugtakið skilgreint, auk þess sem fjallað verður 

um túlkun þess. Einnig verður fjallað um sjónarmið fræðimanna í tengslum við 

misnotkunarhugtakið. Verður síðan stuttlega gert grein fyrir flokkun misnotkunar á 

markaðsráðandi stöðu í samkeppnishamlandi misnotkun (e. exclusionary abuse) og arðráni 

gagnvart neytendum (e. exploitative abuse). Að lokinni umfjöllun um grundvallarhugtök 

verður fjallað um hugtakið sértæka verðlækkun og einkenni þess. Þá verða reifuð sjónarmið 

fræðimanna um ólögmæti sértækrar verðlækkunar yfir kostnaði. Síðan verður fjallað um 

sönnun ólögmætrar sértækrar verðlækkunar og samkeppnishamlandi ásetnings 

markaðsráðandi fyrirtækja. Að þessu loknu verður íslensk og erlend réttarframkvæmd um 

sértæka verðlækkun tekin til sérstakrar umfjöllunar og í lok hennar verður gerð tilraun til að 

draga ályktanir af réttarframkvæmd. Næst verður fjallað um beitingu lagaákvæða um sértæka 

verðlækkun og mun á eðlilegri samkeppni og sértækri verðlækkun. Þá verður fjallað um þær 

tvær tegundir nálgunar sem standa til boða við beitingu reglna um sértæka verðlækkun og 

tillögur fræðimanna í þeim efnum. Þá verður fjallað um mögulegar hlutlægar 

réttlætingarástæður fyrir sértækri verðlækkun. Að lokum verða helstu niðurstöður og 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar dregin saman í lokaorðum. 
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2. Markaðsráðandi staða 
2.1. Almennt 

Markaðsráðandi staða er mikilvægt hugtak innan samkeppnisréttar sem vísar til mikils 

efnahagslegs styrkleika og markaðsítaka fyrirtækis. Í markaðsráðandi stöðu felst að fyrirtæki 

hefur afar sterka stöðu á markaði, m.a. með tilliti til keppinauta.5 Er hugtakið lykilatriði í 

beitingu 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 sem bannar misnotkun á markaðsráðandi stöðu 

fyrirtækis.6 Þrátt fyrir mikilvægi þess að afmarka hvort markaðsráðandi staða er fyrir hendi 

við mat á því hvort um misnotkun geti verið að ræða, er markaðsráðandi staða fyrirtækis sem 

slík ekki bönnuð, heldur eingöngu misnotkun hennar.7 Markaðsráðandi staða er skilgreind í II. 

kafla samkeppnislaga nr. 44/2005, nánar tiltekið í ákvæði 4. tölul. 1. mgr. 4. gr. Samkvæmt 

því er fyrirtæki markaðsráðandi þegar það hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað 

virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og getur að verulegu leyti starfað án tillits 

til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.8 Dómstóll EB hefur talið að í skilgreiningu 

hugtaksins markaðsráðandi staða felist tveir þættir. Annars vegar sá möguleiki að geta hindrað 

virka samkeppni, og hins vegar möguleiki til að hegða sér sjálfstætt án tillits til keppinauta og 

viðskiptavina.9 Umrætt sjálfstæði markaðsráðandi fyrirtækis stafar af því að samkeppnislegt 

aðhald af hálfu keppinauta er ekki til staðar. Af þeim sökum eru ákvarðanir fyrirtækisins 

teknar að mestu án tillits til aðgerða og viðbragða keppinauta og neytenda.10 Þegar fyrirtæki 

skapar sér markaðsráðandi stöðu á tilteknum markaði, eða keppinautum þess fækkar er viss 

hætta á því að samkeppni verði torvelduð,11 og af þeim sökum eru lagðar sérstakar skyldur á 

slík fyrirtæki sem verða almennt ekki taldar hvíla á smærri fyrirtækjum, eða fyrirtækjum sem 

ekki eru markaðsráðandi.12 Ástæða þess að samkeppnislög gera ólíkar kröfur til smærri 

fyrirtækja og markaðsráðandi fyrirtækja er sú að markaðsráðandi fyrirtæki búa yfir miklum 

efnahagslegum styrk sem getur haft þær afleiðingar í för með sér að tiltekin háttsemi þeirra er 

                                                 
5 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 59. 
6 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 80. 
7 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 315. 
8 Þessi skilgreining kom m.a. fram í EBD, máli C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 65. mgr og EBD, máli C-85/76, 
ECR 1979, bls. 461, 38. mgr. 
9 Richard Whish: Competition Law, bls. 174. EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207. 
10 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja (e. Guidance on the Commission’s Enforcement 
Priorities in Applying Article 82 EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings), 10. 
mgr. bls. 5-6. Sjá einnig EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 113.-121. mgr. 
11 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4117. 
12 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 80. 
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talin hafa skaðleg áhrif á samkeppni, þó svo að sama háttsemi fyrirtækis í veikari stöðu myndi 

ekki hafa slík áhrif.13 

 

2.2. Þættir sem ákvarða markaðsráðandi stöðu 

2.2.1. Almennt 

Mat á markaðsráðandi stöðu fer í stórum dráttum fram í tveimur skrefum. Í fyrsta lagi þarf að 

skilgreina viðeigandi vöru- eða þjónustumarkað, landfræðilegan markað og í sumum tilvikum 

tímamarkað. Markaðsskilgreining er afar mikilvægur mælikvarði á þá raunverulegu 

samkeppni sem fyrirtæki stendur frammi fyrir eða kann að standa frammi fyrir14 og markast 

umfang þeirrar samkeppni af því hversu víðtækt eða þröngt viðkomandi markaður er 

skilgreindur. Markaðsskilgreiningar eru viðamikið efni sem ekki verður fjallað nánar um í 

þessari ritgerð. Í öðru lagi þarf að rannsaka efnahagslegan styrk fyrirtækis á hinum skilgreinda 

markaði í því skyni að meta hvort fyrirtækið er markaðsráðandi og verður fjallað um það efni 

hér. 

 

2.2.2. Efnahagslegur styrkur 

Efnahagslegur styrkur markaðsráðandi fyrirtækis er kjarninn í mati á markaðsráðandi stöðu. Í 

honum felst að fyrirtæki getur haft áhrif á verð, framleiðslu, framþróun, fjölbreytni vöru og 

þjónustu, eða aðra þætti tengda samkeppni á markaði.15 Mikill efnahagslegur styrkur gerir 

fyrirtæki því kleift að starfa að verulegu leyti án þess að taka tillit til keppinauta eða 

neytenda.16 Hin sjálfstæða og óháða háttsemi, þ.e.a.s. háttsemi sem ekki takmarkast af 

samkeppnislegu aðhaldi sem leiðir af heilbrigðri samkeppni, hefur verið talin meginatriðið í 

mati á efnahagslegum styrk, og jafnvel sérstakur eiginleiki eða einkenni markaðsráðandi 

stöðu. Sé slíkt sjálfstæði fyrir hendi er því talið líklegt að fyrirtæki búi yfir efnahagslegum 

                                                 
13 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 81. 
14 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 82. Sjá einnig ákvörðun 
samkeppnisráðs (hér eftir nefnt ÁSKR) 20. júní 2000 (24/2000), bls. 16-18, þar sem skráning svæðisbundna 
rótarlénsins .is var talin tilheyra sérstökum markaði og var fyrirtækið INTÍS talið markaðsráðandi á þeim 
markaði. Sjá einnig ákvörðun Samkeppniseftirlitsins (hér eftir nefnt ÁSKE) 19. desember 2008 (64/2008), bls. 
65, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í samkeppnismálum (hér eftir nefnt ÚÁS) 4. mars 2009 (2/2009), þar sem 
miðað var við rýmri markaðsskilgreiningu á landfræðilegum markaði en almennt gerðist í málum varðandi 
smásöluverslun. Ástæðan var sú að gert var ráð fyrir að neytendur á landsbyggðinni, sérstaklega í dreifbýli, væru 
almennt reiðubúnir að ferðast um lengri veg til að komast í matvöruverslun en þeir sem búa á þéttbýlli stöðum 
eins og höfuðborgarsvæðinu. Hin víða markaðsskilgreining var Högum þó í hag, enda hefði markaðshlutdeild 
þeirra mælst hærri ef miðað væri við þrengri skilgreiningu. Þetta var talið benda til þess að staða Haga væri 
jafnvel enn sterkari á landsbyggðamörkuðum en markaðshlutdeildin gaf til kynna. 
15 Richard Whish: Competition Law,  bls. 173-174. 
16 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 81. 
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styrk.17 Að því verður þó að gæta að oftast öðlast fyrirtæki efnahagslegan styrk á fullkomlega 

eðlilegan hátt, t.d. með skilvirkari og ódýrari framleiðslu en aðrir, meiri gæðum eða með 

aukinni nýsköpun og hugmyndaauðgi. Raunar er það eitt helsta markmið fyrirtækja með 

fjárfestingum í vöruþróun og nýsköpun, að öðlast þennan efnahagslega styrkleika. 

Samkeppnisreglur leggja ekki megináherslu á tilvist efnahagslegs styrks, heldur fremur 

hvernig slíkur styrkur getur verið aukinn eða honum viðhaldið með samkeppnishamlandi 

aðgerðum.18 Þau meginatriði sem felast í mati á efnahagslegum styrk eru markaðshlutdeild og 

skipulag markaðarins, þ.á.m. aðgangshindranir. 

 

2.2.3. Markaðshlutdeild 

Markaðshlutdeild fyrirtækis veitir mikilvægar vísbendingar um það hvort fyrirtæki telst 

markaðsráðandi. Hún þarf ekki endilega að vera há til þess að fyrirtæki teljist markaðsráðandi, 

heldur getur hófleg markaðshlutdeild í tengslum við þætti eins og tæknilega sérþekkingu, 

yfirráð yfir hráefnum og fjármagni, gefið fyrirtæki færi á að ákvarða verð eða stýra 

framleiðslu og dreifingu viðkomandi vara eða þjónustu.19 Almennt er þó viðurkennt að því 

hærri sem markaðshlutdeild fyrirtækis er, þeim mun meiri líkindi eru til þess að það teljist 

markaðsráðandi.20 Í Hoffmann-La Roche taldi dómstóll EB að þrátt fyrir að mikilvægi 

markaðshlutdeildar væri breytilegt frá einum markaði til annars, þá fæli há markaðshlutdeild í 

raun í sér, nema undir afar sérstökum kringumstæðum, löglíkindi um markaðsráðandi stöðu.21 

Í upphafi skal nefnt að 100% markaðshlutdeild er sjaldgæf nema um sé að ræða 

lögbundna einokun. Þó eru nokkur dæmi um svo háa markaðshlutdeild fyrirtækja, sbr. BPB 

Industries þar sem fyrirtækið BPB var talið hafa nálægt 100% markaðshlutdeild í framleiðslu 

gifsplatna á Bretlandi og Írlandi.22 90% markaðshlutdeild hefur verið talin merki um 

svokallaða „einstaka yfirburðastöðu“ þar sem staða fyrirtækisins nálgast einokun.23 Fyrirtæki 

með 80% markaðshlutdeild eru nánast í einstakri yfirburðastöðu og bera af þeim sökum 

                                                 
17 Richard Whish: Competition Law, bls. 174-175. 
18 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 62. 
19 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 363. 
20 Richard Whish: Competition Law, bls. 176. Sjá einnig ÁSKE 23. apríl 2008 (27/2008), bls. 22. 
21 EBD, mál C-85/76, ECR 1979, bls. 461, 41. mgr. 
22 EBD, mál T-65/89, ECR 1993, bls. II-389, 150. mgr. 
23 Richard Whish: Competition Law, bls. 46. Sjá einnig ÚÁS 5. júlí 2006 (3/2006), bls. 23 þar sem Flugþjónustan 
á Keflavíkurflugvelli var talin hafa 95% markaðshlutdeild þrátt fyrir að einkaréttur fyrirtækisins hefði fallið 
niður nokkru áður. Einnig voru fáir samkeppnisaðilar á markaðnum og því var talið hafið yfir allan vafa að 
fyrirtækið væri markaðsráðandi. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu áfrýjunarnefndar, sbr. Hrd. 2. október 2008 
(640/2007). 
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sérstaklega ríkar skyldur til að viðhafa ekki samkeppnishamlandi aðgerðir.24 Sú ályktun hefur 

verið dregin af AKZO að fyrirtæki með 50% markaðshlutdeild geti verið markaðsráðandi 

nema fyrir hendi séu sérstakar aðstæður sem bendi til annars. Gat AKZO ekki lagt fram nein 

gögn um að markaðshlutdeild fyrirtækisins hefði lækkað.25 Í Hagamálinu voru Hagar með um 

50% markaðshlutdeild á landsvísu og fór sú hlutdeild vaxandi. Markaðshlutdeild keppinauta 

var hins vegar á bilinu 15-25% og stóð í stað. Hagar voru með 60% markaðshlutdeild á 

höfuðborgarsvæðinu og var sú sterka staða talin til marks um mikinn markaðsstyrk og 

yfirburði gagnvart keppinautum. Opnun fleiri verslana í flestum þéttbýliskjörnum landsins 

leiddi til verulegrar aukningar í markaðshlutdeild á þeim svæðum auk þess sem staða 

keppinauta versnaði að sama skapi.26 Í United Brands var fyrirtækið talið markaðsráðandi með 

40%-45% markaðshlutdeild, en þó var einnig litið til annarra þátta þar sem 

markaðshlutdeildin ein sér nægði ekki til að telja að um markaðsráðandi stöðu væri að ræða.27 

Í Hoffmann-La Roche hnekkti dómstóll EB ákvörðun framkvæmdastjórnar EB (hér eftir nefnd 

framkvæmdastjórnin) um að telja fyrirtækið markaðsráðandi á markaði fyrir vítamínið B3 þar 

sem markaðshlutdeild þess var u.þ.b. 40%, vegna þess að ekki voru fyrir hendi aðrir þættir 

sem bentu til markaðsráðandi stöðu.28 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar í máli 

Virgin/British Airways var sú fyrsta þar sem fyrirtæki var talið markaðsráðandi með minna en 

40% markaðshlutdeild (39,7%). Undirréttur EB (hér eftir nefndur undirrétturinn) féllst á þessa 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar, m.a. á grundvelli þess að markaðshlutdeild fyrirtækisins 

var umtalsvert meiri en keppinautanna. Sú staðreynd að markaðshlutdeildin fór minnkandi var 

ekki talin full sönnun þess að fyrirtækið væri ekki markaðsráðandi.29 

Sumir hafa gagnrýnt að beiting ákvæðis 82. gr. Rómarsáttmálans sem svarar til 11. gr. 

íslensku samkeppnislaganna, sé of víðtæk og að fyrirtæki með 40-50% markaðshlutdeild ættu 

ekki að teljast markaðsráðandi.30 Hafa þeir haldið fram að fyrir hendi ætti að vera einskonar 

„örugg höfn“, þannig að 82. gr. Rómarsáttmálans (11. gr. samkeppnislaga) yrði einfaldlega 

                                                 
24 Richard Whish: Competition Law, bls. 46. Sjá ÁSKR 4. desember 2001 (40/2001), bls. 14, sbr. ÚÁS 13. 
febrúar 2002 (1/2002), þar sem Skífan var talin hafa yfir 70% hlutdeild í heildsölu tónlistar á hljómdiskum. Þá 
var einnig tekið mið af því að keppinautar voru fáir og smáir, en markaðshlutdeild Skífunnar fór vaxandi. Þá var 
einnig litið til þess að Skífan hafði lýst því yfir á heimasíðu sinni að fyrirtækið hefði „80% markaðshlutdeild á 
íslenska tónlistamarkaðnum.“ Ótvírætt var því talið að Skífan væri markaðsráðandi. 
25 EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 59.-60. mgr. 
26 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 63. 
27 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 108. mgr. 
28 EBD, mál C-85/76, ECR 1979, bls. 461, 57.-58. mgr. 
29 EBD, mál T-219/99, ECR 2003, bls. II-5917, 211.-212. mgr. og 224.- 225. mgr. Sjá einnig ÚÁS 16. apríl 1999 
(5/1999), bls. 7, þar sem markaðshlutdeild internetþjónustu Landssíma Íslands hf. og Skímu ehf. var samanlagt 
37% og var það ásamt öðrum þáttum var talið leiða til þess að fyrirtækin voru talin markaðsráðandi á 
internetsmarkaði. 
30 Richard Whish: Competition Law, bls. 177. 
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ekki beitt ef markaðshlutdeild fyrirtækis væri fyrir neðan ákveðið mark.31 

Framkvæmdastjórnin telur óalgengt að fyrirtæki teljist markaðsráðandi með minna en 40% 

markaðshlutdeild, en þó geti svo verið ef fyrir hendi eru sérstakar kringumstæður. Telur 

framkvæmdastjórnin ólíklegt að fyrirtæki með minna en 25% markaðshlutdeild séu 

markaðsráðandi en þó ekki ómögulegt.32 

Auk markaðshlutdeildar er nauðsynlegt að horfa til fleiri þátta til þess að meta hvort 

fyrirtæki er markaðsráðandi. Hér má t.d. nefna hve lengi markaðsyfirráð hafa varað, stöðu 

keppinauta á markaði, skipulag viðkomandi markaðar, yfirráð yfir hráefnum, 

tækniþekkingu,33 kaupendastyrk o.s.frv. Verður hér fjallað um þessa þætti. 

 

2.2.4. Hve lengi þarf fyrirtæki að hafa háa markaðshlutdeild til þess að það teljist 

markaðsráðandi? 

Ómögulegt er að leggja algildan mælikvarða á það hve lengi fyrirtæki þarf að hafa háa 

markaðshlutdeild til þess að það teljist markaðsráðandi. Slíkt þarf því að meta í hverju tilviki 

fyrir sig34 og veltur það á viðkomandi vöru eða þjónustu, og aðstæðum hvers máls. T.d. 

myndi ekki gilda það sama um síbreytilegan markað, og um mjög stöðugan markað. Þó mætti 

telja að hafi fyrirtæki háa markaðshlutdeild yfir fimm ára tímabil, gefi það nokkuð örugglega 

til kynna markaðsráðandi stöðu.35 Þrátt fyrir að erfitt sé að afmarka með fullnægjandi hætti 

hversu langt þetta tímabil þarf að vera, hafa hagfræðingar haldið því fram að mikilvægt sé að 

afmarka það. Há markaðshlutdeild sem aðeins stendur stutt áður en keppinautar hefja 

inngöngu á markað gæti því verið vísbending um að að fyrirtæki sé ekki markaðsráðandi, sbr. 

Refund á Íslandi. Þar var markaðshlutdeild Refund á Íslandi á tólf mánaða tímabili u.þ.b. 50-

60% en markaðshlutdeild eina keppinautarins um 40-50%. Talið var að þrátt fyrir að 

markaðshlutdeild Refund á Íslandi væri hærri en markaðshlutdeild Global Refund á Íslandi, 

hefði það aðeins staðið í mjög skamman tíma og af því mætti álykta að fjárhagslegur styrkur 
                                                 
31 Richard Whish: Competition Law, bls. 178. 
32 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun (e. Directorate-General Competition discussion paper on the application of 
Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses), 31. mgr., bls 11. 
33 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4125. Í ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 66-67, var auk 
markaðshlutdeildar litið til breiddarhagkvæmni, tímalengdar markaðshlutdeildar og þess að Hagar höfðu talist 
markaðsráðandi í eldri málum, efnahagslegs styrks, reksturs vöruhúss Aðfanga og starfsemi á tengdum 
mörkuðum sem og til aðgangshindrana. Hér má einnig nefna ÚÁS 22. júní 2007 (4/2007), bls. 21 þar sem segir 
að auk markaðshlutdeildar Icelandair hafi verið litið til sterkrar fjárhagslegrar stöðu fyrirtækisins, 
breiddarhagkvæmni, sætaframboðs og leiðakerfis. 
34 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 326. 
35 Bellamy & Child: European Community Law of Competition, bls. 928. Leiðbeiningar um beitingu 
framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi 
fyrirtækja, bls. 6. Í ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 66-67 var m.a. litið til þess að Hagar hefðu um 
langa hríð haft háa markaðshlutdeild. 
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Refund á Íslandi væri ekki með þeim hætti að fyrirtækið gæti hindrað virka samkeppni. Þá var 

einnig litið til þess að Refund á Íslandi naut ekki aðstoðar eins sterks bakhjarls og Global 

Refund á Íslandi. Að þessu virtu var Refund á Íslandi ekki talið markaðsráðandi.36 

 

2.2.5. Staða keppinauta á markaði 

Ef einblínt er um of á markaðshlutdeild er hætta á því að ekki sé tekin afstaða til þess að 

hvaða marki hugsanlegir keppinautar, eða keppinautar sem fyrir eru á markaðnum, veita 

fyrirtækinu raunverulegt samkeppnislegt aðhald.37 Þess vegna er mikilvægt að taka tillit til 

stöðu keppinauta gagnvart fyrirtæki til þess að meta hvort það er markaðsráðandi. Því meiri 

munur sem er á milli markaðshlutdeildar fyrirtækis og keppinauta þess, þeim mun líklegra er 

að það verði talið markaðsráðandi.38 Lögð var áhersla á þetta atriði í Virgin/British Airways 

þar sem undirrétturinn minntist sérstaklega á að markaðshlutdeild British Airways jafnaðist á 

við margfalda markaðshlutdeild hinna fimm keppinauta fyrirtækisins á markaðnum.39 Staðan 

er önnur þegar fyrirtæki hefur t.d. 45% markaðshlutdeild og næsti keppinautur á eftir hefur 

40% markaðshlutdeild. Þá gætu fyrirtækin tvö verið talin vera í sameiginlegri markaðsráðandi 

stöðu.40 Af þessum sökum er nauðsynlegt að leggja mat á raunverulegan þrýsting frá 

keppinautum markaðsráðandi fyrirtækis.41 Þrátt fyrir að ólíklegt sé að fyrirtæki teljist 

markaðsráðandi með minna en 40% markaðshlutdeild, er slíkt sem fyrr segir ekki útilokað. Á 

það einkum við ef staðan er sú að keppinautar geta af einhverjum ástæðum ekki veitt hinu 

markaðsráðandi fyrirtæki nægilegt samkeppnislegt aðhald.42 Hefur verið talið að ef um er að 

ræða meira en 20% mun á markaðshlutdeild hins ætlaða markaðsráðandi fyrirtækis og næst 

stærsta keppinautarins, sé það sterk vísbending um ráðandi stöðu.43 

                                                 
36 ÁSKR 13. febrúar 2003 (9/2003), bls. 24. 
37 Neelie Kroes: „Preliminary Thoughts on Policy Review of Article 82“, bls. 3. 
38 Richard Whish: Competition Law, bls. 178. Sjá einnig t.d. Van Bael & Bellis: Competition Law of the 
European Community, bls. 125: „Þegar það er umtalsverð gjá á milli markaðshlutdeildar fyrirtækis sem er 
mögulega markaðsráðandi og markaðshlutdeildar keppinauta þess, gæti sá þáttur talist staðfesting á að 
markaðsráðandi staða sé fyrir hendi.” 
39 EBD, mál T-219/99, ECR 2003, bls. II-5917, 224. mgr. Sjá einnig ÁSKE 23. apríl 2008 (27/2008), bls. 25, þar 
sem Fiskmarkaður Íslands var með rúmlega tvöfalda hlutdeild á við næsta keppinaut á eftir, árið 2006, eða 
41,1%, en hlutdeild annarra keppinauta var mun lægri eða á bilinu 0,2-5%. Einnig var ljóst að Fiskmarkaður 
Íslands hafði haldið þessari háu markaðshlutdeild í langan tíma. 
40 Richard Whish: Competition Law, bls. 178. 
41 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 320. 
42 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 14. mgr. bls. 7. 
43 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 40-41, ÁSKE 23. apríl 2008 (27/2008), bls. 23, sbr. ÚÁS 2. júlí 2008 
(8/2008) og ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Tetra Pak II, OJ L 72, 18/03/1992, bls. 1-68, 13. mgr. Til 
stuðnings því að Tetra Pak væri markaðsráðandi var m.a. vísað til þess að Tetra Pak hefði 55% markaðshlutdeild 
en helstu keppinautarnir höfðu hins vegar 27% og 11% markaðshlutdeild. 
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Markaðshlutdeild ætlaðs markaðsráðandi fyrirtækis í samanburði við markaðshlutdeild 

keppinauta er þó ekki algildur mælikvarði á styrk þeirra síðarnefndu. Varðandi stöðu 

keppinauta getur þurft að líta til sérstakra sjónarmiða varðandi vörumerki eða vörukeðjur. Á 

mörkuðum þar sem sumar vörur tilheyra sérstakri gæðakeðju eða gæðavörumerki, en aðrar 

samanstanda af minni gæðum, gæti fyrirtæki A, sem framleiðir gæðamerki og hefur 10% 

markaðshlutdeild, talist hættulegri keppinautur gagnvart hinu markaðsráðandi fyrirtæki heldur 

en keppinautur B sem framleiðir vörur með minni gæðum en hefur hærri markaðshlutdeild.44 

 

2.2.6. Aðgangs- og vaxtarhindranir 

2.2.6.1. Almennt 

Skoðanir manna á því hvað telst til aðgangshindrana að markaði eru mismunandi. Sumir telja 

hugtakið ná yfir nánast allt sem getur gert fyrirtæki erfitt fyrir að komast inn á markað. Aðrir 

virðast aðhyllast þrengri afmörkun vegna þess að þeir telja hættu á því að ýmsir þættir sem 

eingöngu felast í yfirburðum og skilvirkni markaðsráðandi fyrirtækis og þ.a.l. virkri 

samkeppni, verði ranglega taldir til hindrana.45 Vaxtar- eða aðgangshindranir gagnvart 

mögulegum keppinautum eru mikilvægur þáttur í greiningu á efnahagslegum styrk fyrirtækis. 

Ef reynslan sýnir að innganga keppinauta hefur verið farsæl og auðveld, eru 

samkeppnisyfirvöld treg til að telja að fyrir hendi séu miklar aðgangs- eða vaxtarhindranir46 

auk þess sem há markaðshlutdeild veitir þá ekki endilega vísbendingar um markaðsráðandi 

stöðu.47 Aðalálitamálið er því hversu líklegt er að inn á markaðinn komi burðugur keppinautur 

sem er fær um að veita viðkomandi fyrirtæki nægjanlega virka samkeppni þannig að dregið sé 

verulega úr markaðsstyrk þess.48 Áhersla er því lögð á hvort innkoma keppinauta á markað sé 

líkleg, vegna þess að þá er leitt í ljós hvort raunverulega er fyrir hendi virk samkeppni á 

markaði.49 Munurinn á aðgangs- og vaxtarhindrunum er sá, að aðgangshindranir hindra nýja 

keppinauta við að komast inn á markaðinn en vaxtarhindranir hindra þá keppinauta sem þegar 

eru komnir inn á markaðinn, við að auka markaðshlutdeild sína.50 Hefur aðgangshindrunum 

                                                 
44 Richard Whish: Competition Law, bls. 179. Hér má nefna sem dæmi að í EBD, máli C-27/76, ECR 1978, bls. 
207, 93. mgr. var Chiquita orðið svo þekkt merki að dreifingaraðilar höfðu ekki efni á öðru en að bjóða 
neytendum upp á þá tegund af banönum. 
45 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1014. Samkeppniseftirlitið hefur 
talið að hugtakið aðgangshindrun feli í sér hvers kyns hindranir sem gera nýjum keppinautum erfitt fyrir að 
komast inn á markað, sbr. skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008 um öfluga uppbyggingu, opnun markaða og 
eflingu atvinnustarfsemi, bls. 30. 
46 Richard Whish: Competition Law, bls. 179. 
47 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 75. 
48  ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 75. 
49 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 30. 
50 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 335. 
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gjarnan verið skipt í þrjá flokka, lagalegar eða opinberar hindranir, aðgangshindranir tengdar 

gerð markaðarins og aðgangshindranir vegna háttsemi fyrirtækja.51 

 

2.2.6.2. Lagalegar hindranir (e. legal/regulatory barriers) 

Einkaleyfi, vörumerki og önnur hugverkaréttindi geta hindrað inngöngu nýrra fyrirtækja inn á 

markað og þar með falið í sér aðgangshindrun.52 Nýjum fyrirtækjum getur því reynst erfiðara 

að hasla sér völl á markaði þar sem slík einkaréttindi eru fyrir hendi, heldur en þeim 

fyrirtækjum sem fyrir eru á honum.53 Áhrif þessara réttinda velta þó á mikilvægi þeirra og 

tímalengd verndarinnar, enda geta þau ein sér ekki leitt til þess að fyrirtæki teljist 

markaðsráðandi.54 Í Tetra Pak I voru einkaleyfi og „know-how“ þekking sem Tetra Pak 

öðlaðist við yfirtöku á öðru fyrirtæki, talin gefa til kynna markaðsráðandi stöðu, enda var um 

að ræða hindrun fyrir væntanlega  keppinauta sem höfðu ekki aðgang að einkaleyfaverndaðri 

tækni.55 Aðrar lagalegar hindranir geta verið ýmis leyfi sem veitt eru af hinu opinbera, 

reglugerðir, lögbundin einokun, tollar og gjöld.56 Í Fiskmarkaði Íslands taldi 

Samkeppniseftirlitið um að ræða verulegar lagalegar hindranir að markaði fyrir 

uppboðsmarkaði sjávarafurða vegna þess að sjávarútvegsráðherra veitti leyfi til reksturs 

fiskmarkaða á grundvelli 1. gr. laga nr. 79/2005 um uppboðsmarkað sjávarafla, sbr. einnig 4. 

gr. reglugerðar nr. 646/2007 um uppboðsmarkaði sjávarafla. Samkvæmt þessum ákvæðum 

var ráðherra falið að meta hvort skilyrði væru til frjálsrar verðmyndunar á uppboðsmarkaði 

með hliðsjón af líklegu fiskframboði, fjölda fiskvinnslustöðva á markaðssvæði og starfsemi 

annarra uppboðsmarkaða. Ráðherra átti því að meta hvort þær markaðsaðstæður væru fyrir 

hendi að rekstrargrundvöllur væri fyrir starfsemi uppboðsmarkaðar á mismunandi 

markaðssvæðum. Því var möguleiki á að fjöldi fiskmarkaða væri takmarkaður á hverju svæði 

á grundvelli þess að fyrir væru aðrir fiskmarkaðir starfandi á svæðinu eða á grundvelli 

hugsanlegs framboðs á fiski.57 Einnig má hér nefna Umferðarstofu þar sem Umferðarstofa var 

talin í markaðsráðandi stöðu bæði á markaði fyrir aðgang þjónustuveitenda að upplýsingum úr 

ökutækjaskrá til endursölu, og á nátengdum markaði fyrir upplýsingamiðlun úr ökutækjaskrá. 

Litið var til þess að stofnunin gegndi ýmsum lögbundnum verkefnum sem voru nátengd 

þjónustu sem veitt var á hinum skilgreinda markaði, t.d. annaðist hún skráningu ökutækja og 

                                                 
51 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 30. 
52 Richard Whish: Competition Law, bls. 180. 
53 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 30. 
54 Richard Whish: Competition Law, bls. 180. 
55 EBD, mál T-51/89, ECR 1990, bls. II-309, 23. mgr. 
56 Richard Whish: Competition Law, bls. 180. 
57 ÁSKE 23. apríl 2008 (27/2008), bls. 26, sbr. ÚÁS 2. júlí 2008 (8/2008). 
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aðra umsýslu varðandi gerð þeirra og búnað, sbr. 112. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Í raun 

hafði Umferðarstofa einkarétt til þess að halda ökutækjaskrá og sinnti því verkefni á 

grundvelli lögmæltra tekjustofna. Til þess að fyrirtæki gætu keppt á markaði fyrir 

upplýsingamiðlun úr ökutækjaskrá þurftu þau að fá aðgang að upplýsingum úr skránni í 

gegnum Umferðarstofu. Þau voru því raunverulega að öllu leyti háð Umferðarstofu.58 

 

2.2.6.3. Aðgangshindranir sem tengjast gerð markaðarins 

2.2.6.3.1. Óafturkræfur kostnaður (e. sunk cost) 

Óafturkræfur kostnaður er kostnaður sem ómögulegt er að endurheimta eftir hann hefur orðið 

til.59 Slíkur kostnaður getur falið í sér aðgangshindrun. Hér má sem dæmi nefna mikinn 

auglýsingakostnað.60 Ef um mikinn óafturkræfan kostnað er að ræða þurfa fyrirtæki sem 

hyggjast hefja inngöngu á tiltekinn markað að meta þá samkeppni sem á markaðnum er, og 

hvort þau geti verðlagt vörur sínar með þeim hætti að þau hagnist þrátt fyrir mikinn 

óafturkræfan kostnað.61 Miklar fjárfestingar í auglýsingaherferðum eða sérhæfðum tækjum 

geta þannig hækkað kostnað við inngöngu keppinauta á markað.62 

 

2.2.6.3.2. Mikill fjármagnskostnaður (e. excessive capital cost) 

Hér er átt við heildarkostnað við inngöngu á markað og hlutfallslegan kostnað, þ.e. 

fjármagnskostnað vegna lánsfjár sem fyrirtæki verður að afla sér til að hefja inngöngu á 

markað. Ef fjármálamarkaðir virka ekki sem skyldi felur slíkur kostnaður í sér 

aðgangshindrun. Mikill fjármagnskostnaður við þessar aðstæður fælir einkum smærri aðila frá 

því að hefja inngöngu á markað.63 

 

2.2.6.3.3. Netáhrif (e. network effects) 

Netáhrif myndast á mörkuðum þar sem vinsældir og not tiltekinnar vöru aukast eftir því sem 

heildarfjöldi viðskiptavina er meiri, þ.e. eftir því sem fleiri eignast sambærilegan hlut. Hér má 

sem dæmi nefna fjarskiptamarkað, greiðslukortamarkað og hugbúnaðarmarkað. Ef netáhrif 

eru sterk getur markaðurinn orðið að einu stóru neti með tilheyrandi einokun. Einkum er 

                                                 
58 ÁSKE 27. október 2005 (10/2005), bls. 48-50. 
59 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 31. 
60 Richard Whish: Competition Law, bls. 180. 
61 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 32. 
62 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 334. 
63 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 32. 
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hætta á slíku ef ekki er til hentug staðkvæmdarvara fyrir netvöruna. Þess vegna geta netáhrif 

falið í sér aðgangshindrun.64 

 

2.2.6.3.4. Skiptikostnaður (e. switching cost) 

Hér er vísað til kostnaðar við uppsögn varanlegs viðskiptasamnings og flutnings viðskipta. Ef 

kostnaðarsamt er fyrir neytendur að skipta um þjónustuveitanda, dregur það úr hvata þeirra til 

að skipta. Afleiðingar þess eru að dregið er úr samkeppni. Slíkt getur því falið í sér 

aðgangshindrun.65 

 

2.2.6.3.5. Breiddarhagkvæmni (e. economies of scope) 

Breiddarhagkvæmni næst fram þegar fyrirtæki nær að nota sömu framleiðslutæki til þess að 

framleiða fleiri en eina afurð og dreifa með því föstum kostnaði á fleiri einingar.66 Slík 

hagkvæmni getur falið í sér aðgangshindrun.67 Sem dæmi má nefna að í Hagamálinu ráku 

Hagar verslunarkeðjur vítt og breitt um landið, sem féllu í alla flokka verslunarforma 

markaðarins. Þá ráku þeir einnig fjölda verslana á öðrum mörkuðum, s.s. 

tískuvörumörkuðum. Var þetta talinn mikilvægur hluti efnahagslegs styrkleika Haga enda 

fólst í þessu töluverð breiddarhagkvæmni. Slíkri hagkvæmni náðu Hagar einnig fram með því 

að staðsetja verslanir sínar í öllum stærstu byggðum hvers landshluta og ná þannig fram 

auknu hagræði af kostnaðardreifingu milli mismunandi tegunda verslana. Tekið er fram í 

ákvörðuninni að þótt eðlilegt sé að fyrirtæki reyni að nýta framleiðsluþætti sína á hagkvæman 

hátt beri að huga að því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir stöðu fyrirtækisins á markaðnum. 

Síðan er nefnt gott dæmi. Þegar tvö fyrirtæki, A og B, keppa á einum landfræðilegum 

markaði, X, og eru þar með sömu markaðshlutdeild eru þau ekki jafn sterk ef annað 

fyrirtækið, B, er með mun hærri markaðshlutdeild en A á öðrum landfræðilegum mörkuðum 

sem eru Y og Z. Ljóst er að B getur notað breiddarhagkvæmni sína af mörkuðum Y og Z til 

að styrkja stöðu sína á markaði X. Staða B á markaði X er því sterkari en markaðshlutdeildin 

ein segir til um.68 

                                                 
64 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 32. 
65 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 33. 
66 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 64-65. 
67 Richard Whish: Competition Law, bls. 180 og skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls 32. 
68 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 64-65. 
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2.2.6.3.6. Stærðarhagkvæmni (e. economies of scale) 

Um stærðarhagkvæmni er að ræða þegar meðalkostnaður við framleiðslu hverrar einingar 

lækkar um leið og framleiðsla er aukin.69 Slíkt getur, líkt og breiddarhagkvæmni, falið í sér 

aðgangshindrun. Í Hagamálinu kom fram að Hagar gætu náð fram umtalsverðri hagkvæmni í 

rekstri og innkaupum á vörum og fengið þannig fram lægra vöruverð og gert reksturinn 

arðbærari. Þ.a.l. áttu smærri aðilar erfiðara með að keppa við þá stærri á grundvelli verðs eða 

þjónustu. Í ákvörðuninni segir að fyrirtæki sem njóta stærðarhagkvæmni hafi meira þanþol í 

samkeppni og geti betur tekist á við langvarandi verðsamkeppni. Þannig sé mögulegt að nota 

stærðarhagkvæmni matvöruverslana sem vopn til þess að hrekja keppinauta af markaði með 

því að verðleggja vörur ávallt undir verði keppinautarins, þar sem hugsanlegt tap af slíkri 

verðlagningu er minna hjá þeim verslunum sem njóta hagkvæmni í stærð en hjá þeim 

verslunum sem gera það ekki.70 

 

2.2.6.3.7. Algjörir kostnaðaryfirburðir og tæknilegt forskot (e. absolute cost advantages and 

superior technology) 

Algjörir kostnaðaryfirburðir tengjast lagalegum hindrunum. Um er að ræða algjöra 

kostnaðaryfirburði fyrirtækis ef hugsanlegur keppinautur hefur ekki aðgang að eignum eða 

auðlindum eða hefur aðeins aðgang að slíku ef lagt er út í mikinn kostnað, t.d. ef greitt er fyrir 

einkaleyfi eða hugverkaréttindi. Það að fyrirtæki hafi yfir nauðsynlegri aðstöðu að ráða, getur 

leitt af sér svipaða niðurstöðu.71 Hér má nefna sem dæmi Umferðarstofu en ásamt því að 

halda ökutækjaskrá miðlaði Umferðarstofa upplýsingum úr skránni gegn endurgjaldi. 

Gagnvart keppinautum sínum var Umferðarstofa því bæði í þeirri stöðu að vera 

óumflýjanlegur viðsemjandi varðandi aðgang að ökutækjaskrá og hins vegar helsti 

keppinautur fyrirtækjanna á markaðnum fyrir miðlun upplýsinga úr skránni. Keppinautar 

Umferðarstofu voru með þessu móti efnahagslega háðir henni.72 

 Dómstóll EB hefur talið að yfirburðir í tækni geti gefið til kynna markaðsráðandi stöðu.73 

Í Hilti var Hilti talið búa yfir ákveðnum tæknilegum yfirburðum, sem verndaðir voru af 

                                                 
69 Almennt eru meiri líkur á að fyrirtæki með hlutfallslega háan fastan kostnað, t.d. fjarskipta- og 
samgöngufyrirtæki, búi yfir meiri stærðarhagkvæmni en fyrirtæki með hátt hlutfall breytilegs kostnaðar, sbr. 
skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 33. 
70 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 76. 
71 Richard Whish: Competition Law, bls. 180. 
72 ÁSKE 27. október 2005 (10/2005), bls. 49-50. 
73 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 82.-84. mgr., EBD, mál C-85/76, ECR 1979, bls. 461 og EBD, mál C-
322/81, ECR 1983, bls. 3461. Sjá einnig ÁSKR 12. febrúar 1999 (4/1999), bls. 10,  þar sem kemur fram að hin 
sterka staða Landssímans stafi m.a. af því að fyrirtækið búi yfir grunnneti sem notað er fyrir almenna 
símaþjónustu og gagnaflutningsþjónustu hérlendis. Þá hafi fyrirtækið einnig lagt breiðbandið og búi yfir eigin 
GSM-kerfi til að veita farsímaþjónustu og að fyrirtækið hafi öfluga stöðu á markaði fyrir leigulínur til og frá 
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einkaleyfum. Einnig hafði fyrirtækið sterka stöðu í rannsóknum og þróun. Þetta var einn 

þeirra þátta sem benti til markaðsráðandi stöðu Hilti.74 

 

2.2.6.3.8. Fjárhagslegur styrkur (e. financial advantage) 

Fjárhagslegur styrkur fyrirtækja sem fyrir eru á markaði getur haft mikil áhrif við mat á 

markaðsráðandi stöðu og getur haft í för með sér aðgangshindrun gagnvart smærri og 

fjárhagslega veikari keppinautum sem hyggjast hefja inngöngu á markað. Í Hagamálinu var 

talinn mikill munur á heildarveltu, eignum og eigin fé móðurfélaga Haga og Kaupáss, þ.e. 

Baugs og Norvikur og voru hinir miklu fjárhagslegu yfirburðir Haga taldir bera vott um enn 

styrkari stöðu þeirra á skilgreindum mörkuðum en markaðshlutdeildin sagði til um. Var 

fjárhagslegur styrkur einkum talinn hafa þýðingu í ljósi þess að meint brot Haga sneri að því 

hvort verðlagning fyrirtækisins hefði brotið gegn samkeppnislögum.75 Í Icelandair II var 

fjárhagslegur styrkur einnig talinn grundvallarþáttur í ákvörðun markaðsráðandi stöðu, enda 

ljóst að efnahagslegir yfirburðir Icelandair hf. umfram Iceland Express ehf. voru umtalsverðir. 

Var talið ljóst að slíkur efnahagslegur styrkur gæti haft í för með sér að fyrirtæki ætti 

auðveldara með taka ákvarðanir óháð viðskiptastefnu keppinauta.76 

 

2.2.6.3.9. Útgönguhindranir (e. barriers to exit) 

Ef fyrirséður kostnaður við að fara út af markaði er mikill felur slíkt í sér aðgangshindrun, t.d. 

ef fyrirtæki þurfa að fjárfesta í dýrum og sérhæfðum tækjum, eða ef samningar þeirra við 

verktaka innihalda íþyngjandi uppsagnarákvæði.77 

 

2.2.6.4. Aðgangshindranir vegna háttsemi fyrirtækja 

2.2.6.4.1. Lóðrétt samþætting og háþróað dreifingar- og sölukerfi (e. vertical integration and 

highly developed distribution and sales network) 

Lóðrétt samþætting og kostir vel skipulagðs dreifingarkerfis hafa verið talin til 

aðgangshindrana vegna þess að þessi atriði gætu haft áhrif á ákvörðun mögulegra keppinauta 

um inngöngu á markaðinn.78 Háþróað dreifingar- og sölukerfi getur bent til mikilla yfirburða 

                                                                                                                                                         
Íslandi í gegnum CANTAT-3 sæstrenginn. Landssíminn var talinn markaðsráðandi og staðfesti áfrýjunarnefnd 
ákvörðunina, sbr. ÚÁS 16. apríl 1999 (5/1999). 
74 EBD, mál T-30/89, ECR 1991, bls. II-1439, 19. mgr. 
75 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 72. 
76 ÚÁS 22. júní 2007 (4/2007), bls. 20. 
77 Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, bls. 34. 
78 Richard Whish: Competition Law, bls. 181. 
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gagnvart keppinautum.79 Lóðrétt samþætting felst m.a. í sameiginlegu eignarhaldi á 

fyrirtækjum á mismunandi framleiðslu- og/eða sölustigi. Þá er um að ræða fyrirtæki á 

mismunandi stigum aðfangakeðjunnar (t.d. vöruhús, birgja og smávöruverslanir). Af slíkri 

tilhögun hlýst ýmiss konar hagræði, svo sem lágmörkun viðskiptakostnaðar, minni óvissa og 

betri samstilling á framboði og eftirspurn.80 Í United Brands átti United Brands 

bananaplantekrur og flutningsskip auk þess sem fyrirtækið markaðssetti banana sína sjálft. 

Þetta var talið veita fyrirtækinu viðskiptalega yfirburði og stöðugleika fram yfir keppinauta.81 

Í Hagamálinu var svipuð staða uppi á teningnum, en þar náðu Hagar fram miklu hagræði með 

lóðréttri samþættingu sem fólst í samræmdum innkaupum fyrir Hagkaup, Bónus og 10-11 í 

gegnum fyrirtækið Aðföng, en af því hlutust m.a. auknir magnafslættir, lægri flutningsgjöld, 

meiri veltuhraði og minna birgðarými.82 Einnig var um að ræða lóðrétta samþættingu 

varðandi rekstur Haga á innflutnings- og dreifingarfélögunum Banönum, Ferskum kjötvörum 

og sérvörulagernum Hýsingu. Voru þessi atriði talin styðja þá niðurstöðu að Hagar væru 

markaðsráðandi.83 

 

2.2.6.4.2. Orðspor, ímynd og hegðun fyrirtækis á markaði sem aðgangshindrun 

Orðspor, ímynd og hegðun fyrirtækis geta falið í sér aðgangshindrun. Í Hagamálinu var 

fjallað um orðspor Haga og Bónuss en verslanakeðjurnar gáfu sig út fyrir að vera ávallt þær 

ódýrustu á markaðnum. Slíkt orðspor getur falið í sér aðgangshindrun og dregið úr 

samkeppni, sérstaklega þegar um er að ræða markaðsráðandi fyrirtæki sem lofar 

viðskiptavinum lægsta verðinu á markaðnum. Smærri og nýrri aðilar sjá því ekki hag í því að 

keppa við viðkomandi verslun á grundvelli verðs þar sem stærri verslunin myndi ávallt 

bregðast við með lægra verði. Orðsporið felur því í sér skilaboð til viðskiptavina um ákveðna 

verðvernd.84 Sem dæmi um að ímynd fyrirtækis hafi falið í sér aðgangshindrun má nefna að í 

United Brands var litið til auglýsingaherferða fyrirtækisins og ímyndar þess gagnvart 

neytendum.85 Háttsemi markaðsráðandi fyrirtækis getur að sama skapi falið í sér 

aðgangshindrun, t.d. hótun um verðstríð eða framleiðsluaukningu sem svar við nýjum 

keppinauti.86 Hægt er að taka sem dæmi skaðlega undirverðlagningu þar sem afurðir eru 

seldar með tapi. Tap fyrirtækis sem stundar slíka undirverðlagningu felur þá í raun í sér 
                                                 
79 EBD, mál C-85/76, ECR 1979, bls. 461, 48. mgr. og EBD, mál T-30/89, ECR 1991, bls. II-1439, 19. mgr. 
80 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 73. 
81 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 70.-80. mgr. 
82 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 73. 
83 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 74. 
84 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 79. 
85 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 91. mgr. 
86 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 334. 



21 

einskonar „fjárfestingu“ í orðspori til að sannfæra aðila utan markaðarins um að innganga 

þeirra muni verða kostnaðarsöm. Ávinningurinn af slíkri „fjárfestingu“ skilar sér síðan þegar 

fyrirtækið hækkar verð sökum þess að samkeppni er hindruð og nýir aðilar ákveða að hefja 

ekki inngöngu á markaðinn.87 Innganga nýrra aðila á markaðinn verður einnig erfiðari ef 

fyrirtæki sem fyrir eru á markaðnum geta verndað stöðu sína með því að bjóða langtíma 

samninga eða hnitmiðaða afslætti og verðlækkanir til mögulegra viðskiptavina nýrra aðila.88 

Úthugsuð háttsemi fyrirtækis af þessu tagi, sem hefur þann tilgang að hækka kostnað nýs 

keppinautar telst ekki endilega misnotkun í skilningi bannákvæða samkeppnislaga þrátt fyrir 

að hún feli í sér aðgangshindrun.89  Í United Brands féllst dómstóll EB á að hægt væri að taka 

háttsemi og aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækis á markaði, inn í mat á því hvort um 

markaðsráðandi stöðu væri að ræða.90 Það er því lögmætt sjónarmið að horfa t.d. til þess að 

fyrirtæki hefur boðið mögulegum viðskiptavinum nýrra keppinauta verðlækkun sem þó fer 

ekki undir kostnaðarverð (sértæka verðlækkun), þegar ákvarðað er hvort fyrirtæki er 

markaðsráðandi. Slíkar verðlækkanir geta hindrað keppinauta í að komast inn á markað og 

þannig falið í sér aðgangshindrun.91 Í Michelin taldi framkvæmdastjórnin að það styddi 

niðurstöðu um að Michelin væri markaðsráðandi að fyrirtækið hefði beitt afsláttum sem fólu í 

sér mismunun í verði. Því væri mögulegt að líta til misnotkunaraðgerða fyrirtækis við mat á 

markaðsráðandi stöðu þess.92 Gagnrýnt hefur verið að þessi röksemdafærsla fari í hring, þ.e. 

að ákveðnar aðgerðir leiði til þess að fyrirtæki teljist markaðsráðandi, og að aðgerðirnar teljist 

fela í sér misnotkun vegna þess að fyrirtækið er markaðsráðandi.93 Dómstóll EB í Michelin 

tók ekki beina afstöðu til þessa álitaefnis, en með því að staðfesta ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar hefur að minnsta kosti verið viðurkennt að einhverju leyti að 

heimilt sé að líta til háttsemi og aðgerða fyrirtækis á markaði þegar metið er hvort 

markaðsráðandi staða er fyrir hendi.94 Þrátt fyrir að ýmsir telji þessa aðferð óhentuga hefur 

hún verið notuð í fleiri málum, t.d. í Hilti þar sem háttsemi Hilti var talin til marks um 

                                                 
87 John Lott: Are predatory commitments credible? Who should the courts believe? bls. 18. 
88 Leiðbeiningareglur Framkvæmdastjórnar EB um lárétta samruna (Guidelines on the assessment of horizontal 
mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings), OJ C 31, 
05/02/2004, 69. gr. 
89 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 335. 
90 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 121. mgr. 
91 Richard Whish: Competition Law, bls. 182. 
92 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Nederlandsche Banden-Industrie Michelin, L 353, 09/12/1981, bls. 33-47, 
35. mgr. Sjá einnig EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207 og ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Eurofix-
Bauco v. Hilti, OJ L 65, 11/03/1988, bls. 19-44. 
93 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 424. 
94 EBD, mál C-322/81, ECR 1983, bls. 3461. 
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möguleika þess til að hegða sér óháð keppinautum og viðskiptavinum og án tillits til þeirra.95 

Í AKZO taldi framkvæmdastjórnin að möguleiki fyrirtækis til að útiloka erfiða keppinauta 

væri til marks um markaðsráðandi stöðu.96 Þeirri skoðun vex því ásmegin að ákveðnar 

tegundir háttsemi fyrirtækja geti verið sterkt sönnunargagn um það að markaðsráðandi staða 

þess sé fyrir hendi, vegna þess að háttsemin hefur í för með sér aðgangshindranir. Að mati 

Whish á ekki að undanskilja þennan þátt úr matinu á því hvort fyrirtæki er í markaðsráðandi 

stöðu.97 Taka ber fram að aldrei hefur verið talið að háttsemin ein og sér nægi til að skjóta 

stoðum undir markaðsráðandi stöðu, auk þess sem sá þáttur getur ekki komið í stað 

rannsóknar á uppbyggingu og skipulagi markaðarins og stöðu hins ætlaða markaðsráðandi 

fyrirtækis á markaði. Að því leyti sem háttsemi fyrirtækis er tekin inn í matið, er hún 

eingöngu notuð sem viðbótarröksemd.98 

 

2.2.7. Kaupendastyrkur 

Við mat á markaðsráðandi stöðu þarf að kanna hvort viðskiptavinir á markaðnum séu það 

öflugir að þeir geti rutt úr vegi eða gert að engu efnahagslegan styrk seljanda með háa 

markaðshlutdeild.99 Við þessar aðstæður eru kaupendur yfirleitt fáir og öflugir og geta 

auðveldlega og á hagkvæman hátt aflað sér viðkomandi vöru frá öðrum birgja. Slíkur 

kaupendastyrkur getur leitt til þess að fyrirtæki með háa markaðshlutdeild telst ekki vera í 

ráðandi stöðu.100 Kaupendastyrkur af þessu tagi getur því skekkt samkeppnisstöðu keppinauta 

á markaði, enda geta fyrirtæki með háa markaðshlutdeild átt erfitt með að hegða sér án tillits 

til öflugra viðskiptavina. Kaupendastyrkur getur stafað af stærð viðskiptavinar, viðskiptalegu 

mikilvægi hans fyrir hið markaðsráðandi fyrirtæki og möguleika viðskiptavinarins á að færa 

viðskipti sín skyndilega yfir til keppinautar. Samkeppnislegt aðhald af völdum 

kaupendastyrks er þó ekki nægilegt ef aðeins takmarkaður hluti viðskiptavina er verndaður 

fyrir efnahagslegum styrk markaðsráðandi fyrirtækis.101 Jafnframt verður að gæta að því að 

styrkur fárra öflugra kaupenda nægir ekki í þeim tilvikum þegar jafnframt eru margir veikir 

kaupendur á markaðinum. Ástæðan er sú að fyrirtæki með háa markaðshlutdeild getur 

hæglega beitt markaðsstyrk sínum gagnvart hinum veiku kaupendum.102 Í Hagamálinu var 

                                                 
95 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Eurofix-Bauco v. Hilti, OJ L 65, 11/03/1988, bls. 19-44, 71. mgr. 
96 EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 56. mgr. 
97 Richard Whish: Competition Law, bls. 182. 
98 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 334. 
99 ÚÁS 5. júlí 2006 (3/2006), bls. 24. 
100 ÁSKR 28. október 2002 (32/2002), bls. 13. 
101 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 18. mgr. bls. 8. 
102 ÚÁS 5. júlí 2006 (3/2006), bls. 24. 
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kaupendastyrkur verslanakeðjanna sjálfra gagnvart birgjum gríðarlegur og stafaði það einkum 

af stærð þeirra. Var styrkurinn svo mikill að minni og meðalstórir birgjar þurftu í mörgum 

tilvikum að reiða sig á viðskipti við verslanir Haga til þess að tryggja afkomu sína.103 Í 

Sementsmálinu var um að ræða þrjá kaupendur sements sem keyptu nær allt laust sement sem 

selt var á íslenska sementsmarkaðnum. Samkeppnisráð taldi þessar aðstæður draga úr 

markaðsstyrk beggja sementsseljendanna, bæði Sementsverksmiðjunnar hf. og Aalborg 

Portland á Íslandi hf. Ef Steypustöðin hefði ákveðið að flytja viðskipti sín frá 

Sementsverksmiðjunni hf. til Aalborg Portland á Íslandi hf. yrði markaðshlutdeild 

fyrirtækjanna nánast jafnhá, en hefði Steypustöðin ákveðið að flytja viðskipti sín á ný til 

Sementsverksmiðjunnar hf. yrði markaðshlutdeild Aalborg Portland á Íslandi hf. orðin 

hverfandi lítil. Staða kaupenda á sementsmarkaði var því allsterk og þ.a.l. taldi samkeppnisráð 

að Sementsverksmiðjan hf. væri ekki markaðsráðandi.104 

 

2.3. Hin sérstaka skylda sem hvílir á markaðsráðandi fyrirtækjum 

Í samkeppnisrétti hefur verið viðurkennt að á markaðsráðandi fyrirtækjum hvíli sérstök skylda 

til að takmarka samkeppni ekki meira en þörf krefur, enda er samkeppni þegar takmörkuð 

vegna tilvistar hins markaðsráðandi fyrirtækis. Slíkum fyrirtækjum er því óheimilt að misnota 

stöðu sína og hafa þar með skaðleg áhrif í skilningi samkeppnislaga.105 Þessi sérstaka skylda 

hefur verið talin lykilatriði við mat á því hvort háttsemi markaðsráðandi fyrirtækis teljist 

ólögmæt í skilningi 82. gr. Rómarsáttmálans.106 Þrátt fyrir að markaðsráðandi staða sé ekki 

bönnuð heldur eingöngu misnotkun hennar, hafa dómstólar EB oftsinnis tekið fram að 

markaðsráðandi fyrirtæki beri sérstaka skyldu til að láta háttsemi sína ekki raska heilbrigðri 

samkeppni á markaðnum.107 Við nánari skilgreiningu á umræddri skyldu ber að líta til 1. gr. 

samkeppnislaga.108 Telja verður að skyldur fyrirtækja felist m.a. í því að vinna ekki gegn 

markmiðum samkeppnislaga, sem snúast um að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og 

takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, sem og skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum, og 

að auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaðnum.109 Skyldur markaðsráðandi 

fyrirtækis aukast jafnframt eftir því sem staða þeirra á markaði er sterkari enda má ætla að 

                                                 
103 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 77. 
104 ÁSKR 28. október 2002 (32/2002), bls. 13, sbr. ÚÁS 20. janúar 2003 (19/2002). 
105 ÁSKR 2. október 2000 (28/2000), bls. 7, sbr. einnig ÚÁS 18. desember 1999 (16/1999), bls. 9. 
106 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 323. 
107 Sjá t.d. EBD, mál C-322/81, ECR 1983, bls. 3461, 57. mgr., EBD, mál T-83/91, ECR 1994, bls. II-755, 114. 
mgr., í EBD, máli T-228/97, ECR 1999, bls. II-2969, 112. mgr. og EBD, mál T-203/01, ECR 2003, bls. II-4071, 
97. mgr. 
108 ÁSKE 17. desember (70/2007), bls. 133. 
109 ÚÁS 21. september 2006 (4/2006), bls. 14 og ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 133. 
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samkeppni veikist þá að sama skapi. Af þessari skyldu leiðir m.a. að markaðsráðandi fyrirtæki 

geta brotið gegn 11. gr. með aðgerðum sem einar sér fela ekki í sér misnotkun, t.d. gerð 

samninga.110 

Ákvæði 11. gr. samkeppnislaga leggur augljóslega strangar skyldur á markaðsráðandi 

fyrirtæki, sem ekki hvíla á fyrirtækjum sem ekki njóta slíkrar stöðu. Umdeilt hefur verið hvort 

hin sérstaka skylda hafi leitt til of víðtækrar beitingar 11. gr. og sambærilegra bannákvæða. 

Þeirri spurningu hefur jafnvel verið varpað fram hvort markaðsráðandi fyrirtæki glími í raun 

við ákveðna takmörkun sem hindrar þau í að keppa jafn hörkulega og keppinautar þeirra sem 

ekki eru markaðsráðandi.111 Varðandi nákvæma greiningu á inntaki þeirrar skyldu sem hvílir á 

markaðsráðandi fyrirtækjum, er nauðsynlegt að rannsaka hvert einstakt tilvik. Sem dæmi má 

nefna að í Hörpumálinu var sú háttsemi Hörpu, sem var markaðsráðandi, að beita áhrifum 

sínum vegna óskildra viðskipta og á ótengdum vettvangi til þess að fá verksamning sem 

fyrirtækinu hafði áður verið neitað um vegna þess að það gat ekki boðið lægsta verðið, talin 

brjóta í bága við þá sérstöku skyldu sem talin var hvíla á markaðsráðandi fyrirtækjum. 

Fyrirtæki sem bauð lægra verð en Harpa hlaut því ekki verkið sökum óeðlilegrar íhlutunar 

Hörpu. Þessi aðgerð Hörpu var talin óréttmæt og til þess fallin að styrkja markaðsráðandi 

stöðu fyrirtækisins og skaða samkeppni í skilningi 11. gr. samkeppnislaga.112 

Hin sérstaka skylda er þó breytileg eftir styrk markaðsráðandi stöðu. Greining á 

markaðsráðandi stöðu og misnotkun eru því óhjákvæmilega samtengdar og nauðsyn ber til að 

leggja heildarmat á aðstæður. Slík nálgun getur þó orsakað vandamál í lagasetningu sökum 

þess að erfiðara verður fyrir löggjafann að leggja fram hlutlæg viðmið um bann við ákveðnum 

tegundum háttsemi sem gildir jafnt fyrir öll markaðsráðandi fyrirtæki.113 

 

2.4. Sameiginleg markaðsráðandi staða 

Samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga er gerður greinarmunur á markaðsráðandi stöðu eins 

fyrirtækis og markaðsráðandi stöðu tveggja eða fleiri fyrirtækja. Hið síðarnefnda nefnist 

sameiginleg markaðsráðandi staða og varðar þá aðstöðu þegar hópur fyrirtækja hefur mikil 

markaðsítök, sem bjóða heim hættu á samræmdum aðgerðum þeirra á milli.114 Til þess að 

sameiginleg markaðsráðandi staða teljist vera fyrir hendi þurfa viðkomandi fyrirtæki að starfa 

saman á markaði sem einskonar efnahagsleg heild þrátt fyrir að þau séu lagalega sjálfstæð frá 

                                                 
110 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 133. 
111 Richard Whish: Competition Law, bls. 184. 
112 ÁSKR 27. september 2001 (28/2001), bls. 8. 
113 Bellamy & Child: European Community Law of Competition, bls. 992. 
114 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 59. 
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hvort öðru. Það er þó ekki skilyrði að allar aðgerðir fyrirtækjanna séu sameiginlegar, heldur að 

stefna þeirra á markaðnum sé sameiginleg eða einsleit og að þau starfi að einhverju marki án 

tillits til keppinauta og viðskiptavina.115 Hér er ekki um að ræða að fyrirtækin séu tengd með 

samningi, enda er þá um að ræða samráð í skilningi 10. eða 12. gr. samkeppnislaga, en þó 

getur leitt af slíkum samningi að fyrirtækin séu í sameiginlegri markaðsráðandi stöðu.116 

 

2.5. Einstök yfirburðastaða 

Sem fyrr segir eru tengsl á milli hinnar sérstöku skyldu markaðsráðandi fyrirtækja til að raska 

ekki samkeppni, og styrks markaðsráðandi stöðu. Vægi skyldunnar eykst því í hlutfalli við 

aukna markaðshlutdeild.117 Fyrirtæki er almennt talið í einstakri yfirburðastöðu þegar 

markaðshlutdeild þess fer yfir 75% og næstum engin samkeppni er fyrir hendi á 

markaðnum.118 Af þeim sökum eru gerðar auknar kröfur til fyrirtækja sem eru í svo sterkri 

stöðu að jaðrar við einokun, og líklegra er að aðgerðir teljist misnotkun í slíkum tilvikum en 

ella. Dómstóll EB hefur talið að umfang hinnar sérstöku skyldu þurfi að íhuga í ljósi 

kringumstæðna hvers máls fyrir sig. Ákveðin háttsemi getur talist misnotkun hjá sumum 

markaðsráðandi fyrirtækjum en ekki öðrum.119 Í Tetra Pak II var markaðshlutdeild Tetra Pak 

á markaði fyrir dauðhreinsaðar umbúðir og vélar til að fylla á umbúðir, á bilinu 90-95% og 

var fyrirtækið talið hafa misnotað markaðsráðandi stöðu þar sem háttsemin átti sér ekki stað á 

þeim markaði þar sem það var markaðsráðandi.120 Í Microsoft komst framkvæmdastjórnin svo 

að orði að Microsoft, sem hafði yfir 90% markaðshlutdeild, væri í yfirþyrmandi 

markaðsráðandi stöðu.121 Yfirmaður samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni (The 

Commissioner for Competition) sagði eftir dóm undirréttarins, sem staðfesti ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar, að niðurstaðan sendi skýr skilaboð um að fyrirtæki í einstakri 

yfirburðastöðu gætu ekki misnotað stöðu sína til að skaða neytendur og draga úr nýsköpun 

                                                 
115 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 44. mgr. bls. 16. Sjá einnig EBD, í sameinuðum málum C-395 og 396/96 P, 
ECR 2000, bls. I-1365, 36. mgr. 
116 Mark Furse: Competition Law of the EC and UK, bls. 249. 
117 Í ákvörðun framkvæmdarstjórnar EB, Deutsche Post AG, OJ L 331, 15/12/2001, bls. 40-78, 103. mgr. taldi 
framkvæmdastjórnin að raunverulegt umfang hinnar sérstöku skyldu markaðsráðandi fyrirtækja yrði að meta í 
tengslum við styrk markaðsráðandi stöðu fyrirtækisins og sérstök einkenni markaðarins sem gætu haft áhrif á 
samkeppnislegar kringumstæður. Hér má einnig nefna Hrd. 2. október 2008 (640/2007) þar sem litið var til 
yfirburðastöðu Flugþjónustunnar á Keflavíkurflugvelli (95% markaðshlutdeild) við ákvörðun á því hvort um 
misnotkun á markaðsráðandi stöðu væri að ræða. 
118 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 92. mgr. bls. 28. 
119 Richard Whish: Competition Law, bls. 184. 
120 EBD, mál T-83/91, ECR 1994, bls. II-755, 109. mgr. 
121 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Microsoft, COMP/C-3/37.792 2004, 435. mgr. 
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með því að útiloka samkeppni á tengdum mörkuðum.122 Sú hugmynd að fyrirtæki í 

markaðsráðandi stöðu sem nálgast einokun beri raunverulega strangari skyldur útskýrir einnig 

hvers vegna fyrirtæki sem stjórna nauðsynlegri aðstöðu eru skyldug undir ákveðnum 

kringumstæðum, til þess að veita aðgang að þeim. Þegar fyrirtæki býr að einstakri 

yfirburðastöðu er hættan töluvert meiri að komist verði að þeirri niðurstöðu að fyrirtækið hafi 

misnotað aðstöðu sína. Ef fyrirtæki í „venjulegri“ markaðsráðandi stöðu er talið bera sérstakar 

skyldur, þá eru skyldur fyrirtækis í einstakri yfirburðastöðu jafnvel enn strangari.123 Hugtakið 

einstök yfirburðastaða hefur ekki enn verið notað af dómstólum EB og 

framkvæmdastjórninni.124 Getur þessi greinarmunur á venjulegri markaðsráðandi stöðu og 

einstakri yfirburðastöðu hjálpað við að skilja hvers vegna ákveðnar tegundir háttsemi, eins og 

sértæk verðlækkun og sölusynjun eru meðhöndlaðar á strangari hátt í sumum málum en 

öðrum.125 Hefur þó verið viðurkennt að það geti haft í för með sér lagalega óvissu að sérstakar 

reglur gildi um háttsemi fyrirtækja í einstakri yfirburðastöðu. Hugtakið einstök yfirburðastaða 

er að sumra mati ekkert meira en viðurkenning á þeirri augljósu staðreynd að fyrirtæki sem 

búa yfir yfirgnæfandi efnahagslegum styrk hafa aðstöðu til þess að hagnýta þessa stöðu sér til 

hagsbóta.126 

 

3. Misnotkun á markaðsráðandi stöðu 
3.1. Almennt 

Þegar slegið hefur verið föstu að fyrirtæki er í markaðsráðandi stöðu, falla ólögmætar aðgerðir 

þess undir bannákvæði 11. gr. samkeppnislaga. Því er nauðsynlegt að rannsaka háttsemi 

fyrirtækisins í þaula til þess að komast að raun um hvort aðgerðir þess hafi samrýmst eðlilegri 

samkeppnishegðun, eða hvort aðgerðirnar hafi verið óeðlilegar. Fyrir gildistöku núgildandi 

samkeppnislaga nr. 44/2005 og áður en eldri samkeppnislögum nr. 8/1993 var breytt með 

lögum nr. 107/2000, var misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu ekki bönnuð. 

Samkeppnisyfirvöld gátu þá einungis bannað háttsemi sem fól í sér misbeitingu á 

markaðsyfirráðum eftir að sýnt hafði verið fram á að hún væri skaðleg. Þessu var breytt með 

                                                 
122 Richard Whish: Competition Law, bls. 185-186. 
123 Richard Whish: Competition Law, bls. 185-186. 
124 Hugtakið einstök yfirburðastaða var þó notað í dómi áfrýjunardómstóls í samkeppnismálum í Bretlandi frá 
15. janúar 2002 (1001/1/1/01) Napp Pharmaceutical Holdings Limited and Subsidiaries v. Director General of 
Fair Trading, sbr. 219. mgr., bls 61 og í ákvörðunum hérlendra samkeppnisyfirvalda, sbr. t.d. í ÚÁS 5. júlí 2006 
(3/2006), bls. 13. Einnig var vísað til slíks hugtaks í ÁSKR 12. febrúar 1999 (4/1999), bls. 10. Þar kom fram að 
meta yrði þær skyldur sem hvíldu á Landssímanum gagnvart neytendum og keppinautum í ljósi hinnar sterku 
stöðu fyrirtækisins. 
125 Richard Whish: Competition Law, bls. 185-186. 
126 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 337. 
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lögum nr. 107/2000 á þann hátt að misnotkun markaðsráðandi stöðu var fyrirfram bönnuð. 

Tilgangur breytingarinnar var að efla samkeppni og auka réttaröryggi fyrirtækja þannig að 

þeim væri ljóst í hvers konar háttsemi misnotkun væri fólgin, og jafnframt að misnotkun 

markaðsráðandi stöðu gæti varðað þau viðurlögum.127 Í þessum kafla mun verða gerð grein 

fyrir 11. gr. samkeppnislaga og samsvarandi ákvæði 82. gr. Rómarsáttmálans, og túlkun 

þeirra. 

 

3.2. Ákvæði 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 

Ákvæði 11. gr. núgildandi samkeppnislaga nr. 44/2005 fjallar um misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu og er það sniðið eftir 82. gr. Rómarsáttmálans og 54. gr. EES 

samningsins um sama efni. Af þeim sökum ber að túlka 11. gr. með hliðsjón af evrópskum 

samkeppnisrétti, sem og með hliðsjón af hinu íslenska lagaumhverfi ákvæðisins og 

markaðsaðstæðum hérlendis.128 Ákvæði 1. mgr. 11. gr. inniheldur bannreglu sem mælir fyrir 

um bann á misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu. Ákvæðið á því bæði 

við um eitt fyrirtæki sem er markaðsráðandi, sem og tvö eða fleiri fyrirtæki í sameiginlegri 

markaðsráðandi stöðu. Ákvæði 11. gr. er frábrugðið ákvæði 10. gr. að því leyti að það gildir 

eingöngu um markaðsráðandi fyrirtæki, en ekki um öll fyrirtæki óháð stöðu þeirra á 

markaði.129 Stafliðir a-d í 2. mgr. 11. gr. innihalda dæmi um nokkrar tegundir aðgerða sem 

geta falið í sér misnotkun. Þessi upptalning 2. mgr. ákvæðisins er þó eingöngu sett fram í 

dæmaskyni og er því ekki tæmandi.130 Samkvæmt ákvæðinu getur misnotkun falist í því að 

beint eða óbeint sé krafist ósanngjarns kaup- eða söluverðs eða aðrir ósanngjarnir 

viðskiptaskilmálar settir, sbr. a-liður, settar séu takmarkanir á framleiðslu, markaði eða 

tækniþróun, neytendum til tjóns, sbr. b-liður, viðskiptaaðilum sé mismunað með ólíkum 

skilmálum í samskonar viðskiptum og samkeppnisstaða þeirra þannig veikt, sbr. c-liður og 

sett sé það skilyrði fyrir samningagerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig 

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

viðskiptavenju, sbr. d-liður. 

 

                                                 
127 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4119-4120. 
128 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 131 og ÚÁS 29. september 2003 (17-18/2003), bls. 11. 
129 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 314. 
130 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1019. Kemur þetta viðmið m.a. 
fram í EBD, máli C-95/04 P, 15. mars 2007, 57. mgr., þar sem dómstóllinn tók fram að upptalning 82. gr. væri 
ekki tæmandi og að upptalningin innihéldi einungis dæmi um tegundir misnotkunar á markaðsráðandi stöðu. 
Bendir dómstóllinn á fleiri mál þar sem þessi skilningur er viðhafður, sbr. EBD, mál C-333/94 P, ECR 1996, bls. 
I-5951, 37. mgr., EBD, mál C-6/72, ECR 1973, bls. 215, 26. mgr. og EBD, sameinuð mál C-395 og 396/96 P, 
ECR 2000, bls. I-1365, 112. mgr. 
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3.3. Misnotkunarhugtak 11. gr. 

3.3.1. Skilgreining dómstóls EB á misnotkun markaðsráðandi stöðu 

Þar sem 11. gr. samkeppnislaga byggir á ákvæði 82. gr. Rómarsáttmálans er þörf á að greina 

frá þeim sjónarmiðum sem talin hafa verið gilda um skýringu og beitingu þess síðarnefnda í 

Evrópurétti, enda geta slík sjónarmið haft áhrif á beitingu íslenskra samkeppnislaga. Varðandi 

mat á því hvort tiltekin háttsemi markaðsráðandi fyrirtækis felur í sér misnotkun og brýtur þar 

með gegn banni 11. gr., er litið til dómaframkvæmdar dómstóls EB varðandi 82. gr. 

Rómarsáttmálans. Útgangspunkturinn í skilgreiningu misnotkunarhugtaks 82. gr. kemur fram 

í dómi dómstóls EB í Hoffmann-La Roche: 

„The concept of abuse is an objective concept relating to the behaviour of an undertaking in a 
dominant position which is such as to influence the structure of a market where, as a result of 
the very presence of the undertaking in question, the degree of competition is weakened and 
which, through recourse to methods different from those which condition normal competition in 
products or services on the basis of the transactions of commercial operators, has the effect of 
hindering the maintenance of the degree of competition still existing in the market or the growth 
of that competition.“131 

Í þessari skilgreiningu dómstóls EB koma fram ýmsir þættir sem eru einkennandi fyrir 

misnotkunarhugtakið, þ.e. að um sé að ræða hlutlægt hugtak sem vísar til háttsemi 

markaðsráðandi fyrirtækis og aðferðir sem frábrugðnar eru eðlilegri samkeppni. Þá er tekið 

fram í skilgreiningunni að háttsemi sem felur í sér misnotkun hafi hamlandi áhrif á þá 

samkeppni sem ríkir á markaðnum. Verður nú gerð grein fyrir helstu þáttum 

skilgreiningarinnar. 

 

3.3.2. Hlutlægt hugtak 

Samkvæmt skilgreiningu dómstóls EB í Hoffmann-La Roche er misnotkunarhugtakið 

hlutlægt. Það þýðir að um brot gegn 11. gr. getur verið að ræða þótt ásetningur af hálfu 

markaðsráðandi fyrirtækis til að hindra samkeppni hafi ekki verið fyrir hendi.132 Eru þetta 

sömu sjónarmið og eiga við um aðrar bannreglur samkeppnislaga, s.s. 10. gr. um ólögmætt 

samráð milli fyrirtækja. Hefur 11. gr. verið skýrð með þeim hætti að sú staðreynd að 

misnotkun hafi verið beitt af markaðsráðandi fyrirtæki, nægi til þess að viðkomandi aðferð 

þess teljist ólögmæt. Ekki er því skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins að aðgerðir 

markaðsráðandi fyrirtækis hafi haft tiltekin áhrif eða að ákveðinn skilgreindur tilgangur hafi 

                                                 
131 EBD, mál C-85/76, ECR 1979, bls. 461, 91. mgr. Hefur verið gengið út frá þessari skilgreiningu í fjölda mála, 
sbr. t.d. EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359. 
132 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir, „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 84. 
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verið með aðgerðum þess.133 Því er ekki nauðsynlegt að sýnt sé fram á raunverulegan 

samkeppnislegan skaða, eða ásetning fyrirtækis til að valda slíkum skaða.134 Þrátt fyrir að 

misnotkunarhugtakið sé hlutlægt hefur verið talið að háttsemi fyrirtækis þurfi í eðli sínu að 

geta haft útilokunaráhrif gagnvart keppinautum á markaði. Er þá jafnan litið til forms og eðlis 

viðkomandi háttsemi.135 Almennt er talið að því umfangsmeiri sem aðgerðirnar eru, og því 

sterkari stöðu sem fyrirtæki hefur, þeim mun meiri líkur séu á samkeppnishamlandi 

útilokunaráhrifum.136 

 

3.3.3. Eðlileg samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu 

Erfitt getur verið að greina á milli óeðlilegra aðgerða og eðlilegrar samkeppni, einkum í ljósi 

þess að meta þarf aðstæður í hverju tilviki fyrir sig.137 Talið hefur verið að möguleikar 

markaðsráðandi fyrirtækis til að taka þátt í samkeppni séu takmarkaðri en möguleikar 

fyrirtækis sem ekki nýtur slíkrar stöðu. Hugtakið eðlileg samkeppni er því þrengra í tilviki 

markaðsráðandi fyrirtækis.138 Misnotkun getur falist í því að vinna gegn markmiðum 

samkeppnislaga, sbr. 1. gr., ef aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækis byggja ekki á eðlilegum 

samkeppnislegum forsendum.139 Aðgerðir þess sem ekki er unnt að samrýma eðlilegri 

samkeppni vegna þess að þær veikja keppinauta og styrkja markaðsráðandi stöðu, teljast 

misnotkun nema þær helgist af samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu 

fyrirtækisins.140 Ef aðgerðir fela augljóslega ekki í sér samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar 

frammistöðu, þ.e. hafa t.d. engin skilvirknisáhrif, heldur einungis samkeppnishamlandi áhrif, 

                                                 
133 ÚÁS 29. september 2003 (17-18/2003), bls. 21, ÚÁS 21. september 2006 (4/2006), bls. 13 og ÚÁS 22. júní 
2007 (4/2007), bls. 22. 
134 ÁSKE 17. desember (70/2007), bls. 134. Hér má sem dæmi nefna EBD, mál C-333/94 P, ECR 1996, bls. I-
5951, 44. mgr.: „It must be possible to penalize predatory pricing whenever there is a risk that competitors will 
be eliminated since the aim pursued, which is to maintain undistorted competition, rules out waiting until such a 
strategy leads to the actual elimination of competitors.“ 
135 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 58. mgr. bls. 18-19. Með útilokun er átt við að aðgangur eða vöxtur 
raunverulegra eða mögulegra keppinauta að markaði sé hindraður. Keppinautar þurfa ekki að vera þvingaðir af 
markaði, heldur nægir að dregið sé úr styrk þeirra með þeim afleiðingum að þeir geta ekki keppt með 
fullnægjandi hætti. 
136 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 59. mgr. bls. 19. 
137 EBD, mál C-333/94 P, ECR 1996, bls. I-5951, 24. mgr. og EBD, sameinuð  mál C-395 og 396/96 P, ECR 
2000, bls. I-1365, 114. mgr. Hér má t.d. nefna að í sumum tilvikum getur misnotkun á einum markaði haft 
slæmar afleiðingar fyrir annan markað, þar sem markaðsráðandi staða er ekki fyrir hendi, sbr. EBD, mál T-
128/98, ECR 2000, bls. II-3929, 164.-165. mgr., EBD, mál C-333/94 P, ECR 1996, bls. I-5951, 25. mgr. 
138 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 132-133. 
139 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 133-134. 
140 ÚÁS 5. júlí 2006 (3/2006), bls. 25-26. Fræðimaðurinn Furse hefur talið að tilvísun dómstóls EB í Hoffmann-
La Roche til „eðlilegrar samkeppni“ sé athugaverð vegna þess að raunverulega séu margar aðgerðir sem hafi 
verið taldar fara gegn 82. gr. í sjálfu sér ekki óeðlilegar, en notkun markaðsráðandi fyrirtækis á þeim hafi þó 
skaðlegar afleiðingar, sbr. Mark Furse: Competition Law of the EC and UK, bls. 252. 
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er gert ráð fyrir að slík háttsemi feli í sér misnotkun.141 Fyrirtæki í markaðsráðandi stöðu er 

óheimilt að taka þátt í harðri verðsamkeppni nema sú samkeppni byggist á eðlilegum 

efnahagslegum forsendum. Af þeim sökum getur verið ólögmætt fyrir markaðsráðandi 

fyrirtæki að grípa til ráðstafana sem almennt þykja sjálfsagðar á samkeppnismarkaði, eins og 

t.d. að bjóða viðskiptavini smærri keppinautar lægra verð. Helgast þessi regla af hinni ríku 

skyldu sem hvílir á markaðsráðandi fyrirtækjum og efnahagslegum styrk þeirra, sem getur 

haft í för með sér að tilteknar aðgerðir hafa skaðleg áhrif á samkeppni og þar með hagsmuni 

viðskiptavina og neytenda.142 

Aðgreining milli samkeppnishamlandi aðgerða og eðlilegrar samkeppni er sérstaklega 

óljós varðandi útilokun keppinauta, enda geta þeir útilokast þegar fyrirtæki eru farsæl og búa 

yfir mikilli skilvirkni. Útilokun keppinauta sem hlýst af slíkri skilvirkni er því raunverulega 

afrakstur eðlilegrar og lögmætrar samkeppni. Á hinn bóginn er ólögmætt ef markaðsráðandi 

fyrirtæki útilokar keppinauta sína á grundvelli aðferða sem ekki samrýmast 

samkeppnisferlinu.143 Ekki er skilyrði fyrir beitingu 82. gr. að markaðsráðandi fyrirtæki hafi 

beitt miklum þrýstingi, heldur skiptir meginmáli að beitt hafi verið aðferðum á tilteknum 

markaði sem ekki samrýmast eðlilegri samkeppni og hindra hana eða þróun hennar.144 

Markaðsráðandi fyrirtæki ber að keppa á markaði á virkan og lifandi hátt. Þar sem slík 

samkeppni er flestum í hag má ekki refsa fyrirtæki fyrir góðan árangur og dugnað. Þó verður, 

vegna efnahagslegs styrks slíkra fyrirtækja að gera þá kröfu að þau keppi á sanngjarnan og 

heiðarlegan hátt og misbeiti ekki valdi sínu. Sé slíkt látið afskiptalaust er hagsmunum 

almennings ógnað.145 

 

3.3.4. Orsakatengsl milli misnotkunar og markaðsráðandi stöðu 

Ekki hefur verið talið að sýna þurfi fram á orsakatengsl milli markaðsráðandi stöðu fyrirtækis 

og misnotkunar af þess hálfu. Kjarni misnotkunar felst því í að háttsemi fyrirtækisins er til 

þess fallin að raska þeirri takmörkuðu samkeppni sem á markaðnum er, eða hindra vöxt 

hennar, og styrkir eða viðheldur markaðsráðandi stöðu.146 Því er ekki skilyrði að fyrirtæki 

                                                 
141 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 60. mgr. bls. 19. 
142 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 132-133. 
143 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 67-68. Af þessum sökum ber að gæta þess að 
bæði markaðsráðandi fyrirtæki og samkeppnisyfirvöld geta raskað samkeppni, þ.e. fyrirtæki með aðgerðum sem 
samrýmast ekki eðlilegri samkeppni og samkeppnisyfirvöld með of víðtækum inngripum í samkeppnisferlið. 
144 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið,  bls. 753. 
145 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir, „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 84. 
146 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 323 og ÁSKE 
17. desember 2007 (70/2007), bls. 133-134. 
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beiti efnahagslegum styrk sínum eða markaðsráðandi stöðu til þess að viðhafa háttsemi sem 

felur í sér misnotkun. Þó verður að hafa í huga að það er oft hin markaðsráðandi staða sem 

gerir það að verkum að tiltekin háttsemi er ólögmæt. Stafar þetta af hinni sérstöku skyldu sem 

hvílir á markaðsráðandi fyrirtækjum og fjallað var um í kafla 2.3. Á grundvelli þessarar 

sérstöku skyldu getur markaðsráðandi fyrirtæki verið óheimilt að viðhafa aðgerðir sem 

keppinautum þess eru heimilar, án tillits til ásetnings þess með aðgerðunum.147 

 

3.3.5. Hlutlægar réttlætingarástæður 

Þrátt fyrir hið hlutlæga eðli misnotkunarhugtaksins, þ.e. að hvorki þurfi að sýna fram á 

ásetning né raunverulegar samkeppnishamlandi afleiðingar af háttsemi, geta markaðsráðandi 

fyrirtæki mögulega hnekkt niðurstöðu um ólögmæti háttsemi sinnar. Þurfa þau þá að sýna 

fram á að þau hafi mætt samkeppni með lögmætum hætti eða að háttsemin sé réttlætt á 

grundvelli hlutlægra réttlætingarástæðna.148 Eru þessar hlutlægu réttlætingarástæður 

ólögfestar og hafa myndast í réttarframkvæmd. Óumdeilt er að markaðsráðandi fyrirtækjum er 

heimilt að verja hagsmuni sína ef á þá er ráðist, en ef aðgerðir þeirra felast í að styrkja 

markaðsráðandi stöðu og misnota hana, eru þær ólögmætar.149 Nánar verður fjallað um þessa 

þætti í kafla 6.5. 

 

3.3.6. Túlkun misnotkunarhugtaksins 

Dómstóll EB hefur ekki talið sig vera bundinn af ákveðnu orðalagi 82. gr., heldur hefur hann 

beitt markmiðsskýringu og tekið mið af þeim markmiðum og verndarhagsmunum sem liggja 

að baki ákvæðinu. Gildissvið ákvæðisins hefur því með túlkun verið látið ná til nútímalegra 

viðskiptahátta sem eru undirorpnir sífelldum breytingum. Með þessari markmiðsskýringu 

dómstólsins eru því sífellt að koma fram í dagsljósið nýjar aðgerðir fyrirtækja í 

markaðsráðandi stöðu sem talist geta skaðlegar samkeppni og þar með fallið undir 

misnotkun.150 

                                                 
147 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 323. 
148 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 60. mgr. bls. 19. 
149 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 189. mgr.: „Although it is true, as the applicant points out, that the 
fact that an undertaking is in a dominant position cannot disentitle it from protecting its own commercial 
interests if they are attacked, and that such an undertaking must be conceded the right to take such reasonable 
steps as it deems appropriate to protect its said interests, such behaviour cannot be countenanced if the actual 
purpose is to strengthen this dominant position and abuse it.“ Sjá einnig t.d. EBD, mál T-228/97, ECR 1999, bls. 
II-2969, 112. mgr. 
150 Maher M. Dabbah: EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Materials, bls. 342. 
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Við túlkun misnotkunarhugtaksins er æskilegt að hafa í huga hvaða hagsmuni 11. gr. (82. 

gr. Rómarsáttmálans) á að vernda, enda geta hagsmunir neytenda og keppinauta rekist á.151 

Hefur verið lögð áhersla á að ekki eigi að vernda keppinauta í sjálfu sér, heldur velferð 

neytenda með því að viðhalda skilvirkri samkeppni á markaðnum.152 Neytendur hagnast á 

heilbrigðri verðsamkeppni, auknum gæðum og meira vöruúrvali.153 Neytendavelferð er því 

meginmarkmið reglnanna, en ekki vernd keppinauta. Þar sem vernd samkeppnisferlisins er 

leið að þessu markmiði er þó nauðsynlegt að meta mögulegan langtíma skaða sem hlýst af 

útilokun keppinauta frá markaði.154 Sem dæmi má nefna hefur t.d. skaðleg undirverðlagning 

ekki slæmar afleiðingar fyrir neytendur á meðan á henni stendur, en afleiðingarnar til lengri 

tíma geta hins vegar falist í almennri verðhækkun.155 Því lengur sem slíkar aðgerðir standa, 

þeim mun meira er horft á raunveruleg áhrif þeirra. Hér ber einnig að nefna að tjón sem 

viðskiptaaðilar (fyrirtæki) hins markaðsráðandi fyrirtækis verða fyrir, leiðir einnig til tjóns 

fyrir þá neytendur sem kaupa lokaafurð.156 

Nauðsynlegt er að spyrja þeirrar spurningar hvaða aðgerðir eigi að teljast misnotkun, í 

ljósi þess að misnotkunarhugtakið er afar víðtækt og ákvæði 11. gr. því ekki tæmandi. 

Eðlilegar og rökréttar verðlagningarákvarðanir markaðsráðandi fyrirtækis teljast t.d. að öllu 

jöfnu ekki til misnotkunar. Ef mögulegt væri að einskorða misnotkunarhugtakið við aðgerðir 

sem virðast augljóslega óæskilegar, t.d. óhóflega háa verðlagningu, væri þessi afmörkun ef til 

vill einfaldari. Málið er þó ekki svo einfalt og deilt hefur verið um hvort tilteknar aðgerðir 

teljist alltaf misnotkun, og einnig hvernig hægt sé að bera kennsl á skaðlegar aðgerðir. Þetta 

álitaefni endurspeglast ágætlega í því að þrátt fyrir að markaðsráðandi staða teljist ekki 

misnotkun í sjálfu sér, bera fyrirtæki í slíkri stöðu sérstaka skyldu til að viðhafa ekki aðgerðir 

sem líklegar eru til að skerða samkeppni.157 Afleiðing slíkrar skyldu er sú, að markaðsráðandi 

fyrirtæki er ekki fullkomlega heimilt að beita aðgerðum sem í sjálfu sér teljast ekki skaðlegar, 

og myndu vera fullkomlega löglegar af hálfu fyrirtækis sem ekki væri markaðsráðandi.158 Enn 

sem komið er hefur ekki komið fram nákvæmara viðmið varðandi hvað felst í misnotkun en 

                                                 
151 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1019. 
152 Richard Whish: Competition Law, bls. 191. 
153 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 6. mgr. bls. 4-5. 
154 Neelie Kroes: „Preliminary Thoughts on Policy Review of Article 82“, bls. 3. 
155 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1020. 
156 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 55. mgr. bls. 18. 
157 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1020. 
158 Sjá EBD, mál T-111/96, ECR 1998, bls. II-2937, 139. mgr. 
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fram kom í dómi dómstóls EB í Hoffmann-La Roche. Því velta svör við spurningum um hvað 

teljist misnotkun á því hvaða tegund aðgerða er um að ræða í hverju tilviki.159 

 

3.3.7. Sjónarmið fræðimanna um túlkun misnotkunarhugtaksins 

Tilgangur og beiting bannreglunnar í 82. gr. Rómarsáttmálans hefur verið tilefni mikillar 

umræðu meðal fræðimanna sem að miklu leyti hefur snúist um það hverjir verndarhagsmunir 

ákvæðisins eigi að vera. Hafa sumir talið að samkeppnisreglur eigi að hámarka velferð 

neytenda, en aðrir leggja meiri áherslu á sanngirni reglnanna og að þær hafi stjórn á valdi og 

áhrifum einkaframtaksins. Enn aðrir telja að tilgangurinn sé að vernda sjálfa samkeppnina 

sem slíka eða samkeppnisferlið.160 Hafa allmargir fræðimenn gagnrýnt að 82. gr. sé beitt í of 

miklu mæli til verndar óskilvirkum keppinautum í stað þess að samkeppnin sem slík sé 

vernduð. Í raun sé markaðsráðandi fyrirtækjum sem búa yfir yfirburða skilvirkni því ýtt til 

hliðar í samkeppni við óskilvirkari fyrirtæki.161 Telja margir það skjóta skökku við að refsa 

skilvirku fyrirtæki fyrir að standa sig betur en önnur.162 

Skiptar skoðanir hafa að sama skapi verið um það, hverskonar aðgerðir ákvæðið eigi að 

banna og virðast sumir telja að einungis hegðun sem dragi úr velferð neytenda eigi að falla 

undir bannið.163 Almennt hefur verið talið að banna eigi háttsemi sem ekki byggist á 

eðlilegum viðskiptahagsmunum, en miðar eingöngu að því að útiloka keppinauta frá 

markaðnum. Þó getur verið erfitt að greina á milli aðstæðna þar sem keppinautar bíða tjón, 

eða eru útilokaðir frá markaðnum vegna samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu, 

sem er heimil, og tjóni eða útilokun, sem leiðir af ólögmætum samkeppnishamlandi 

aðgerðum. Ekki má þó skilgreina samkeppnishamlandi hegðun með of víðtækum hætti vegna 

þess að þá er hætta á að skilvirk markaðsráðandi fyrirtæki séu lött í nýsköpun og 

fjárfestingum og þannig búið í haginn fyrir tilveru óskilvirkari fyrirtækja á markaðnum. 

Einnig verður að gæta þess að skilgreina slíka hegðun ekki með of afmörkuðum hætti, enda er 

þá dregið úr kjarki keppinauta til að keppa á grundvelli rekstarlegrar frammistöðu. Einnig er 

þá hætta á að að óskilvirk fyrirtæki muni að lokum hafa betur á markaðnum. Til að finna 

jafnvægi á milli þessara öfga er hægt að þróa ákveðin viðmið til að skilgreina mörkin milli 

samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu og samkeppnishamlandi hegðunar. Eitt 

viðmiðið er að um samkeppnishamlandi aðgerðir sé að ræða þegar háttsemi markaðsráðandi 

                                                 
159 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 320. 
160 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 348. 
161 Richard Whish: Competition Law, bls. 191. 
162 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1005. 
163 Jonathan Faull og Ali Nikpay, The EC Law of Competition, bls. 348. 
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fyrirtækis er óraunhæf og óskynsamleg út frá hagfræðilegu sjónarmiði, en eini vitræni 

tilgangur háttseminnar sé að útrýma samkeppni. Annað viðmið felst í að athuga hvers konar 

keppinautar eru útilokaðir, þ.e.a.s. að hegðun teljist aðeins samkeppnishamlandi ef hún leiðir 

til þess að keppinautar sem eru jafn skilvirkir og hið markaðsráðandi fyrirtæki eru útilokaðir 

af markaði. Rökin fyrir þessari nálgun eru þau að útilokun óskilvirkari keppinauta er hluti af 

eðlilegu samkeppnisferli. Sumir hafa viljað beita þessu viðmiði með réttarskapandi hætti, 

þannig að þrátt fyrir að keppinautur sé ekki jafn skilvirkur og hið markaðsráðandi fyrirtæki, á 

þeim tímapunkti sem hinar umdeildu aðgerðir eru viðhafðar, sé ekki útilokað að hann verði 

það síðar, t.d. hefur hann ekki ennþá náð skilvirkni í framleiðslumagni.164 Telja sumir 

fræðimenn að ekki liggi skýrt fyrir hvort samkeppnisyfirvöld vilji eingöngu koma í veg fyrir 

að jafn skilvirkum keppinautum sé útrýmt af markaði, eða hvort þau vilji að eins mörg 

fyrirtæki og mögulegt er taki þátt í samkeppninni, burtséð frá skilvirkni þeirra.165 

Í riti Bellamy og Child eru teknar saman nokkrar hagnýtar viðmiðunarreglur um það 

hvenær um er að ræða misnotkun. Taka viðmiðunarreglurnar bæði mið af mögulegum 

afleiðingum aðgerðanna og samkeppnishamlandi ásetningi. Í fyrsta lagi er litið til þess hversu 

mikið samkeppni viðkomandi markaðar hefur veikst vegna efnahagslegs styrks fyrirtækisins. 

Í öðru lagi er litið til eðlis viðkomandi markaðar og hversu berskjaldaðir raunverulegir eða 

mögulegir keppinautar eru gagnvart samkeppnishamlandi aðgerðum. Í þriðja lagi er litið til 

þess að hvaða marki aðgerð veikir samkeppni enn frekar, eða styrkir markaðsráðandi stöðu. Í 

fjórða lagi er litið til beinna eða óbeinna áhrifa af aðgerðum á neytendur. Í fimmta lagi er litið 

til þess hvort háttsemi er eðlileg eða óvenjuleg miðað við viðkomandi markað. Í sjötta lagi er 

litið til þess að hvaða marki aðgerðin endurspeglar eðlilegt svar við samkeppnislegri ógn, eða 

hvort hún feli í sér kerfisbundna og skipulagða aðgerð til að útiloka keppinaut, og ógni þar 

með langtíma ástandi á markaðnum. Í sjöunda lagi er litið til þess hvort afleiðingar 

háttseminnar samrýmist meðalhófi og lögmætum viðskiptahagsmunum eða 

almannahagsmunum sem geta mögulega talist hlutlæg réttlæting fyrir slíkri háttsemi.166 

 

3.4. Tegundir misnotkunar 

3.4.1. Almennt 

Samkvæmt orðanna hljóðan mætti ef til vill ráða að 2. mgr. 11. gr. mæli eingöngu fyrir um 

bann við þeim tegundum misnotkunar sem felast í arðráni gagnvart neytendum (e. exploitative 

                                                 
164 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 318-319. 
165 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, bls. 435. 
166 Bellamy & Child: European Community Law of Competition, bls. 947-948. 
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abuse).167 Hins vegar hlýtur að þurfa að túlka ákvæðið í samræmi við markmið laganna, sbr. 

1. gr., þar sem fram kemur m.a. að markmið þeirra sé að efla virka samkeppni í viðskiptum og 

vinna þar með að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. Markmiði þessu skal 

m.a. náð fram með því að vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum, og auðvelda 

aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaðnum. Af þessum sökum hefur verið talið, með stoð í 

Evrópurétti, að undir 11. gr. falli einnig misnotkun sem felst í samkeppnishamlandi aðgerðum 

markaðsráðandi fyrirtækis. Ákvæðið bannar því bæði misnotkun sem raskar eða er ætlað að 

raska samkeppni með því að vinna gegn keppinautum, og misnotkun sem skaðar neytendur 

eða viðskiptavini hins markaðsráðandi fyrirtækis án þess beinlínis að valda keppinautum þess 

tjóni.168 Því er annars vegar um að ræða samkeppnishamlandi aðgerðir gagnvart keppinautum 

(e. exclusionary abuse), og hins vegar arðrán gagnvart neytendum (e. exploitative abuse). 

Ekki má þó leggja of bókstaflegan skilning í slíka aðgreiningu, vegna þess að sama háttsemi 

getur í sumum tilvikum bæði talist samkeppnishamlandi og arðrán.169 

 

3.4.2. Samkeppnishamlandi aðgerðir gegn keppinautum (e. exclusionary abuse) 

Samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækis felast í því að fyrirtæki er mögulegt 

að hegða sér á þann hátt að keppinautar eru útilokaðir frá því að hefja inngöngu á markað. 

Þessi útilokunaráhrif geta einnig komið fram á fyrra eða síðara sölustigi (e. upstream or 

downstream market).170 Samkeppnishamlandi aðgerðir byggjast ekki á eðlilegri 

viðskiptahegðun og leitast við að skaða samkeppnisstöðu keppinauta hins markaðsráðandi 

fyrirtækis, eða að útiloka þá algerlega frá markaði með skaðlegum afleiðingum fyrir 

neytendur. Samkeppnishamlandi aðgerðir hafa ekki endilega í för með sér bein neikvæð áhrif 

á viðskiptavini hins markaðsráðandi fyrirtækis, og gætu þvert á móti verið þeim til hagsbóta, í 

það minnsta til skamms tíma. Þær hafa þó skaðlegar afleiðingar til lengri tíma litið.171 

Tilgangur þess að banna samkeppnishamlandi háttsemi markaðsráðandi fyrirtækja er sá, að 

tryggt verði að fyrirtæki keppi á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu við keppinauta sína 

með jákvæðum afleiðingum fyrir viðskiptavini og neytendur.172 

 

                                                 
167 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 319. 
168 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 83. 
169 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1019. 
170 Richard Whish: Competition Law, bls. 202. 
171 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 348. 
172 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 317. 
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3.4.3. Brot sem felast í arðráni gagnvart neytendum (e. exploitative abuse) 

Arðrán gagnvart neytendum felst í að markaðsráðandi fyrirtæki misnotar efnahagslegan styrk 

sinn til að skaða neytendur með beinum hætti, t.d. með því að krefjast óhóflega hárra verða 

eða mismuna aðilum í verði.173 Í United Brands var aðrán skilgreint sem aðgerð 

markaðsráðandi fyrirtækis sem notar efnahagslegan styrk sinn til að ná fram viðskiptalegum 

hagsmunum sínum sem það hefði ekki náð fram ef fyrir hendi hefði verið nægilega skilvirk 

samkeppni.174 Almennt reynir minna á arðránsmisnotkun heldur en samkeppnishamlandi 

misnotkun þrátt fyrir orðalag 11. gr. sem ekki minnist berum orðum á samkeppnishamlandi 

misnotkun. Ef til vill stafar þetta að vissu leyti af því að samkeppnisyfirvöld eru treg til að 

ákvarða um huglæga þætti eins og hvort tiltekin aðgerð sé ósanngjörn eða óskynsamleg.175 

 

4. Hugtakið sértæk verðlækkun 
4.1. Misnotkun sem felst í verðlagningu markaðsráðandi fyrirtækja 

Samkeppnishamlandi misnotkun getur hvorutveggja falist í verðlagningu og annarskonar 

misnotkun. Undir 11. gr. samkeppnislaga falla nokkrar tegundir samkeppnishamlandi 

verðlagningar, s.s. árásarverðlagning, mismunun í verði og tryggðarafslættir.176 Meginefni 

þessarar ritgerðar, sértæk verðlækkun, er raunverulega blanda árásarverðlagningar og 

mismununar í verði.177 Verður í þessum hluta ritgerðarinnar fjallað um einkenni sértækrar 

verðlækkunar sem misnotkunar á markaðsráðandi stöðu. 

Almennt er talið að lágt vöruverð, gæði og góð þjónusta séu mestu samkeppnishvatarnir í 

viðskiptum og mikilvægasti þátturinn í að vinna hlutdeild á markaði. Meginreglan er því sú, 

útfrá hagsmunum samkeppninnar, að verðsamkeppni á markaði er æskileg. Lágt verð, sem 

afleiðing af hagkvæmum rekstri vegna stærðar eða kostnaðarhagræðis samræmist því fyllilega 

markmiðum samkeppnislaga.178 Iðulega vakna þó erfiðar spurningar um hvar draga eigi 

línuna á milli sanngjarnrar verðsamkeppni á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu, og 

samkeppnishamlandi verðlagningar.179 Ef markaðsráðandi fyrirtæki misbeitir stöðu sinni með 

óeðlilega lágu verði eða verði sem að öðru leyti er til þess fallið að skaða samkeppnisstöðu 
                                                 
173 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls 348. 
174 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 249. mgr. 
175 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls 320. 
176 Bellamy & Child: European Community Law of Competition, bls. 955. 
177 Sumir fræðimenn virðast flokka sértæka verðlækkun með samkeppnishamlandi útilokunaráhrif í sérstakan 
flokk samkeppnishamlandi misnotkunar (n. Innlåsende misbruk) sem inniheldur þær tegundir misnotkunar sem 
skaða keppinauta þrátt fyrir að aðgerðunum sé ekki beinlínis beint gegn þeim heldur viðskiptavinum, og 
viðskiptavinirnir hagnast í raun til skamms tíma af þessum aðgerðum, sbr. Olav Kolstad o.fl.: Misbruk af 
dominerende stilling - studier i konkurranserett, bls. 365 og 378. 
178 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4125-4126. 
179 Bellamy & Child: European Community Law of Competition, bls. 955. 
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keppinauta, og slíkt byggist eingöngu á efnahagslegum styrk en ekki á kostnaðarlegum 

forsendum, er um að ræða ólögmæta háttsemi.180 Telja verður að markaðsráðandi fyrirtæki 

hafi almennt nokkuð þröngt svigrúm til verðlagningar innan ramma samkeppnislaga. Krefji 

slíkt fyrirtæki viðskiptavini sína um óhóflega há verð, er um að ræða arðrán (e. exploitative 

abuse) gagnvart neytendum sem fellur undir a-lið 2. mgr. 11. gr. um ósanngjarnt kaup- eða 

söluverð. Ákveði markaðsráðandi fyrirtæki ásamt öðru fyrirtæki að halda verði óbreyttu er um 

að ræða ólögmæta háttsemi sem brýtur gegn samkeppnislögum, en þá fellur brotið undir 

ólögmætt samráð, sbr. a-lið 2. mgr. 10. gr. Ef verðstefna markaðsráðandi fyrirtækis felst í 

óhóflega lágri verðlagningu getur verið um að ræða skaðlega undirverðlagningu, sem er 

andstæð b-lið 2. mgr. 11. gr. Ætla mætti að haldi markaðsráðandi fyrirtæki sig frá 

framangreindum aðgerðum, þ.e. að verð þess séu hvorki óhóflega há né lág, og það taki 

sjálfstæðar verðákvarðanir óháð öðrum fyrirtækjum, sé verðlagning þess heimil. Slíkt er þó 

ekki hægt að fullyrða enda getur verðlagning yfir kostnaði að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum talist ólögmæt háttsemi sem fer gegn 11. gr. Ef markaðsráðandi fyrirtæki beinir 

verðlækkunum yfir kostnaði, með sértækum hætti gegn viðskiptavinum keppinautar, með það 

að markmiði að hrekja þennan tiltekna keppinaut af markaði, er um ólögmæta háttsemi að 

ræða. Slíkt brot nefnist sértæk verðlækkun. Hér á eftir verður fjallað um hugtakið sértæka 

verðlækkun og ýmis álitaefni sem því tengjast. 

 

4.2. Skilgreining á hugtakinu sértæk verðlækkun 

4.2.1. Tengsl sértækrar verðlækkunar við skaðlega undirverðlagningu 

Umdeilt hefur verið meðal fræðimanna hvaða reglur gilda um ólögmæti skaðlegrar 

undirverðlagningar.181 Verðlækkun getur ekki talist skaðleg eingöngu vegna þess að fyrirtæki 

lækkar verð og þolir jafnvel tap til skamms tíma. Slík verðlækkun getur átt sér réttmætt og 

lögmætt markmið, t.d. að lækka verð til að komast inn á markað eða til að kynna 

viðskiptavinum vöru.182 Sumir telja einnig að skaðleg undirverðlagning sé óraunhæf vegna 

þess að hún samræmist ekki þeirri stefnu fyrirtækja að vilja hámarka hagnað sinn.183 Kjarni 

                                                 
180 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4125-4126. 
181 Maher M. Dabbah: EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Materials, bls. 369. Að mati 
Maher M. Dabbah er afar erfitt að beita hugtakinu um skaðlega undirverðlagningu í framkvæmd, enda verður þá 
að aðskilja æskilega verðlagningu sem hlýst af eðlilegri samkeppni, frá samkeppnishamlandi verðlagningu með 
nákvæmri greiningu á hvað teljist „rétt“ verð, en slíkt sé jafnan í höndum markaðarins sjálfs. Af þessum sökum 
sé beiting þessa hugtaks að mörgu leyti mótsagnakennd. 
182 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 94.-95. mgr. bls. 28. 
183 Eugene Silberberg: Principles of Microeconomics, bls. 451-452. Að mati Silberberg er það einungis eðlileg 
samkeppni en ekki undirverðlagning ef markaðsráðandi fyrirtæki verðleggur yfir meðaltali eigin 
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skaðlegrar undirverðlagningar felst að margra mati í því að markaðsráðandi fyrirtæki fórnar 

skammtímahagnaði gagngert til að útiloka keppinaut frá markaði eða hindra inngöngu hans 

inn á markaðinn.184 Sumir hafa talið aðgangshindranir að markaði skilyrði þess að skaðleg 

undirverðlagning geti talist misnotkun á markaðsráðandi stöðu, enda ella komist nýir 

keppinautar auðveldlega inn á markaðinn þegar markaðsráðandi fyrirtæki hækkar verð sín á 

ný.185 Í dómi dómstóls EB í AKZO málinu186 voru sett fram tvö dæmi um skaðlega 

undirverðlagningu. Annars vegar er verðlækkun markaðsráðandi fyrirtækis undir meðaltali 

breytilegs kostnaðar ólögmæt án þess að fleira þurfi að koma til. Fræðimenn hafa þó talið að 

þessi regla sé ekki undantekningalaus því að markaðsráðandi fyrirtæki geti selt undir 

meðaltali breytilegs kostnaðar ef sannfærandi málefnaleg rök mæla með því, t.d. sala á 

gömlum birgðum.187
 
Í Hagamálinu188 var talið að Hagar hf. hefðu brotið gegn 11. gr. með 

undirverðlagningu á helstu tegundum mjólkurvara í verslunum Bónus. Fólust aðgerðirnar í 

því að Bónus undirbauð verð keppinautanna ítrekað og voru algengustu mjólkurvörurnar um 

tíma afhentar viðskiptavinum án endurgjalds. Voru Hagar taldir hafa fest í sessi það orðspor 

sitt að engum keppinauti myndi líðast til frambúðar að bjóða neytendum vörur á lægra verði 

en boðið var í verslunum Bónuss. Dró háttsemin og orðsporið sem af henni hlaust úr líkum á 

að keppinautar Bónuss myndu í framtíðinni efna til verðsamkeppni við verslanir fyrirtækisins. 

Var verðið langt undir breytilegum kostnaði og tókst Högum ekki að réttlæta það á grundvelli 

hlutlægra eða málefnalegra ástæðna.189 Hins vegar getur verðlækkun verið ólögmæt ef hún er 

undir meðaltali heildarkostnaðar en yfir breytilegum kostnaði.  Þá þarf þó til viðbótar að sýna 

                                                                                                                                                         
heildarkostnaðar en undir kostnaði keppinauta. Hann telur að aðgerð geti aðeins falið í sér skaðlega 
undirverðlagningu ef fyrirtækið hefði ekki framkvæmt hana nema til þess að geta síðar krafist hærri verða. 
184 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 96. mgr. bls. 28-29. Bandarískir dómstólar telja það skilyrði skaðlegrar 
undirverðlagningar að sýnt sé fram á að árásarfyrirtækið hafi raunhæfan möguleika á að endurheimta hagnaðinn. 
Þrátt fyrir að sýnt sé fram á undirverðlagningu og samkeppnishamlandi ásetning er því ekki um lögbrot að ræða 
ef möguleiki til endurheimtu er ekki fyrir hendi. Af þessu leiðir að erfitt er að sýna fram á skaðlega 
undirverðlagningu fyrir bandarískum dómstólum, sbr. dómur Hæstaréttar Bandaríkjanna í Brooke Group Ltd v. 
Brown & Williamson Tobacco Corporation, 21. júní 1993, 509 U.S. bls. 209-258. Hingað til hefur ríkt ólík 
afstaða í Evrópurétti, sbr. EBD, mál C-333/94 P, ECR 1996, bls. I-5951, 40.-44. mgr. Í nýjum dómi, EBD, máli 
C-202/07, 2. apríl 2009, taldi Mazák aðallögsögumaður að undirrétturinn hefði túlkað fordæmi (Tetra Pak II) 
með röngum hætti, enda hefði þar ekki verið mælt fyrir um almenna reglu um að ekki þyrfti að sanna möguleika 
á endurheimtu, heldur einungis að slíkar aðstæður væru ekki fyrir hendi í því tiltekna máli. Að hans mati þyrfti 
því að sanna möguleika á endurheimtu, sbr. álit Mazák aðallögsögumanns, 25. september 2008 í EBD, C-202/07, 
58.-78. mgr. Dómstóll EB féllst hins vegar á rök undirréttarins um að aðstæður þessara mála væru sambærilegar 
og ekki væri þörf á að sanna möguleika á endurheimtu til að komast að niðurstöðu um skaðlega 
undirverðlagningu, sbr. 37. mgr. 
185 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 444. 
186 EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359. 
187 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 73. 
188 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), sbr. ÚÁS 4. mars 2009 (2/2009). 
189 ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 119-123. 
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fram á að verðlagningin sé liður í áætlun um að útrýma keppinauti af markaði. Í þessu tilviki 

þarf því einnig að sanna útilokunarásetning markaðsráðandi fyrirtækis.  

Hugtökin sértæk verðlækkun og skaðleg undirverðlagning eru skyld, enda í raun um að 

ræða tvær hliðar á sama teningi. Báðar fela þessar tegundir misnotkunar í sér 

árásarverðlagningu af einhverju tagi, enda beinast þær gegn keppinauti, og lokatakmark þeirra 

er að hrekja hann af markaði eða skaða samkeppnisstöðu hans með alvarlegum hætti. 

Aðgerðirnar geta báðar falið í sér aðgangshindranir að markaði, enda skapa markaðsráðandi 

fyrirtæki sér orðspor fyrir slíkar aðgerðir.190 Markmið aðgerðanna er því það sama þrátt fyrir 

að aðferðirnar til að ná því séu ólíkar. Skaðleg undirverðlagning beinist að því að verðleggja 

undir kostnaði en sértæk verðlækkun er yfir kostnaði, en beinist með sértækum hætti gegn 

ákveðnum keppinautum. Í raun er erfiðara að sanna að sértæk verðlækkun yfir kostnaði feli í 

sér misnotkun heldur en skaðleg undirverðlagning, enda eru gerðar auknar kröfur um 

samkeppnishamlandi ásetning eða áætlun um að útrýma keppinauti ef verð er yfir kostnaði.191 

Í skrifum fræðimanna hafa þessar tegundir misnotkunar oft verið samsamaðar hvor annarri. 

Hafa ber þó í huga að sé skaðleg undirverðlagning skilgreind sem verðlagning undir kostnaði 

til að útrýma samkeppni, eða sem verðstefna þar sem fyrirtæki þolir tap í skamman tíma, er 

ljóst að sértæk verðlækkun er ekki það sama og skaðleg undirverðlagning, enda leiðir 

ólögmæt sértæk verðlækkun yfir kostnaði ekki af sér tap, heldur eingöngu hagnaðarmissi.192 

Hér verður gengið útfrá því að um tvær tegundir misnotkunar sé að ræða en verður hugtakið 

árásarverðlagning notað sem samheiti yfir þær. Bann við árásarverðlagningu fetar þröngan 

stíg á milli þess annars vegar að heimila eðlileg samkeppnisleg viðbrögð markaðsráðandi 

fyrirtækja, og hins vegar að banna verðlagningu sem talin er hafa skaðleg áhrif á 

samkeppnisferlið, yfirleitt til lengri tíma litið.193 

 

4.2.2. Tengsl sértækrar verðlækkunar við mismunun í verði 

Mismunun í verði getur átt sér stað þegar sama vara er seld sambærilegum viðskiptavinum á 

mismunandi verði eða þegar vörur eru seldar á sama verði þrátt fyrir að framleiðslukostnaður 

þeirra sé mismunandi. Mismunun í verði er í ýmsum myndum, t.d. mismunun eftir 

landfræðilegum svæðum,194 afsláttum án tillits til mismunandi kostnaðar eða 

                                                 
190 Richard Whish: Competition Law, bls. 730. Sjá einnig ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), sbr. ÚÁS 4. mars 
2009 (2/2009). 
191 Richard Whish: Competition Law, bls. 730. 
192 Maher M. Dabbah: EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Materials, bls. 372. 
193 Richard Whish: Competition Law, bls. 730. 
194 Í EBD, máli T-83/91, ECR 1994, bls. II-755, 173. mgr. var talið að Tetra Pak hefði mismunað viðskiptavinum 
í verði eftir aðildarríkjum og var það talið brjóta gegn c-lið 86. gr. (nú 82. gr.) 
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árásarverðlagningu.195 Að mati ýmissa fræðimanna ætti ekki að beita formbundinni nálgun 

gagnvart ólögmæti mismununar í verði vegna þess að áhrif hennar geta verið hagkvæm.196 Því 

telja þeir óraunhæft að gera það að skilyrði að allir viðskiptavinir séu meðhöndlaðir á sama 

hátt. Af þeim sökum eigi ekki að leggja almennt bann við mismunun í verði heldur heimila 

hana að ákveðnu marki, sbr. t.d. nemendaafslætti.197 

Mismunun í verði er bæði einn þáttur sértækrar verðlækkunar og afleiðing hennar.198 

Sértæk verðlækkun felur því bæði í sér samkeppnishamlandi misnotkun, sem beinist að því að 

útiloka keppinauta, og arðrán gagnvart viðskiptavinum markaðsráðandi fyrirtækis sem felst í 

mismunun í verði. Hefur sértæk verðlækkun því stundum verið nefnd árásar-mismunun í 

verði (e. predatory price discrimination) í fræðilegri umræðu.199 Þrátt fyrir að sértæk 

verðlækkun hafi í för með sér mismunun í verði gagnvart viðskiptavinum, lýtur markmið 

hennar í sjálfu sér ekki að því að skaða viðskiptavini, heldur að því að útiloka eða skaða 

keppinauta markaðsráðandi fyrirtækis. Mismunun í verði er því í raun hliðarverkun af 

sértækri verðlækkun ef svo má að orði komast. Sértæk verðlækkun er því almennt flokkuð 

sem samkeppnishamlandi misnotkun, sbr. b-liður 2. mgr. 11. gr. þrátt fyrir að hún feli einnig í 

sér mismunun í verði, sem brotið getur gegn c-lið 2. mgr. 11. gr. Sértæka verðlækkun ber því 

að meðhöndla á sama hátt og t.d. skaðlega undirverðlagningu.200 

Ákvæði c-liðar 2. mgr. 11. gr. tekur samkvæmt orðanna hljóðan til þeirrar aðstöðu þegar 

viðskiptaaðilum er mismunað með ólíkum skilmálum í samskonar viðskiptum og 

samkeppnisstaða þeirra þannig veikt. Hér er því raunverulega um að ræða tvö skilyrði fyrir 

því að um ólögmæta mismunun í verði sé að ræða, þ.e. í fyrsta lagi að viðskiptaaðilum sé 

                                                 
195 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1029. 
196 Moritz Lorenz, Maike Lübbig og Alexia Russel: „Price Discrimination, a Tender Story“, bls. 356. 
197 Michael Waelbroeck: „Price Discrimination and Rebate Policies under EU Competition Law“, bls. 148 og 
Maher M. Dabbah: EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Materials, bls. 364. 
198 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 389. 
199 Kirsty Middleton, Barry J. Rodger og Angus MacCulloch: Cases & Materials on UK & EC Competition Law, 
bls. 337. 
200 Damien Gerard: „Price Discrimination Under Article 82 (2) (C) EC: Clearing Up the Ambiguities“, bls. 129: 
„Primary line discrimination aims to affect competition among competitors of the dominant discriminating 
company. In that regard, the competitive assessment is similar to a predation analysis. Price discrimination in 
the form of selective price cutting can be used, indeed, as an instrument for predatory pricing or other 
exclusionary practices that eliminate competition and allow the price-discriminating firm to subsequently raise 
price above competitive levels. This is arguably not different from any other exclusionary practices caught under 
Article 82(b) EC, the discriminatory character of which is inherent since they aim, in most cases, to target 
specific competitors. As a result, even if their discriminatory character may have been a prevailing cause for the 
injury to the market structure, such tactics should preferably be dealt with under Article 82(b) EC to ensure that 
consistent standards of analysis are applied. Treating so-called discriminatory predation under different 
standards entails a risk of arbitrariness and might lead to the unjustified prohibition, e.g., of discriminatory 
“above costs” pricing.“ Gerard tekur fram að með þessu eigi hann ekki við að verðlagning yfir kostnaði geti 
aldrei falið í sér misnotkun og nefnir hann EBD, sameinuð mál C-395- og 395/96 P, ECR 2000, bls. I-1365 máli 
sínu til stuðnings. 
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mismunað með ólíkum skilmálum í sambærilegum viðskiptum og í öðru lagi að 

samkeppnisstaða þessara aðila hafi verið veikt. Í evrópskri réttarframkvæmd kemur þó skýrt 

fram að ekki hefur verið talið að sýna þurfi fram á að samkeppnisstaða viðskiptaaðila hafi 

verið veikt til þess að unnt sé að beita c-lið. Hér má nefna sem dæmi Corsica Ferries I þar 

sem hafnaryfirvöld í Genoa á Ítalíu voru sökuð um mismunun í garð skipa sem ekki sigldu 

undir ítölskum fána. Héldu ítölsk stjórnvöld því fram að skip sem sigldu á milli hafna í 

aðildarríkjum EB annarsvegar og skip sem sigldu á milli hafna innan eins aðildarríkis hins 

vegar, væru ekki í samkeppni og þ.a.l. væri samkeppnisstaða þeirra ekki veikt. Að þeirra mati 

átti c-liður 86. gr. (nú 82. gr.) því ekki við. Van Gerven aðallögsögumaður féllst ekki á þessi 

rök og tók fram að í dómaframkvæmd dómstóls EB hefði c-liður 86. gr. verið túlkaður á þann 

veg að ekki væri nauðsynlegt að sýna fram á að samkeppnisstaða viðskiptaaðila hefði verið 

veikt, til þess að um ólögmæta mismunun í verði væri að ræða. Í dómi sínum minntist 

dómstóll EB ekki á að samkeppnisstaða viðskiptaaðila þyrfti að hafa verið veikt til þess að c-

liður ætti við.201 Þessi afstaða hefur þó verið gagnrýnd og telja sumir fræðimenn að mismunun 

í verði milli einstaklinga eða fyrirtækja sem ekki eru í innbyrðis samkeppni ætti ekki að vera 

heimfærð undir c-liðinn vegna þess að skilyrðið um að samkeppnisstaða þeirra sé veikt, er 

ekki uppfyllt. Telja þeir því að horfa eigi til þessa skilyrðis í mati á því hvort um ólögmæta 

mismunun í verði er að ræða.202 

Fræðimenn hafa gert greinarmun á sértækri verðlækkun sem beint er að viðskiptavinum 

keppinautar eða eigin viðskiptavinum hins markaðsráðandi fyrirtækis sem líklegir eru til að 

skipta um viðskiptafélaga og felur þannig í sér að samkeppnisstöðu keppinauta hins 

markaðsráðandi fyrirtækis er raskað, þ.e. láréttri mismunun í verði (e. primary line price 

discrimination), annars vegar, og mismunun í verði sem felur í sér að samkeppnisstöðu 

viðskiptavina sem eru í innbyrðis samkeppni, er raskað, þ.e. lóðréttri mismunun í verði (e. 
                                                 
201 EBD, mál C-18/93, ECR 1994, bls. I-1783, 7. mgr., 43. mgr. og álit Van Gerven aðallögsögumanns, 9. 
febrúar 1994, 34. mgr. Hér má einnig nefna ÁSKE 13. október 2006 (39/2006), sbr. ÚÁS 13. desember 2006 
(8/2006) þar sem talið var að Osta- og smjörsalan hefði mismunað Mjólku í skilningi c-liðar 2. mgr. 11. gr., með 
því að krefja fyrirtækið um hærra verð fyrir undanrennuduft heldur en Ostahúsið. Hélt Osta- og smjörsalan því 
fram fyrir áfrýjunarnefndinni að Samkeppniseftirlitið hefði ekki rannsakað markaðsstöðu viðkomandi fyrirtækja, 
og að þau væru ekki í beinni samkeppni. Þannig væri samkeppnisstöðu þeirra ekki raskað. Féllst 
áfrýjunarnefndin ekki á þessi rök og staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins án þess að vísa til þess að 
viðkomandi fyrirtæki væru keppinautar. 
202 Moritz Lorenz, Maike Lübbig og Alexia Russel: „Price Discrimination, a Tender Story“, bls. 356. Afstöðu 
þessara fræðimanna má skýra með dæmi: A (markaðsráðandi fyrirtæki) krefur B um 100 kr. og C um 120 kr. 
fyrir sömu vöru, og er tilgangur aðgerðanna að hrekja keppinautinn X af markaði. B og C þurfa á þessum vörum 
að halda fyrir framleiðslu sína á öðrum vörum, en þeir eru í innbyrðis samkeppni. Slík mismunun í verði skekkir 
augljóslega samkeppnisstöðu C gagnvart B og því myndi hún að mati fyrrnefndra fræðimanna falla undir c-lið 2. 
mgr. 11. gr. Í þessu tilviki kemur samkeppnislegur skaði fram á neðra sölustigi (e. downstream market), eða 
m.ö.o. er um að ræða lóðrétta mismunun í verði (e. secondary price discrimination). Ef B og C eru á hinn bóginn 
ekki í innbyrðis samkeppni raskar mismunun í verði ekki samkeppnisstöðu þeirra og því ætti ekki að beita c-lið í 
því tilviki að mati fræðimannanna, sbr. Richard Whish: Competition Law, bls. 738-739. 
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secondary line price discrimination), hins vegar. Fyrrnefnda tegundin er að þeirra mati 

heimfærð undir flokk samkeppnishamlandi misnotkunar og sú síðarnefnda undir mismunun í 

verði sem sjálfstætt brot, sbr. c-lið 2. mgr. 11. gr. samkeppnislaga (82. gr. 

Rómarsáttmálans).203 Fleiri fræðimenn eru þeirrar skoðunar að c-liður 2. mgr. 82. gr. 

Rómarsáttmálans eigi eingöngu við undir takmörkuðum kringumstæðum, sbr. afstöðu 

Geradin og Petit. Að þeirra mati ætti ekki að beita ákvæðinu gagnvart verðlagningu sem beitt 

er til að skaða lárétta samkeppni, þ.e. keppinauta hins markaðsráðandi fyrirtækis.204 Telja þeir 

því að munurinn á þessu tvennu felist í því að láréttri mismunun er beint gagngert gegn 

keppinautum með því að mismuna viðskiptavinum í verði en í lóðréttri mismunun í verði sé 

hins vegar einum viðskiptavini markaðsráðandi fyrirtækis gert hærra undir höfði en öðrum. 

Orðalag c-liðar gefur að þeirra mati skýrt til kynna að tilgangur hans sé að vernda 

viðskiptavini hins markaðsráðandi fyrirtækis en ekki keppinauta þess. Telja þessir fræðimenn 

að c-lið hafi ranglega verið beitt í réttarframkvæmd, um sértækar verðlækkanir sem hafa það 

að markmiði að skaða keppinauta markaðsráðandi fyrirtækis. Þar sem slíkar aðgerðir feli í sér 

lárétta mismunun í verði falli hún ekki undir c-lið heldur b-lið um samkeppnishamlandi 

aðgerðir.205 Nefna þeir að í AKZO og Hilti hafi verið lögð áhersla á lárétta mismunun í verði 

sem afleiðingu af sértækum verðlækkunum, þrátt fyrir að einnig hafi verið minnst á 

mismunun í verði sem afleiðingu.206 Telja Geradin og Petit að í nýlegri málum hafi 

framkvæmdastjórnin og dómstólar EB hins vegar talið að sértækar verðlækkanir geti falið í 

sér mismunun í verði sem heimfærð verði undir c-lið, og nefna þeir sem dæmi Compagnie 

Maritime Belge (hér eftir nefnt CMB) þar sem framkvæmdastjórnin taldi að auk þess að fela í 

sér útilokunaráhrif gagnvart keppinauti þá fælu aðgerðir Cewal í sér skýrt brot á c-lið 2. mgr. 

82. gr., þar sem þær mismunuðu viðskiptavinum sem þyrftu að greiða hærra verð fyrir að 

senda sömu vörur á öðrum dagsetningum en þar sem verð var lækkað.207 Að mati þeirra hefur 

c-lið því verið beitt umfram gildissvið ákvæðisins sem takmarkast við lóðrétta mismunun í 
                                                 
203 Olav Kolstad o.fl.: Misbruk af dominerende stilling - studier i konkurranserett, bls. 365-366. 
204 Damien Geradin og Nicolas Petit: „Price Discrimination under EC Competition Law: The Need for a case-by-
case Approach“, bls. 3. 
205 Damien Geradin og Nicolas Petit: „Price Discrimination under EC Competition Law: The Need for a case-by-
case Approach“, bls. 9. 
206 Damien Geradin og Nicolas Petit: „Price Discrimination under EC Competition Law: The Need for a case-by-
case Approach“, bls. 15-16. Sjá einnig ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, ECS/AKZO, OJ L 374, 31/12/1985, 
bls. 1-27, 83. mgr.:„Discrimination between similarly-placed customers is expressly prohibited by Article 86 (c) 
when it places certain firms at a competitive disadvantage. In the present case however the anticompetitive effect 
of AKZO’s differential pricing involved not so much direct injury to customers but rather a serious impact on the 
structure of competition at the level of supply by reason of its exclusionary effect.“ Sjá svipuð ummæli í 
ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Eurofix-Bauco v. Hilti, OJ L 65, 11/03/1988, bls. 19-44, 81. mgr. 
207 Damien Geradin og Nicolas Petit: „Price Discrimination under EC Competition Law: The Need for a case-by-
case Approach“, bls. 16. Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Cewal, OJ L 34, 10/02/1993, bls. 20-43, 83. 
mgr. 
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verði. Í málum varðandi lárétta mismunun í verði sé oft umdeilt hvort verið sé að mæta 

samkeppni á lögmætan hátt eða hvort um sé að ræða samkeppnishamlandi háttsemi til að 

útiloka keppinauta. Varðandi sértæka verðlækkun sé sérstaklega mikilvægt að sýna fram á 

samkeppnishamlandi ásetning markaðsráðandi fyrirtækja og þá geti hjálpað að komast að 

þeirri niðurstöðu að um mismunun í verði sé að ræða, enda séu sönnunarkröfur varðandi þá 

tegund misnotkunar mun vægari heldur en varðandi t.d. b-liðinn, þar sem sanna þurfi 

samkeppnishamlandi ásetning. Sú niðurstaða að bæði sé um mismunun í verði að ræða, 

andstætt c-lið 2. mgr. 82. gr., og sértæka verðlækkun sem fer gegn b-lið ákvæðisins, geri 

samkeppnisyfirvöldum einnig kleift að leggja á hærri sektir, þar sem um fleiri brot er að ræða, 

þ.e. bæði samkeppnishamlandi misnotkun og mismunun í verði.208 Til þess að um mismunun í 

verði samkvæmt c-lið sé að ræða þarf einungis, samkvæmt núverandi túlkun, að sanna að 

sambærilegir viðskiptaaðilar hafi verið krafðir um mismunandi verð fyrir sömu vöru, þannig 

að samkeppnisstaða þeirra sé veikt. Sönnunarstaðan varðandi b-lið er hins vegar strangari, þ.e. 

sýna þarf fram á samkeppnishamlandi ásetning og útilokunaráhrif.209 Geradin og Petit telja að 

ástæðurnar fyrir því að gildissvið c-liðar hafi verið víkkað út séu vægari sönnunarkröfur í 

samanburði við b-lið, og að mismunun í verði fyrirfinnst í einhverju formi í flestum brotum 

sem felast í verðlagningu. Telja þeir að útvíkkun ákvæðisins geri samkeppnisyfirvöldum kleift 

að banna háttsemi sem útilokar keppinauta á grundvelli c-liðar, eingöngu með því að sýna 

fram á eitthvert form mismununar í verði. Ákvæði c-liðar hafi því verið oftúlkað í 

réttarframkvæmd.210 

Að meginstefnu ber að fallast á þær röksemdir að almennt eigi ekki að beita c-lið 2. mgr. 

11. gr. um sértækar verðlækkanir, ef markmið þeirra er að útiloka keppinauta markaðsráðandi 

fyrirtækis. Þó verður að telja að í þeim tilvikum þegar afleiðingar sértækrar verðlækkunar eru 

þær að viðskiptaaðilum á neðra sölustigi er mismunað í verði þannig að samkeppnisstöðu 

þeirra er raskað, standi rök til að beita bæði b- og c-lið 2. mgr. 11. gr., enda þá raunverulega 

um tvíþætt brot að ræða. 

 

4.2.3. Tengsl sértækrar verðlækkunar við víxlniðurgreiðslur 

Víxlniðurgreiðslur felast í því að hagnaður frá ákveðnum hluta viðskiptavina, eða frá 

ákveðnum markaði þar sem markaðsráðandi fyrirtæki nýtur einokunarstöðu, er notaður til að 
                                                 
208 Damien Geradin og Nicolas Petit: „Price Discrimination under EC Competition Law: The Need for a case-by-
case Approach“, bls. 20. 
209 Damien Geradin og Nicolas Petit: „Price Discrimination under EC Competition Law: The Need for a case-by-
case Approach“, bls. 10. 
210 Damien Geradin og Nicolas Petit: „Price Discrimination under EC Competition Law: The Need for a case-by-
case Approach“, bls. 45-46. 
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fjármagna verðlækkanir til viðskiptavina keppinautar eða verðlækkanir á öðrum mörkuðum 

þar sem samkeppni ríkir.211 Slíkar víxlniðurgreiðslur geta þannig falið í sér ólögmæta 

verðlagningu eins og sértækar verðlækkanir þrátt fyrir að víxlniðurgreiðslur sem slíkar séu 

ekki óheimilar.212 Slíkar víxlniðurgreiðslur gera markaðsráðandi fyrirtæki kleift að 

endurheimta hagnaðarmissi sem hlýst af sértækum verðlækkunum á sama tíma og 

verðlækkanirnar eiga sér stað. Í IGS voru tekjur IGS af starfsemi þar sem samkeppni var 

takmörkuð notaðar með þessum hætti og taldi Samkeppniseftirlitið ekki mögulegt að skýra 

þessa verðstefnu fyrirtækisins á grundvelli hagræðingar í rekstri.213 Víxlniðurgreiðslur í 

þessum skilningi geta því skaðað samkeppni og leitt til útilokunar jafn skilvirkra keppinauta 

sem ekki geta keppt við slík tilboð af hálfu markaðsráðandi fyrirtækja vegna minni 

fjárhagslegs styrkleika.214 

 

4.3. Verðlagning yfir kostnaði 

Umdeilt hefur verið innan samkeppnisréttarins hvort verðlækkun sem ekki fer undir kostnað 

geti falið í sér misnotkun. Hér verður fjallað um gagnrýni fræðimanna en í 5. kafla verður 

fjallað um réttarframkvæmd um sértækar verðlækkanir yfir kostnaði. Þeir sem gagnrýna að 

verðlagning yfir kostnaði geti verið brot á samkeppnisreglum telja hana ekki útiloka jafn 

skilvirka keppinauta heldur eingöngu óskilvirkari. Að þeirra mati getur jafn skilvirkur 

keppinautur fylgt slíkum verðlækkunum markaðsráðandi fyrirtækis eftir og því sé eingöngu 

um að ræða eðlilega samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu.215 Fræðimennirnir 

Hovenkamp216 og Mastromanolis aðhyllast þessa skoðun og telur sá síðarnefndi í fyrsta lagi 

að eingöngu verðlagning undir kostnaði geti leitt til útilokunar jafn skilvirkra keppinauta sem 

hafa takmarkaðan aðgang að fjármagni til að standast slíka árás markaðsráðandi fyrirtækis. Í 

öðru lagi sýni verð yfir kostnaði sem þó eru lág, að fyrirtækið hefur þróað með sér 

stærðarhagkvæmni, með þeim afleiðingum að óskilvirkari keppinautar heltast úr lestinni. Í 

þriðja lagi telur hann að ef markaðsráðandi fyrirtæki væri skylt að halda verðum sínum á 

                                                 
211 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 2. útgáfa, bls. 398. Í EBD, 
máli T-83/91, ECR 1994, bls. II-755, 146. mgr. fjármagnaði Tetra Pak skaðlega undirverðlagningu á markaði 
fyrir ódauðhreinsaðar umbúðir með hagnaði af markaði fyrir dauðhreinsaðar umbúðir þar sem fyrirtækið naut 
markaðsráðandi stöðu. 
212 Richard Whish: Competition Law, bls. 737. 
213 ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), bls. 59. 
214 Lennart Ritter og W. David Braun: European Competition Law: A Practitioner´s Guide, bls. 431. Sjá einnig 
EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 115. mgr. 
215 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 127. mgr. bls. 36-37. 
216 Herbert J. Hovenkamp: „Discounts and exclusions“, bls. 10-11. Athuga ber að umfjöllun Hovenkamp varðar 
bandarískan rétt. 
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ákveðnu verðbili yfir kostnaði væri hætta á að óskilvirkum fyrirtækjum væri auðveldaður 

inngangur inn á markaðinn. Að lokum myndi regla um að verð yfir kostnaði gætu verið 

ólögmæt leggja þunga byrði á samkeppnisyfirvöld og dómstóla varðandi mat á óhagkvæmni 

slíkra verða.217 Aðhyllist Mastromanolis því nálgun bandarískra fræðimanna um hlutlæga 

reglu byggða á kostnaði og telur m.a. að slík regla myndi draga úr vinnuálagi 

samkeppnisyfirvalda og dómstóla.218 

Þrátt fyrir að almennt sé hægt að fallast á að verðlækkun yfir kostnaði teljist ekki 

misnotkun geta verið fyrir hendi sérstakar aðstæður þar sem slík verðlagning getur haft 

skaðlegar afleiðingar bæði fyrir neytendur219 og keppinauta markaðsráðandi fyrirtækis. Sem 

dæmi um slíkar aðstæður má nefna það þegar fyrirtæki í sterkri markaðsráðandi stöðu móta 

skýra stefnu um útilokun keppinautar af markaði með sértækum verðlækkunum yfir kostnaði 

sem beinast að viðskiptavinum hans.220 

Að mati fræðimannsins Edlin, er ekki nauðsynlegt að takmarka árásarverðlagningu við 

verð undir kostnaði, þar sem verðlagning yfir kostnaði getur skaðað neytendur með 

takmarkaðri samkeppni, útilokun keppinauta og minna vöruúrvali. Telur hann einnig vera 

möguleika  á því að markaðsráðandi fyrirtæki sem nýtur kostnaðarhagræðis á grundvelli 

stærðarhagkvæmni geti hrakið keppinauta af markaði með því að verðleggja yfir eigin 

kostnaði en undir kostnaði keppinauta. Væri slík stefna talin lögmæt myndu mögulegir 

keppinautar sem ekki nytu slíks kostnaðarhagræðis ekki gera tilraun til inngöngu á markað, og 

þ.a.l. fengju neytendur ekki notið hagstæðra verða.221 Taka ber fram að umfjöllun Edlin 

varðar bandarískan rétt en engu að síður er athyglisvert að skoða tillögur hans. Að mati Edlin 

ætti að koma í veg fyrir að markaðsráðandi fyrirtæki geti lækkað verð umtalsvert í tilefni af 

inngöngu nýs keppinautar á markað, eða þangað til hinn nýi aðili hefur fengið nokkurt 

svigrúm til að styrkja markaðsstöðu sína. Leggur hann til að ef nýr keppinautur verðleggur 
                                                 
217 Emmanuel P. Mastromanolis: „Predatory Pricing Strategies in the European Union: A Case for Legal 
Reform“, bls. 217. 
218 Emmanuel P. Mastromanolis: „Predatory Pricing Strategies in the European Union: A Case for Legal 
Reform“, bls. 223. 
219 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 127. mgr. bls. 36-37. 
220 Sjá t.d. EBD, sameinuð mál C-395 og 396/96 P, ECR 2000, bls. I-1365. 
221 Aaron S. Edlin: „Stopping Above-Cost Predatory Pricing“, bls. 942 og 944. Fræðimaðurinn Elhauge er 
algerlega á öndverðum meiði: „Even when incumbents do have market power, restrictions on their ability to 
adopt reactive above-cost price cuts are unlikely to achieve the objective of encouraging and protecting entry 
because less efficient entrants cannot survive in the long run, and entrants who are (or will predictably become) 
more efficient need no encouragement or protection. Further such restrictions will have harmful effects by 
raising prices and lowering productive efficiency during any period of price restriction, inflicting wasteful 
transition and entry costs, as well as distorting innovation and price flexibility in response to changing market 
conditions. And the restrictions will discourage the creation of more efficient incumbents and entrants, which is 
ultimately far more important.“, sbr. Einer Elhauge: „Why Above-Cost Price Cuts to Drive out Entrants Are Not 
Predatory: And the Implications for Defining Costs and Market Power“, bls. 826-827. 
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um 20% undir verði markaðsráðandi fyrirtækis þegar hann kemur inn á markað, eigi að frysta 

verð hins markaðsráðandi fyrirtækis í 12-18 mánuði, eða á meðan keppinautur nær nægilegri 

fótfestu á markaði til að geta keppt við markaðsráðandi fyrirtæki.222 Telur hann að með 

þessari reglu gætu fyrirtæki sem annars hefðu átt á hættu að vera hrakin af markaði með 

árásarverðlagningu yfir kostnaði, komið farsællega inn á markaðinn. Hagræði reglunnar væri 

tvíþætt, þ.e. í fyrsta lagi að markaðsráðandi fyrirtæki myndi almennt krefjast lágra verða til að 

hindra inngöngu nýrra keppinauta og í öðru lagi kæmu fleiri nýir aðilar inn á markaðinn. Þ.a.l. 

væri samkeppni aukin og verð myndu lækka, neytendum í hag.223 Telur Edlin að ef 

markaðsráðandi fyrirtæki getur krafist lágra verða, eingöngu þegar nýr aðili kemur inn á 

markað, komi það í veg fyrir að neytendur hagnist af samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar 

frammistöðu.224 Að hans mati getur jafnvel sú ógn sem stafar af því að markaðsráðandi 

fyrirtæki hyggst mæta samkeppni, nægt til að letja nýja aðila í að hefja inngöngu á markað. 

Telur hann að ef markaðsráðandi fyrirtæki er óheimilt að jafna verð nýs keppinautar hljóti það 

að verðleggja lægra almennt séð. Markmið kenningar Edlin er því að fá markaðsráðandi 

fyrirtæki til að verðleggja lágt eða fá nýja aðila á markaðinn sem verðleggja lágt.225 

 

4.4. Sönnun á ólögmæti sértækrar verðlækkunar 

4.4.1. Samkeppnishamlandi ásetningur og tilgangur fyrirtækis 

Brot á 11. gr. er ekki háð því að sýnt hafi verið fram á skaðleg áhrif á samkeppni eða ásetning 

markaðsráðandi fyrirtækis til þess að raska samkeppni.226 Þrátt fyrir að misnotkunarhugtak 

11. gr. sé hlutlægt og skortur á ásetningi nægi almennt ekki sem vörn gegn því að verðlagning 

teljist fela í sér misnotkun,227 getur samkeppnishamlandi ásetningur fyrirtækis um að hrekja 

keppinauta af markaði verið mikilvægur þáttur í sönnunarmati á t.d. sértækri verðlækkun.228 

Ásetningur getur því skýrt tilgang fyrirtækis með tiltekinni háttsemi, ef miðað er við að 

                                                 
222 Aaron S. Edlin: „Stopping Above-Cost Predatory Pricing“, bls. 945-946. Sjónarmið af svipuðu tagi má sjá hjá 
Williamson, en hans tillaga gengur út á að markaðsráðandi fyrirtæki ætti að vera óheimilt að auka framleiðslu 
sína sem svar við inngöngu nýs keppinautar á 18 mánaða tímabili eftir að hinn nýi keppinautur kemur inn á 
markaðinn í þeim tilgangi að keppinauturinn geti skapað sér nægilega sterka markaðsstöðu til að keppa við 
markaðsráðandi fyrirtæki, sbr. Oliver E. Williamson: „Predatory Pricing: A Strategic and Welfare Analysis“, bls. 
296. 
223 Aaron S. Edlin: „Stopping Above-Cost Predatory Pricing“, bls. 946-947. 
224 Aaron S. Edlin: „Stopping Above-Cost Predatory Pricing“, bls. 966. 
225 Aaron S. Edlin: „Stopping Above-Cost Predatory Pricing“, bls. 972-973. 
226 ÚÁS 21. september 2006 (4/2006). 
227 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 349. 
228 Hér má sem dæmi nefna að í AKZO viðmiðinu varðandi verðlagningu yfir meðaltali breytilegs kostnaðar en 
undir meðaltali heildarkostnaðar, þarf einnig að sýna fram á að aðgerðin hafi verið liður í áætlun um að útiloka 
keppinaut, til þess að um skaðlega undirverðlagningu sé að ræða. 
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fyrirtæki hagi sér með skynsamlegum hætti,229 og gert að verkum að auðveldara er að sýna 

fram á að misnotkun hafi átt sér stað.230 Varðandi sértæka verðlækkun yfir kostnaði, hlýtur að 

vera lögð sérstök áhersla á að sanna útilokunarásetning, einkum ef ekki er hægt að leiða hann 

af hlutlægum þáttum. Gallinn við að byggja á ásetningi er hins vegar sá að í eðlilegri 

samkeppni hafa fyrirtæki yfirleitt ásetning til að sigra keppinauta sína.231 Því telja sumir að 

ekki eigi að leggja áherslu á ásetning fyrirtækis, heldur á raunveruleg eða líkleg áhrif af 

háttsemi þess. Er nefnt því til stuðnings að ef sá tilgangur sértækrar verðlækkunar að hrekja 

keppinaut af markaði heppnast ekki, sé eingöngu um að ræða skaða fyrir hið markaðsráðandi 

fyrirtæki, en neytendur hagnist hins vegar á lægra verði.232 Í framkvæmd er talið að ef fyrir 

hendi er skýr samkeppnishamlandi ásetningur, sé um misnotkun að ræða, þrátt fyrir að 

markmið aðgerðanna um að útiloka keppinaut náist ekki fram.233 Almennt telja 

samkeppnisyfirvöld því ekki nauðsynlegt að keppinautur hafi raunverulega hrökklast af 

markaði, til þess að mögulegt sé að sýna fram á samkeppnishamlandi útilokunaráhrif.234 Ef 

fyrir hendi eru órækar sannanir fyrir því að fyrirtæki hafi haft skýrar áætlanir um að valda 

keppinauti tjóni eða útiloka hann frá markaðnum, er líklegt að sértæk verðlækkun teljist 

misnotkun.235 Þeir sem gagnrýna að „samkeppnishamlandi ásetningur“ sé hluti af lagalegum 

mælikvarða á hvenær um árásarverðlagningu er að ræða, nefna einkum tvær ástæður. Í fyrsta 

lagi starfi skynsöm fyrirtæki sem vilja hámarka hagnað sinn á markaði, með það markmið 

fyrir augum að útiloka keppinauta sína í verðsamkeppni. Þess vegna sé í raunveruleikanum 

næstum ómögulegt að skilja á milli lögmæts ásetnings sem samrýmist eðlilegri samkeppni og 
                                                 
229 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 349. 
230 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 134, ÚÁS 29. september 2003 (17–18/2003), bls. 21 og ÚÁS 5. júlí 
2006 (3/2006), bls. 25. Hér má nefna til hliðsjónar Hrd. 2003, bls. 3698 (37/2003) varðandi sönnun í 
samkeppnismálum almennt, þar sem talið var að sökum þess að gögn um hegðun fyrirtækjanna kæmu frá þeim 
sjálfum og lýstu atvikum sem þegar hefðu gerst, væri sönnunargildi þeirra ríkt. 
231 Valentine Korah: An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, bls. 157. 
232 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 452. 
233 EBD, sameinuð mál T-24, 26 og 28/93, ECR 1996, bls. II-1201, 149. mgr.: „The Court however considers 
that, where one or more undertakings in a dominant position actually implement a practice whose aim is to 
remove a competitor, the fact that the result sought is not achieved is not enough to avoid the practice being 
characterized as an abuse of a dominant position within the meaning of Article 86 of the Treaty.“ Sjá einnig 
EBD, mál T-228/97, ECR 1999, bls. II-2969, 191. mgr. Ridyard gagnrýnir þetta viðhorf og telur að ekki eigi að 
draga úr vægi raunverulegra útilokunaráhrifa aðgerða og þar með að banna háttsemi sem hefur engar skaðlegar 
afleiðingar í för með sér. Því skipti í sjálfu sér ekki máli fyrir neytendur hvaðan hin lágu verð koma, frá 
keppinauti eða hinu markaðsráðandi fyrirtæki, sbr. Derek Ridyard: „Exclusionary Pricing and Price 
Discrimination Abuses under Article 82 – An Economic Analysis“, bls. 297. Hérlendis hefur það ekki verið talið 
hafa þýðingu hvort markmið aðgerðanna hafi náðst fram eða ekki, sbr. ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 
135-136. 
234 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 68. mgr. bls. 22. Ekki er útilokað að markaðsráðandi 
fyrirtæki kjósi að láta keppinaut fylgja sér í verðlagningu, í stað þess að útiloka hann algerlega frá markaðnum, 
einkum ef hætta er á því að eignir keppinautarins verði þá seldar á lágu verði þannig að auðveldara verði fyrir 
nýja keppinauta að kaupa eignirnar og komast inn á markað. 
235 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 377. 
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ólögmæts samkeppnishamlandi ásetnings. Í öðru lagi ætti að rannsaka hvort verðlagning 

markaðsráðandi fyrirtækis gæti raunverulega útilokað keppinauta í stað þess að leggja áherslu 

á samkeppnishamlandi ásetning. Þó ætti að þeirra mati að vera mögulegt fyrir markaðsráðandi 

fyrirtæki að bera fyrir sig þá vörn að markmið verðlagningar væri annað en að útiloka 

keppinaut.236 Að mati gagnrýnenda tilheyrir það því eðlilegu samkeppnisferli að fyrirtæki 

reyni að útiloka hvert annað, og að áhersla á samkeppnishamlandi ásetning dragi úr lagalegri 

fullvissu fyrirtækja og réttaröryggi þeirra.237 

 

4.4.2. Bein sönnunargögn 

Ef samkeppnishamlandi ásetningur eða tilgangur markaðsráðandi fyrirtækis er leiddur í ljós á 

grundvelli skjallegra sönnunargagna, er talið útilokað að um lögmæta samkeppni á grundvelli 

rekstrarlegrar frammistöðu sé að ræða.238 Geta slík skjalleg sönnunargögn eða bein 

sönnunargögn, samanstaðið af nákvæmum og sundurliðuðum aðgerðaráætlunum 

markaðsráðandi fyrirtækis um að útiloka keppinaut eða hindra inngöngu nýrra keppinauta, 

minnisblöðum, tölvupóstum, fundargerðum o.fl.239 Einnig geta verið fyrir hendi 

sönnunargögn um beinar hótanir gagnvart keppinautum, sbr. t.d. AKZO.240 Sönnunargögnin 

þurfa að bera skýrlega með sér að árásarverðlagning sé fyrirhuguð og hvaða aðgerðir á að 

framkvæma í því skyni. Ekki nægir því að eingöngu komi fram í gögnum almennar 

staðhæfingar markaðsráðandi fyrirtækis um að það ætli sér að sigra keppinautinn.241 Að auki 

er nauðsynlegt að hafa í huga að hægt er að túlka gögn á mismunandi hátt. Orðalag sem 

starfsmenn markaðsdeildar fyrirtækis telja eingöngu fela í sér eðlilega viðskiptastefnu 

gagnvart keppinautum getur ef til vill verið talið fela í sér sönnun um útilokunarásetning frá 

sjónarhóli samkeppnisyfirvalda.242 Liggi fyrir slík bein sönnunargögn um útilokunarásetning 

markaðsráðandi fyrirtækis þurfa fleiri atriði almennt ekki að koma til. Af gögnunum er þá 

hægt að leiða í ljós að markaðsráðandi fyrirtæki hafi raunverulegan möguleika til að beita 

árásarverðlagningu og að slík stefna muni hafa útilokunaráhrif gagnvart keppinautum og þar 

                                                 
236 Geert Goeteyn o.fl.: „Predatory Pricing“, bls. 83. 
237 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 376. 
238 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 377. 
239 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 113. mgr. bls. 33. Í ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 139 var tekið fram 
að gögn málsins sýndu að árið 2001 hefði verið rætt innan Eimskipa að grípa til sértækra aðgerða í því skyni að 
ná viðskiptum af Samskipum. 
240 EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 78.-81. mgr. Hjá AKZO fundust m.a. fundargerðir sem innihéldu 
beinar hótanir gegn keppinauti fyrirtækisins, ECS. 
241 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 113. mgr. bls. 33. 
242 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 450. 
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með neikvæð áhrif á samkeppni.243 Í Eimskipamálinu var tekið fram að samtímagögn frá 

stjórnendum Eimskipa hefðu ríkt sönnunargildi og mikla þýðingu við mat á tilgangi 

aðgerða.244 

Af framangreindu leiðir að fyrirtækjum er almennt ráðlagt af ráðgjöfum sínum að sýna 

varkárni í þessum efnum, þ.e. að útbúa ekki minnisblöð eða önnur skjöl sem leiða má af 

ásetning fyrirtækisins um að raska samkeppni, enda gætu samkeppnisyfirvöld notað slík skjöl 

gegn þeim.245 Af þessu mætti álykta að með tímanum verði samkeppnisyfirvöldum gert 

erfiðara um vik með að sanna samkeppnishamlandi háttsemi fyrirtækja eins og sértæka 

verðlækkun, enda munu fyrirtæki að öllum líkindum halda slíkum skjölum í lágmarki. 

 

4.4.3. Óbein sönnunargögn 

Ef engin bein sönnunargögn um útilokunarásetning eða samkeppnishamlandi tilgang 

markaðsráðandi fyrirtækis liggja fyrir, verður að byggja á óbeinum sönnunargögnum. Þá 

verður að sýna fram á það með hlutlægum hætti að markaðsráðandi fyrirtæki hafi haft 

útilokunarásetning, þ.e. að um hafi verið að ræða skipulagða áætlun til að losna við keppinaut. 

Slíka stefnu er hægt að sanna með ýmsum hætti, s.s. að viðkomandi verðlagning sé eingöngu 

raunhæf sem þáttur í útilokunarstefnu. Einnig er hægt að horfa til þátta eins og líklegra 

útilokunaráhrifa gagnvart keppinautum, lengdar og samfelldni þess tímabils sem hin sértæka 

verðlagning varir,246 umfangs hinna sértæku aðgerða247 og hvort öðrum tegundum 

samkeppnishamlandi misnotkunar hafi verið beitt samtímis. Að auki er hægt að líta til þess 

hvort hið markaðsráðandi fyrirtæki hafi haft möguleika á því að fjármagna hina sértæku 

verðlækkun með sölu á öðrum vettvangi eða til annarra viðskiptavina og hvort fyrirtæki eigi 

möguleika á að hækka verð sín í framtíðinni.248 Síðastnefnda atriðið nægir ekki eitt sér til 

sönnunar á því að fyrirtæki hafi beitt ólögmætri sértækri verðlækkun, en getur hins vegar leitt 

í ljós að fyrirtækinu er kleift að fjármagna hagnaðarmissinn með hagnaði annarsstaðar frá á 

sama tíma, og þurfi því ekki að treysta á utanaðkomandi fjármögnun. Fyrirtæki getur því 

hagnast á meðan á hinum sértæku aðgerðum stendur. Þrátt fyrir að fyrirtæki geti ekki jafnað 

                                                 
243 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 114. mgr. bls. 33. 
244 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 134-135. 
245 Valentine Korah: An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, bls. 157-159. 
246 Í dómi áfrýjunardómstóls í samkeppnismálum í Bretlandi frá 19. mars 2002 (1005/1/1/01) Aberdeen Journals 
Ltd. v. Director General of Fair Trading, 179. mgr. var dregin sú ályktun að því lengur sem markaðsráðandi 
fyrirtæki hefði beitt tiltekinni verðlagningu, því auðveldara væri að telja um samkeppnishamlandi ásetning að 
ræða.  
247 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), sbr. ÚÁS 12. mars 2008 (3/2008). 
248 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 112. mgr. bls. 32-33. 
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hagnaðarmissi á móti tekjum frá öðrum viðskiptavinum er þó ekki hægt að draga þá ályktun 

að ekki sé um ólögmæta sértæka verðlækkun að ræða.249 Ef sýnt er fram á að þessir hlutlægu 

þættir séu fyrir hendi, er hægt að leggja það að jöfnu við að afleiðingar af verðstefnunni hafi 

mögulega verið samkeppnishamlandi. Ef ekki er mögulegt að réttlæta verðlagningu með 

öðrum hætti en að hún hljóti að vera hluti af útilokunarstefnu, þá er hægt að draga þá ályktun 

að útilokunaráhrif séu líkleg og að fyrir hendi sé samkeppnishamlandi ásetningur. Þó er 

ómögulegt að tilgreina nákvæmlega alla þá þætti sem horfa má til, enda veltur það á atvikum í 

hverju máli fyrir sig.250 

 

4.4.4. Sértæk aðgerð sem beinist gegn keppinauti 

Talið hefur verið að mögulegt sé að draga þá ályktun að samkeppnishamlandi ásetningur sé 

fyrir hendi, ef markaðsráðandi fyrirtæki beitir sértækri verðlækkun að yfirlögðu ráði gagnvart 

viðskiptavinum sem líklegir eru til að kaupa af keppinauti, í þeim tilgangi að útiloka 

keppinautinn.251 Sú staðreynd að hin lágu verð eru aðeins boðin ákveðnum viðskiptavinum, 

þ.e. viðskiptavinum keppinautar en ekki hefðbundnum viðskiptavinum hins markaðsráðandi 

fyrirtækis hefur stundum verið talin sönnun þess að um ólögmætar aðgerðir hafi verið að 

ræða.252 Hið markaðsráðandi fyrirtæki yrði því að öllu jöfnu að sýna fram á einhverjar 

réttlætingarástæður fyrir þessari ráðstöfun, ella yrði hún talin ólögmæt. Í 

Greiðslukortamálinu253 voru minnisblöð og tölvupóstar frá Greiðslumiðlun taldir sýna 

ásetning um að koma PBS/Kortaþjónustunni út af íslenskum færsluhirðingarmarkaði og að 

ákveðnar hefðu verið aðgerðir í því skyni. Var tilgangurinn því að koma í veg fyrir að 

samkeppnin minnkaði arðsemi viðskiptanna og yrði það viðvörun til annarra mögulegra 

keppinauta sem hygðust mögulega hefja inngöngu á markaðinn, að PBS/Kortaþjónustan hefði 

verið hrakin af honum. Voru aðgerðirnar taldar fela í sér ólögmætar sértækar verðlækkanir og 
                                                 
249 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 121. mgr. bls. 35. 
250 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 112. og 115. mgr. bls. 32-33. 
251 Lennart Ritter og W. David Braun: European Competition Law: A Practitioner’s Guide, bls. 454-455. ÁSKE 
17. desember 2007 (70/2007), bls. 134-135. 
252 Í EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 111.-115. mgr. var litið til þess að hin lágu verð af hálfu AKZO 
voru ekki boðin hefðbundnum viðskiptavinum AKZO, og var dregin af því sú ályktun að AKZO hefði ætlað að 
útiloka ECS frá markaðnum, eða að minnsta kosti skaða samkeppnisstöðu þess með alvarlegum hætti. Hér má 
einnig nefna sem dæmi dóm áfrýjunardómstóls í samkeppnismálum í Bretlandi frá 15. janúar 2002 
(1001/1/1/01) Napp Pharmaceutical Holdings Limited and Subsidiaries v. Director General of Fair Trading, 
310. mgr., bls. 86 þar sem samkeppnishamlandi ásetningur var leiddur af sértæku eðli verðlækkananna. Að mati 
fræðimannsins Ridyard þarf meira að koma til svo sértæk verðlækkun teljist misnotkun heldur en að eingöngu sé 
sýnt fram á mismun á verði milli viðskiptavina og að sá mismunur sé ekki réttlættur á hlutlægan hátt, sbr. Derek 
Ridyard: „Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses under Article 82 – An Economic Analysis“, 
bls. 296. 
253 ÁSKE 10. janúar 2008 (4/2008). 
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m.a. var litið til þess að tilboðin stóðu öðrum söluaðilum í viðskiptum við Greiðslumiðlun 

ekki til boða.254 Sömu sjónarmið gilda í þeim tilvikum þar sem sértækum verðlækkunum er 

beint að þeim viðskiptavinum sem líklegir eru til að skipta yfir til mögulegs nýs keppinautar 

sem hyggst fyrirsjáanlega hefja inngöngu á markað. Á hinn bóginn eru almennar verðlækkanir 

af hálfu markaðsráðandi fyrirtækis ólíklegri til að sýna fram á árásarstefnu. Með almennri 

verðlækkun hefur markaðsráðandi fyrirtæki ekki tækifæri til að jafna hagnaðarmissinum á 

móti hagnaði annarsstaðar úr starfseminni eða frá öðrum viðskiptavinum.255 

 

5. Réttarframkvæmd um sértæka verðlækkun 
5.1. Almennt 

Í þessum kafla munu verða tekin til nokkuð ítarlegrar umfjöllunar dæmi úr íslenskri og 

erlendri réttarframkvæmd sem varða misnotkun á markaðsráðandi stöðu í formi sértækra 

verðlækkana. Verða reifuð þau sjónarmið sem máli skipta og að því loknu verður gerð tilraun 

til að draga ályktanir um það hvernig réttarástandið horfir við í þessum efnum. Fyrst mun 

verða fjallað um íslenska réttarframkvæmd og í framhaldi af því réttarframkvæmd dómstóla 

EB, sem og dæmi úr danskri og sænskri réttarframkvæmd í samkeppnisrétti. Verða málin 

tekin fyrir í tímaröð og fjallað verður um þá þætti málanna sem tengjast sértækri verðlækkun. 

Nauðsynlegt er þó að hafa í huga að í flestum málanna var einnig um aðrar tegundir 

misnotkunar að ræða og getur það hafa haft áhrif á endanlega niðurstöðu þeirra. 

 

5.2. Íslensk réttarframkvæmd 

5.2.1. Icelandair I256 

Flugfélagið Iceland Express ehf. (hér eftir nefnt IE) hóf starfsemi hérlendis árið 2003 og sinnti 

daglegu áætlunarflugi milli Keflavíkur og Kaupmannahafnar annars vegar og Keflavíkur og 

London hins vegar. Verð ódýrustu fargjaldanna á þessum leiðum voru lægri en áður hafði 

tíðkast á íslenskum flugmarkaði, og rétt eftir innkomu IE á markaðinn bauð Icelandair tilboð 

(Vorsmelli) sem voru litlu hærri en verð IE. Þar sem tilboð Icelandair tóku aðeins til flugleiða 

sem IE ætlaði að sinna hóf Samkeppnisstofnun athugun á því hvort brotið hefði verið gegn 11. 

gr. samkeppnislaga.257 Undir meðferð málsins gerði IE athugasemd við það að eftir að félagið 

                                                 
254 ÁSKE 10. janúar 2008 (4/2008), bls. 9. 
255 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 118. mgr. bls. 34. 
256 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), sbr. ÚÁS 29. september 2003 (17-18/2003). 
257 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 3-4. Icelandair kynnti einnig tilboðin Netsmelli til Evrópu og 
Bandaríkjanna á talsvert lægra verði en áður hafði tíðkast. 
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hóf áætlunarflug lækkaði Icelandair verulega verð á viðskiptafargjöldum á flugleiðunum milli 

Keflavíkur og Kaupmannahafnar annars vegar og Keflavíkur og London hins vegar, eða frá 

35-41%. Þessi verðlækkun gilti eingöngu um ferðir á sömu brottfarartímum og ferðir IE, þ.e. í 

morgunflugi til Kaupmannahafnar og síðdegisflugi til London.258 

 Viðkomandi markaður var talinn vera beint áætlunarflug á milli Keflavíkurflugvallar og 

Kaupmannahafnar annars vegar og London hins vegar. Icelandair var talið vera í 

yfirburðastöðu gagnvart IE á þessum markaði, m.a. á grundvelli hárrar markaðshlutdeildar, 

fjölda fyrirtækja innan Flugleiðasamsteypunnar, fjárhagslegs styrkleika, þjónustu- og 

leiðakerfis Icelandair, Amadeus bókunarkerfisins, Vildarklúbbs Icelandair og fleiri þátta.259 

 Verða hér rakin sjónarmið samkeppnisráðs sem varða sértæka verðlækkun yfir kostnaði, 

en þessi sjónarmið áttu þó að mörgu leyti einnig við um þann þátt málsins sem tengdist 

skaðlegri undirverðlagningu með Vor- og Netsmellum. Samkeppnisráð fjallaði ítarlega um 

AKZO málið í ákvörðun sinni og dró af því þá ályktun að ef markaðsráðandi fyrirtæki lækkaði 

verð einungis gagnvart þeim viðskiptavinum þar sem samkeppni gætti, gætu slíkar sértækar 

verðlækkanir falið í sér sönnun um samkeppnishamlandi markmið fyrirtækisins. Nefndi 

samkeppnisráð að í dóminum hefði verið bent á að þau viðmið sem þar voru sett fram ættu 

við í þessu tiltekna tilviki. Því væri ómögulegt að draga þá ályktun að verðlagning yfir 

kostnaði gæti aldrei falið í sér misnotkun. Samkeppnisráð leit einnig til þess að tveir 

aðallögsögumenn dómstóls EB höfðu lýst þeirri skoðun að AKZO málið fæli ekki í sér 

tæmandi skilgreiningu á ólögmætum verðlagningaraðferðum, heldur hafi þar einungis verið 

skilgreindar tvær mögulegar tegundir slíkrar háttsemi.260 Samkeppnisráð fjallaði einnig 

ítarlega um CMB málið. Taldi samkeppnisráð að í fyrsta lagi mætti draga þá ályktun af 

þessum dómi að skyldur markaðsráðandi fyrirtækja í tengslum við verðlagningu væru 

mismunandi eftir markaðsstyrk þeirra og eftir því hversu takmörkuð samkeppni væri á 

viðkomandi markaði. Lögmæti verðlagningar réðist því af atvikum hvers máls fyrir sig. 

Vísaði samkeppnisráð til ummæla Fennelly aðallögsögumanns um að skyldur fyrirtækis í 

einstakri yfirburðastöðu væru sérstaklega ríkar. Í því samhengi leit samkeppnisráð einnig til 

þess að áfrýjunardómstóll í samkeppnismálum í Bretlandi (Competition Appeal Tribunal)261 

                                                 
258 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 16 og 117. 
259 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 44 og 66. 
260 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2001), bls. 10, 20 og 73-74. Sjá álit Ruiz-Jarabo Colomer aðallögsögumanns, 27. júní 
1996 í EBD, máli C-333/94 P, ECR 1996, bls. I-5951 og álit Fennelly aðallögsögumanns, 29. október 1998 í 
EBD, sameinuðum málum C-395 og 395/96 P, ECR 2000, bls. I-1365. Í áliti Ruiz-Jarabo Colomer segir um 
AKZO að þessu leyti: „the Court considered that competition based on pricing was not always legitimate and 
went on to identify two types of predatory pricing contrary to Article 86“. 
261 Dómur áfrýjunardómstóls í samkeppnismálum í Bretlandi frá 15. janúar 2002 (1001/1/1/01) Napp 
Pharmaceutical Holdings Limited and Subsidiaries v. Director General of Fair Trading, 219. mgr. bls. 61 segir 
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hefði lýst því yfir að hann fylgdi áliti aðallögsögumannsins.
 
Jafnframt yrði að draga þá 

ályktun af CMB að árásarverðlagning gæti falist í sértækum verðlækkunum sem beindust 

gegn keppinauti þótt verðlagningin væri ekki undir kostnaði, og ætti þetta einkum við um 

fyrirtæki í einstakri yfirburðastöðu.262 Samkeppnisráð vísaði einnig til dóms sænska 

Markaðsdómstólsins frá 1998 sem benti að mati ráðsins til þess að rétt gæti verið að gera 

strangari kröfur til verðlækkana fyrirtækja í einstakri yfirburðastöðu. Fjallaði samkeppnisráð 

einnig um ákvörðun sína frá 9. júní 1999 (17/1999).263 Samkeppnisráð fjallaði síðan um 

ágreining meðal fræðimanna um hvort verðlækkun markaðsráðandi fyrirtækis yfir 

kostnaðarverði hefði skaðleg áhrif á samkeppni. Töldu sumir að inngrip í slíkum tilvikum 

verndaði aðeins óskilvirk fyrirtæki og skaðaði í raun hagsmuni neytenda. Aðrir lögðu hins 

vegar áherslu á að markaðsráðandi fyrirtæki gæti raskað samkeppni þótt verðlagning þess 

væri yfir kostnaði ef það hefði sterk tök á markaðnum, og innkoma nýs aðila væri ólíkleg ef 

keppinauti væri venjulega þröngvað af markaði. Enn aðrir töldu að í stað þess að líta eingöngu 

á kostnað ætti að líta til þess hvort um væri að ræða úthugsaða aðgerð markaðsráðandi 

fyrirtækis sem skoða yrði í hverju tilviki fyrir sig. Samkeppnisráð tók síðan fram að dómstóll 

EB hefði hafnað þeirri afstöðu að markaðsráðandi fyrirtæki væri ávallt heimilt að mæta 

samkeppni með verðlækkun sem væri yfir kostnaði og taldi að draga mætti sömu ályktun af 

dómi Hæstaréttar í Landssímamálinu. Yrði að leggja þessa ályktun til grundvallar við túlkun 

11. gr. samkeppnislaga. Þá taldi samkeppnisráð að ekki væri skilgreint til hlítar í evrópskum 

samkeppnisrétti hvenær verðlækkun markaðsráðandi fyrirtækis fæli í sér misnotkun. Við mat 

á lögmæti verðlagningar yrði að hafa hliðsjón af atvikum og aðstæðum hvers tilviks fyrir sig 

og kröfur til markaðsráðandi fyrirtækja væru mismunandi eftir því hversu veikburða 

samkeppni viðkomandi markaðar væri. Í fyrsta lagi fæli verðlagning undir meðaltali 

breytilegs kostnaðar í sér misnotkun, í öðru lagi fæli verðlagning yfir meðaltali breytilegs 
                                                                                                                                                         
m.a. „We for our part accept and follow the opinion of Mr Advocate General Fennelly in Compagnie Maritime 
Belge ... that the special responsibility of a dominant undertaking is particulary onerous where it is a case of a 
quasi-monopolist enjoying “dominance approaching monopoly”, “superdominance” or “overwhelming 
dominance verging on monopoly.” 
262 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 74-77. 
263 ÁSKR 9. júní 1999 (17/1999), ÚÁS 10. ágúst 1999 (11/1999) og Hrd. 2001, bls. 3723 (120/2001). Talið var 
að Landssíminn hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína með veitingu afsláttar einungis á þeim markaði þar 
sem fyrirtækið var í samkeppni við Tal. Gat Landssíminn ekki lagt fram kostnaðarlegar forsendur fyrir 
verðlækkuninni, sem þó var ekki undir kostnaðarverði. Landssíminn byggði m.a. á að rangt hefði verið að líta til 
afsláttarkjara á öðrum mörkuðum en þeim sem til umfjöllunar var í málinu og að fyrirtækinu væri almennt 
heimilt að mæta nýrri samkeppni með þessum hætti. Að mati Landssímans hvíldi engin skylda á markaðsráðandi 
fyrirtækjum að rökstyðja slíkar kostnaðarlegar forsendur. Á þetta var ekki fallist, sbr. Hrd. 2001, bls. 3723 
(120/2001) en Hæstiréttur taldi að þrátt fyrir að markaðsráðandi fyrirtæki gætu almennt gripið til ýmissa aðgerða 
í samkeppni, væri óhjákvæmilegt að meta afsláttarkjörin í ljósi yfirburðastöðu Landssímans á GSM-markaði. 
Landssími Íslands hefði ekki rökstutt kostnaðarlegt hagræði af afslættinum og taldi Hæstiréttur því að fyrirtækið 
yrði „að bera halla af skorti á upplýsingum um að annað hafi vakað fyrir því með veitingu stórnotendaáskriftar 
og magnafsláttar en að styrkja og viðhalda með einhverjum hætti markaðsráðandi stöðu á sviði GSM-þjónustu.“ 
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kostnaðar en undir meðaltali heildarkostnaðar í sér misnotkun ef mögulegt væri að sýna fram 

á að verðlagningin væri liður í áætlun um að útrýma keppinauti, og í þriðja lagi gæti verið um 

misnotkun að ræða þegar verðlagning væri yfir kostnaði, en það ætti einkum við þegar 

fyrirtæki í einstakri yfirburðastöðu beitti sértækum verðlækkunum. Þó taldi samkeppnisráð að 

gjalda yrði varhug við of víðtækri túlkun 11. gr. gagnvart verðlagningu yfir kostnaði, enda 

gæti slík regla dregið úr æskilegri verðsamkeppni. Lögmæti verðs yfir kostnaði réðist því af 

markaðsaðstæðum viðkomandi markaðar og eðli verðlækkunarinnar.264 

 Samkeppnisráð taldi Vorsmelli og ódýrustu Netsmellina fela í sér misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu í formi skaðlegrar undirverðlagningar og sértækrar verðlækkunar (undir 

kostnaði). Hafi þessi lágu fargjöld haft þann tilgang og áhrif að keppinauturinn átti erfitt með 

að ná fótfestu á markaðnum. Samkeppnisráð féllst ekki á þá afstöðu Icelandair að fyrirtækinu 

væri ávallt heimilt að mæta samkeppni, enda væru aðgerðir óheimilar ef raunverulegur 

tilgangur þeirra væri að styrkja markaðsráðandi stöðu eða misnota hana. Taldi samkeppnisráð 

heimildir markaðsráðandi fyrirtækja til að mæta samkeppni mismunandi eftir aðstæðum hvers 

markaðar og væru gerðar strangari kröfur til viðbragða fyrirtækis í einstakri yfirburðastöðu.265 

Taldi Icelandair að lækkun sín á viðskiptafargjöldum hefði verið viðbrögð við samkeppni frá 

IE. Væri verðið langt umfram hæsta verð IE og því óhugsandi að um ólögmæta háttsemi væri 

að ræða.266 Taldi samkeppnisráð að Icelandair hefði ekki mótmælt því að hafa lækkað 

viðskiptafargjöldin með áðurnefndum hætti og að félagið hefði ekki fært fram nein rök fyrir 

fargjöldunum. Af því dró samkeppnisráð þá ályktun að ekki væru kostnaðarlegar forsendur 

fyrir verðlækkuninni heldur hefði hún einungis það markmið að raska möguleikum IE til að 

ná til þeirra flugfarþega sem fljúga í viðskiptaerindum. Taldi samkeppnisráð að meta þyrfti 

hvort verðlækkunin væri málefnaleg og sanngjörn í samkeppnislegu tilliti. Tók 

samkeppnisráð sérstaklega fram að Icelandair væri í einstakri yfirburðastöðu á skilgreindum 

mörkuðum og því væri samkeppni afar takmörkuð og nýr keppinautur væri að reyna að ná 

fótfestu á markaðnum. Við þær aðstæður hvíldi sérstaklega rík skylda á Icelandair að hindra 

ekki innkomu keppinautarins á markaðinn, enda gæti slík hindrun leitt til þess að markaðurinn 

yrði einokunarmarkaður á ný. Tók samkeppnisráð fram að sértækar aðgerðir gagnvart 

keppinautum sem fela í sér mismunun gagnvart neytendum væru til þess fallnar að skaða 

samkeppni og var vísað til CMB í þeim efnum. Taldi samkeppnisráð atvik CMB sambærileg 

þessu máli, enda greip Icelandair til sértækrar verðlækkunar (allt að 41% lækkunar) sem 

                                                 
264 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 79-81 og 94. 
265 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 112-115 og 118. 
266 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 27. 
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augljóslega var ætlað að höfða til ákveðins hóps viðskiptavina fyrirtækisins, þ.e. 

viðskiptafarþega, en þó aðeins þess hluta þeirra sem hugðist ferðast á sömu brottfarartímum 

og IE flaug. Samkeppnisráð taldi að þessum farþegum á viðskiptafarrými væri mismunað eftir 

því hvort þeir gætu hugsanlega nýtt sér flug IE eða ekki. Ekki væru önnur sjáanleg rök fyrir 

mismununinni en þau að halda viðskiptafarþegum frá flugi IE. Tók samkeppnisráð fram að 

viðskiptafarþegar væru Icelandair mikilvægir og mikil álagning væri á viðskiptafargjöldum. 

Icelandair hefði beint þessari verðlækkun sérstaklega að IE og þess vegna nytu aðrir 

viðskiptafarþegar Icelandair sem flugu á sömu flugleiðum en öðrum brottfarartímum ekki 

verðlækkunarinnar. Þessir farþegar hefðu því raunverulega verið látnir bera herkostnaðinn af 

samkeppninni við IE. Taldi samkeppnisráð að þetta fæli í sér brot á 11. gr. samkeppnislaga.267 

Samkeppnisráð taldi ekki ástæðu til að beita viðurlögum. 

 Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti niðurstöðu samkeppnisráðs um skaðlega 

undirverðlagningu Icelandair með Vorsmellum en féllst ekki á að Netsmellir fælu í sér 

misnotkun. Fyrir áfrýjunarnefndinni byggði Icelandair vörn sína á því að lækkun 

viðskiptafargjalda hefði verið lögmæt. Þegar IE hóf störf hefði verið ljóst að almennir 

farmiðar með því félagi hafi orðið valkostur við ferðir til Kaupmannahafnar og London á 

viðskiptafarrými. Vegna mikils verðmunar hafi þótt nauðsynlegt að bregðast við til að halda í 

viðskiptavini. Því hafi verið ákveðið að lækka verð á viðskiptafarrými á ákveðnum leiðum og 

tímum. Taldi Icelandair að verðlækkun sem stæðist kostnaðarviðmið gæti aðeins falið í sér 

brot á samkeppnislögum í algerum undantekningatilvikum og því aðeins ef sannað væri að 

fyrirtæki með um eða yfir 90% markaðshlutdeild tæki vísvitandi á sig fyrirsjáanlegt tekjutap 

til skamms tíma með verðlækkun sem aðeins væri beint að afmörkuðum hópi viðskiptavina 

með það að markmiði að ryðja keppinauti af markaði. Loks taldi Icelandair að lækkun 

viðskiptafargjalda gæti aldrei falið í sér mismunun í skilningi 11. gr. samkeppnislaga. Taldi 

áfrýjunarnefndin að þótt lækkun viðskiptafargjaldanna væri mjög sértæk væru tekjur af 

hverjum farmiða yfir staðfærðum kostnaði á hvern farþega. Einnig lægju ekki fyrir 

áreiðanlegir útreikningar um kostnaðarlegar forsendur fyrir ákvörðun Icelandair um 

lækkunina. Tók áfrýjunarnefndin fram að slíkir útreikningar hefðu þurft að liggja fyrir. Þá var 

ekki talið sýnt fram á að tilgangur aðgerðanna hefði beinlínis verið að bola IE af markaði. 

Taldi nefndin því ekki fyrir hendi nægjanlegan grundvöll til að líta svo á að Icelandair hefði 

misnotað markaðsráðandi stöðu sína með þessum aðgerðum. Að mati nefndarinnar var ekki 

tilefni til að beita sektum vegna þess að málið væri hið fyrsta sinnar tegundar, og að óvissa 

                                                 
267 ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 117-118. 
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ríkti um viðmiðanir sem nota skyldi við ákvörðun um það hvort um misnotkun væri að ræða í 

tilvikum sem vörðuðu skaðlega undirverðlagningu.268 

 

5.2.2. Flugþjónustan á Keflavíkurflugvelli269 

Flugafgreiðslufyrirtækið Vallarvinir ehf. kvartaði yfir samkeppnishamlandi verðtilboði 

Flugþjónustunnar á Keflavíkurflugvelli (hér eftir nefnt IGS) til þýska flugfélagsins 

LTU/International Airways (hér eftir nefnt LTU), en tilboðið var gert þegar LTU var í 

viðskiptum við Vallarvini. Vallarvinir höfðu verið í samkeppni við IGS frá 2001-2004 og var 

LTU þeirra stærsti viðskiptavinur frá 2001, en áður var í gildi afgreiðslusamningur milli LTU 

og IGS. Vallarvinir töldu að verðtilboð IGS til LTU væri óvenjulega lágt, eða allt að 30% 

undir því verði sem almennt gilti fyrir sambærilega afgreiðslu á Keflavíkurflugvelli og að auki 

bindandi til þriggja ára. Óskuðu Vallarvinir eftir því að Samkeppnisstofnun nýtti heimildir 

sínar og tæki bráðabirgðaákvörðun en Samkeppnisstofnun taldi ekki ástæðu til þess heldur var 

venjubundinni málsmeðferð haldið áfram og aðilum gefinn kostur á að tjá sig um fram 

komnar athugasemdir.270 

 Viðkomandi markaður var talinn vera flugafgreiðsla við farþegaflug á Keflavíkurflugvelli 

og var markaðshlutdeild IGS á þeim markaði 95-100% á árunum 2003-2004, og þannig 

yfirgnæfandi í samanburði við hlutdeild Vallarvina sem nam einungis 0-5%. Jafnframt var 

horft til þess að IGS hafði lengi haft yfirburði á markaðnum og naut áður einokunarstöðu auk 

þess sem það gat byggt starfsemi sína upp í skjóli opinberrar verndar. Fjárhagslegir yfirburðir 

IGS í samanburði við Vallarvini voru að sama skapi umtalsverðir, einkum í ljósi tengsla IGS 

við FL Group samstæðuna. IGS var einnig talið hafa sérstöðu gagnvart Vallarvinum að því 

leyti að það veitti fjölbreytta þjónustu á Keflavíkurflugvelli, s.s. rak flugeldhús, fraktmiðstöð 

og veitingarekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Samkeppniseftirlitið taldi því að IGS væri í 

einstakri yfirburðastöðu á þjónustumarkaði fyrir flugafgreiðslu vegna farþegaflugs á 

Keflavíkurflugvelli. Af þessum sökum hvíldi mjög rík skylda á IGS til að grípa ekki til  

neinna ráðstafana sem raskað gætu með óeðlilegum hætti þeirri takmörkuðu samkeppni sem 

ríkti á markaðnum, enda gætu þá ekki skapast skilyrði fyrir virka samkeppni.271 

 Taldi Samkeppniseftirlitið einkakaupasamninga IGS með löngum binditíma við tíu 

flugfélög brjóta gegn 11. gr. Varðandi hið sértæka tilboð til LTU tók Samkeppniseftirlitið 

m.a. fram að möguleikar markaðsráðandi fyrirtækis til að taka þátt í samkeppni væru 
                                                 
268 ÚÁS 29. september 2003 (17-18/2003), bls. 8-9 og 30-31. 
269 ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), sbr. ÚÁS 5. júlí 2006 (3/2006) og Hrd. 2. október 2008 (640/2007). 
270 ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), bls. 2 og 4-5. 
271 ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), bls. 32-38. 
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takmarkaðri en almennt gerðist í viðskiptum. Hugtakið eðlileg samkeppni í þessum skilningi 

hefði því þrengri merkingu en sú samkeppni sem fyrirtæki gætu stundað sem ekki væru í 

ráðandi stöðu. Markaðsráðandi fyrirtæki væri þannig óheimilt að keppa í verði nema 

samkeppnin byggðist á eðlilegum efnahagslegum grunni. Markaðsráðandi fyrirtæki, einkum 

fyrirtæki í einstakri yfirburðastöðu gæti því verið óheimilt að grípa til ráðstafana sem almennt 

þættu sjálfsagðar á samkeppnismarkaði, eins og t.d. að bjóða viðskiptavini smærri keppinautar 

lægra verð. Samkeppniseftirlitið hafnaði því að unnt væri að byggja á heimild til að mæta 

samkeppni, enda hefði IGS undirbúið og framkvæmt tilboð að eigin frumkvæði til 

viðskiptavina keppinautar síns. Samkeppnisreglur ættu að hindra að markaðsráðandi fyrirtæki 

kæmu í veg fyrir með óeðlilegum aðgerðum að smærri keppinautar næðu að eflast á 

viðkomandi markaði. Féllst Samkeppniseftirlitið ekki á þá afstöðu IGS að hið svokallaða 

AKZO viðmið væri tæmandi um ólögmætar verðaðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, enda 

væri slík túlkun andstæð meginreglum samkeppnisréttar. Taldi Samkeppniseftirlitið að skýrt 

hefði komið fram í Evrópurétti að slík viðmið væru ekki tæmandi talin og yrði að leggja það 

til grundvallar í málinu.272 Að mati Samkeppniseftirlitsins var ekki unnt að skýra verðstefnu 

IGS með hagræðingu í rekstri eins og IGS hélt fram. Einnig hafi tekjur af starfsemi IGS þar 

sem samkeppni var takmörkuð, verið nýttar til að greiða niður verðlækkun IGS í afgreiðslu 

áætlunarflugs sem var í samkeppni við Vallarvini. Samkeppniseftirlitið leit til þess að þegar 

LTU var í samningssambandi við Vallarvini bauð IGS tilboð sem var 30% lægra en verð 

Vallarvina. Var í því samhengi horft til þess að verð það sem Vallarvinir buðu árið 2001 var 

a.m.k. 50% lægra en verð samkvæmt samningi LTU og IGS sem áður var í gildi.273 Fyrir lá í 

málinu að LTU hætti ekki í viðskiptum við Vallarvini vegna óánægju með þjónustu eða verð, 

heldur vegna þess að Vallarvinir gátu ekki boðið sömu kjör og IGS. Að mati 

Samkeppniseftirlitsins fólst í tilboðinu beinskeitt og sértæk aðgerð gegn Vallarvinum sem var 

                                                 
272 ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), bls. 42-51. Hér má sérstaklega vísa til EBD, sameinaðra mála C-395 og 
396/95 P, ECR 2000, bls. I-1365, þar sem hið markaðsráðandi fyrirtæki hélt því fram að viðmiðin sem fram 
komu í AKZO væru tæmandi og sértæk verðlækkun þess gæti því ekki verið ólögmæt því hún væri ekki undir 
kostnaðarviðmiðum. Fennelly aðallögsögumaður lýsti því í áliti sínu að hann væri ósammála þessu og sagði að 
samkeppnishamlandi verðaðgerðir hefðu ekki verið tæmandi taldar í AKZO. Dómstóllinn tók undir skoðun hans 
og taldi um ólögmæta sértæka verðlækkun að ræða. Nánar verður fjallað um þennan dóm síðar í þessum kafla. 
273 ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), bls. 59. Hér má nefna að árið 2004 óskaði Iceland Express eftir tilboði frá 
Vallarvinum í flugafgreiðslu, en félagið hafði verið með samning við IGS og vildi leita hagstæðara verðs. Tilboð 
Vallarvina var lægra en verð IGS, en mánuði seinna lækkaði IGS afgreiðslugjöld sín gagnvart Iceland Express 
þannig að félagið ákvað að vera áfram í viðskiptum við IGS. Sama ár bauð IGS LTU síðan afar hagstætt tilboð 
og tók LTU tilboðinu. IGS hafði einnig gert a.m.k. tvær tilraunir í viðbót til að ná viðskiptum af Vallarvinum og 
tókst önnur þeirra. Samkeppniseftirlitið taldi ljóst að IGS hefði snúið sér að eigin frumkvæði til LTU og gert því 
tilboð sem það taldi sig ekki geta hafnað ef Vallarvinir gætu ekki jafnað það, þrátt fyrir að LTU hefði helst kosið 
að halda áfram viðskiptum við Vallarvini. Vallarvinir töldu sér ekki unnt að bjóða sama verð og IGS nema það 
leiddi til taprekstrar. Hóf LTU viðskipti við IGS og Vallarvinir misstu stærsta viðskiptavin sinn í afgreiðslu 
farþegaflugvéla, sbr. ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), bls. 51-53. 
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til þess fallin að draga úr umsvifum og veikja þennan smærri keppinaut og draga þar með úr 

samkeppni. Þrátt fyrir að verðlækkunin væri LTU ef til vill til hagsbóta yrði að ætla að slíkur 

ávinningur væri aðeins til skamms tíma enda hætt við að verð hækkaði aftur ef samkeppni 

skertist. Var talið að IGS hefði brotið gegn hinni ríku skyldu sinni með því að grípa til til 

aðgerða sem voru til þess fallnar að raska enn frekar þeirri takmörkuðu samkeppni sem fyrir 

hendi var. Samkeppniseftirlitið taldi því að IGS hefði brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga með 

tilboði sínu til LTU sem leiddi til samnings sem undirritaður var í júní 2004. Lagði 

Samkeppniseftirlitið 80.000.000 kr. sekt á IGS.274 Var niðurstaðan staðfest í meginatriðum af 

áfrýjunarnefnd en sektarfjárhæðin lækkuð niður í 60.000.000 kr. 

 IGS höfðaði mál gegn Samkeppniseftirlitinu og krafðist ógildingar úrskurðar 

áfrýjunarnefndarinnar en til vara niðurfellingar eða lækkunar á sektinni. Héraðsdómur sýknaði 

Samkeppniseftirlitið. Í dómi Hæstaréttar var litið til yfirburðastöðu IGS á hinum skilgreinda 

markaði við mat á því hvort fyrirtækið hefði brotið gegn 11. gr. með hinu sértæka tilboði til 

LTU. Var sérstaklega áréttað að forveri IGS hefði haft einkarétt á flugafgreiðslu til ársins 

2001 og að markaðshlutdeild IGS væri yfir 95%. Auk þess væri systurfélag IGS, Icelandair, 

langstærsti einstaki viðskiptavinur fyrirtækisins. Var litið til þess að Vallarvinir voru nánast 

eini keppinauturinn á markaðnum og var markaðshlutdeild þeirra einungis um 5%. Leit 

Hæstiréttur til þess að starfsemi Vallarvina hefði að mestu byggst á samningum við fjögur 

flugfélög og að LTU hefði verið mikilvægasti viðskiptavinur fyrirtækisins. Hlyti missir þeirra 

viðskipta því að veikja stöðu Vallarvina og jafnvel skapa hættu á að fyrirtækið gæti ekki 

keppt áfram á markaðnum og IGS myndi því ná einokunarstöðu. Við þessar aðstæður hefði 

IGS gert tilboð til LTU sem var verulega lægra en verð samkvæmt samningi milli LTU og 

Vallarvina. Tekið var fram í dómnum að verð samkvæmt þessu tilboði hafi verið hliðstætt því 

sem IGS hafði áður samið um við Iceland Express og Icelandair. Leit Hæstiréttur þó til þess 

að samið var um nýtt verð í samningi IGS og Iceland Express eftir að Vallarvinir höfðu gert 

félaginu tilboð. Tók Hæstiréttur fram að öðrum viðskiptavinum IGS buðust almennt ekki 

hliðstæð kjör. Að mati Hæstaréttar fólst því sértæk verðlækkun í tilboði IGS til LTU. Taldi 

Hæstiréttur að í ljósi þeirra aðstæðna sem voru á markaðnum hefði IGS brotið gegn 11. gr. 

samkeppnislaga með því að sækja að keppinaut sínum með slíkri sértækri verðlækkun, og 

væri um brot að ræða óháð því hvort fyrirtækið hefði haft hagnað af samningnum eða ekki. 

Hæstiréttur staðfesti því niðurstöðu héraðsdóms. Við mat á því hvað teldist hæfileg sekt taldi 

Hæstiréttur þurfa að líta til þess að IGS braut gegn 11. gr. með einkakaupasamningum til 

                                                 
274 ÁSKE 27. mars 2006 (9/2006), bls. 59-60 og 70. 
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langs tíma og sértæka verðtilboðinu til LTU. Með því tilboði hefði IGS sótt að eina keppinaut 

sínum sem auk þess stóð höllum fæti á markaðnum. Á móti kæmi að IGS hefði ekki getað 

með vissu séð fyrir að í tilboði þess til LTU fælist brot þar sem í framkvæmd hefðu ekki 

mótast skýrar viðmiðanir um það hvenær sértækar aðgerðir þess sem væri markaðsráðandi, 

gætu talist brot á samkeppnislögum án tillits til þess hvort tekjur af þeim væru yfir meðaltali 

heildarkostnaðar. Með hliðsjón af þessu og vegna þess að IGS endurskoðaði gildistíma 

þjónustusamninga sinna í framhaldi af rannsókn samkeppnisyfirvalda var sektin lækkuð í 

40.000.000 kr.275 

 

5.2.3.  Eimskipamálið276 

Samskip kvörtuðu yfir því að Eimskip hefðu misnotað markaðsráðandi stöðu sína í 

áætlunarflutningum á sjó, til og frá Íslandi og brotið þannig gegn 11. gr. samkeppnislaga. 

Fullyrtu Samskip m.a. að verðlagning Eimskipa hefði verið ólögmæt og að viðskiptavinum í 

samskonar viðskiptum hefði verið mismunað. Eimskip mótmæltu ásökununum á þeim 

grundvelli að um eðlileg samkeppnisviðbrögð væri að ræða, en fyrirtækið væri í harðri 

samkeppni við Samskip og hefði þurft að sjá á eftir mörgum viðskiptavinum til þeirra. Þá 

mótmæltu Eimskip að hafa viðhaft skaðlega undirverðlagningu, enda væru verð þeirra yfir 

þeim viðmiðunarmörkum sem almennt væri miðað við í slíkum efnum. Við húsleit 

Samkeppnisstofnunar hjá Eimskipum, sem gerð var að fenginni heimild Héraðsdóms 

Reykjavíkur, þann 4. september 2002, var lagt hald á umtalsvert magn gagna sem mynduðu 

grundvöll málsins.277 

 Viðkomandi markaður var skilgreindur sem farmflutningar með reglubundnum 

áætlunarsiglingum milli Íslands og hafna í Evrópu annars vegar og Norður-Ameríku hins 

vegar. Samkeppniseftirlitið taldi ótvírætt að Eimskip væru markaðsráðandi. Við matið var 

m.a. litið til afar hárrar markaðshlutdeildar Eimskipa til langs tíma og þess að 

markaðshlutdeild Eimskipa var verulega hærri en hlutdeild Samskipa. Að auki var litið til 

mikilla yfirburða Eimskipa varðandi flutningsframboð, en það var fjórfalt á við Samskip og 

ellefu sinnum meira en flutningsframboð Atlantsskipa. Þá var litið til mikilla fjárhagslegra og 

efnhagslegra yfirburða Eimskipa.278 

 Tölvupóstar, minnisblöð og fundargerðir sem hald var lagt á við húsleitina voru talin til 

marks um að Eimskip hefðu gripið til umfangsmikilla aðgerða sem beindust að því að 
                                                 
275 Hrd. 2. október 2008 (640/2007). 
276 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), sbr. ÚÁS 12. mars 2008 (3/2008). 
277 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 130 og 6. 
278 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 101 og 129. 
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takmarka eða útrýma samkeppni frá keppinautum fyrirtækisins í áætlunarsiglingum til og frá 

Íslandi. Að mati Samkeppniseftirlitsins höfðu forsvarsmenn Eimskipa undirbúið og hrint í 

framkvæmd áætlun sem hafði það að markmiði að veikja keppinauta eða hrekja þá af 

markaði. Áttu aðgerðirnar rætur að rekja til verðhækkana af hálfu Eimskipa, en Samskip 

fylgdu þó ekki í kjölfarið heldur nýttu sér stöðuna til að ná í viðbótarflutning. Um áramótin 

2001/2002 reyndi Eimskip að hækka verð en Samskip nýttu sér óánægju viðskiptavina 

Eimskipa með því að bjóða þeim betri kjör, með þeim afleiðingum að Eimskip missti 

viðskiptavini yfir til Samskipa. Í kjölfar þessa gripu Eimskip til afar umfangsmikilla aðgerða 

til að ná sem mestum viðskiptum af Samskipum. Að sama skapi áttu aðgerðirnar að hindra 

innkomu Atlantsskipa inn á markað fyrir farmflutninga til Evrópu. Í gögnum kom m.a. fram 

að nýta ætti „mátt“ Eimskipa til að tryggja „forystu“ og „sterka stöðu“ félagsins á 

markaðnum. Varð ráðið af ýmsum gögnum, einkum tölvupóstum, að Eimskip hefðu í hyggju 

að beita sér markvisst gegn Samskipum með því að bjóða völdum viðskiptavinum þeirra 

hagstæð kjör sem dygðu til að ná viðskiptunum. Samkeppniseftirlitið taldi mikilvægt að 

samkeppni frá Samskipum hindraði Eimskip ekki í að reyna að ná fram verðhækkunum til 

fastra viðskiptavina fyrirtækisins. Ljóst var að farið hafði verið út í umfangsmikla vinnu til að 

kortleggja markaðinn, s.s. að búa til lista með öllum viðskiptavinum Samskipa og skipuleggja 

sókn gegn Samskipum. Í áætlun Eimskipa fólst m.a. að lista upp 50-100 stærstu viðskiptavini 

Samskipa og bjóða þeim freistandi tilboð. Samkeppniseftirlitið tók fram að þótt 

markaðsráðandi fyrirtæki væri ekki óheimilt að gera lista yfir viðskiptavini keppinauta sinna 

yrði að hafa í huga tilganginn með gerð slíkra lista. Í þessu tilviki hefði tilgangurinn 

augljóslega verið að skrá niður alla helstu viðskiptavini Samskipa sem möguleiki væri að ná í 

viðskipti við Eimskip. Ekki var um að ræða eðlilega upplýsingaöflun eða 

samkeppnisgreiningu heldur lið í undirbúningi ólögmætra sértækra aðgerða. Talið var að þrátt 

fyrir að tilgangur Eimskipa hefði verið að vernda viðskiptahagsmuni fyrirtækisins, væru 

fyrirætlanirnar ekki lögmætar, enda miðuðu allar tegundir misnotkunar að því með einum eða 

öðrum hætti að vernda viðskiptahagsmuni viðkomandi fyrirtækis. Óeðlileg 

samkeppnishegðun nyti hins vegar ekki verndar og væri bönnuð samkvæmt 11. gr. 

Samkeppniseftirlitið taldi ljóst að ganga hefði átt fram af fullri hörku gagnvart Samskipum. 

Talið var sannað að Eimskip hefðu skipulagt aðgerðaráætlun til að ná mörgum mikilvægum 

viðskiptavinum frá Samskipum í því skyni að veikja eða hrekja fyrirtækið af markaði. 

Minnisblað sem bar yfirskriftina: „Samkeppnisstefna Eimskips“ var talið veita áreiðanlegar 

vísbendingar um að Eimskip gripu til aðgerðanna að yfirlögðu ráði til að hrekja Samskip af 

markaði og torvelda inngöngu Atlantsskipa á markað fyrir Evrópusiglingar. Að mati Eimskipa 
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lýsti minnisblaðið ekki samkeppnishamlandi áætlun, heldur eðlilegum 

samkeppnisviðbrögðum því fyrirtækið hefði verið að missa viðskiptavini sína. Ekki var fallist 

á þessa afstöðu og talið að minnisblaðið lýsti á skýran hátt fyrirætlunum og stöðu Eimskips á 

markaðnum. Kom m.a. fram í minnisblaðinu að taka ætti meiri áhættu í tilboðum. Með því 

var átt við þá áhættu sem skapaðist af því að þáverandi viðskiptavinir Eimskipa myndu frétta 

af hinu lága verði og krefjast leiðréttingar á sínum kjörum. Gegn þessari hættu átti að vinna 

með því að fara með upplýsingar sem „algert trúnaðarmál“. Innan Eimskipa var rætt um að 

viðskiptavinir félagsins sem væru sambærilegir þeim viðskiptavinum Samskipa sem fengið 

hefðu tilboð væru á „mun hærra verði“. Tilboðin stóðu viðskiptavinum Samskipa einungis til 

boða og því var um að ræða sértækar verðlækkanir gagnvart þeim og þ.a.l. mismunun 

gagnvart þáverandi viðskiptavinum Eimskipa í samskonar viðskiptum. Var talið ljóst að 

markaðsatlagan gegn Samskipum hefði verið samþykkt af æðstu stjórnendum Eimskipa. Voru 

gögn málsins talin sýna fram á að aðgerðir Eimskipa fólu í sér tilraun til ná viðskiptum af 

Samskipum sem gáfu u.þ.b 3 milljarða króna í tekjur á ári. Studdi þetta grunsemdir um að 

Eimskip hefðu haft ásetning um að útiloka Samskip frá markaðnum. Eimskip viðurkenndi að 

markmið aðgerðanna hefði verið að ná nýjum viðskiptum að andvirði 800 milljóna króna, en 

það var verulegur hluti af veltu Samskipa á skilgreindum mörkuðum. Raunverulegur 

ásetningur Eimskipa var þó talinn ná til stærri hluta viðskipta Samskipa, enda varð ráðið af 

gögnum að ætlun Eimskipa hafi verið að ná um þriggja milljarða króna veltu af Samskipum. 

Árangur aðgerðanna fólst í að Eimskip fengu árið 2002 rúmlega tuttugu ný fyrirtæki í 

viðskipti og voru áætlaðar tekjur af viðskiptunum u.þ.b. 200 milljónir króna. Aðgerðirnar 

voru því til þess fallnar að hrekja Samskip út af markaðnum eða valda fyrirtækinu alvarlegu 

samkeppnislegu tjóni. Einnig var markmið aðgerðanna að gera Eimskipum kleift að hækka 

verð sín á ný þegar samkeppni væri takmörkuð.279 

 Samkeppniseftirlitið taldi að þótt samkeppnishamlandi ásetningur markaðsráðandi 

fyrirtækis væri ekki skilyrði fyrir beitingu 11. gr. auðveldaði hann sönnun misnotkunar og að 

sértækar aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækis sem beindust beinlínis að keppinauti, fælu oft í 

sér sönnun á slíkum ásetningi. Gögn málsins voru að mati eftirlitsins trúverðug samtímagögn 

frá stjórnendum Eimskipa með ríkt sönnunargildi. Einnig var talið að þrátt fyrir að 

samkeppnishamlandi aðgerðir heppnuðust ekki teldust þær misnotkun. Hér var um að ræða 

sértæka verðlækkun, enda beindist hún að viðskiptavinum keppinautanna en ekki að öðrum 

viðskiptavinum fyrirtækisins. Var talið að slíkt brot væri sérstaklega skýrt þegar fyrir lægju 

                                                 
279 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 130-175 og 200. 
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gögn sem sýndu að tilgangur tilboða hafi verið að veikja keppinauta og raska þar með 

samkeppni á markaðnum. Eimskip taldi sértæka verðlækkun heimila nema í 

undantekningartilvikum og að hún væri aðeins brot þegar hún beindist að nýjum keppinauti. 

Með vísan til úrskurðar áfrýjunarnefndar 5. júlí 2006 (3/2006) og sjónarmiða Evrópuréttar 

taldi Samkeppniseftirlitið að slík aðgerð markaðsráðandi fyrirtækis gæti falið í sér brot á 11. 

gr., og engu skipti hvort þolandi aðgerðarinnar væri nýr eða eldri keppinautur. Markmið 

samkeppnisreglna var að mati eftirlitsins að hindra óeðlilegar aðgerðir markaðsráðandi 

fyrirtækja, eins og sértækar verðlækkanir sem kæmu í veg fyrir að minni keppinautar gætu 

eflst á markaðnum. Eimskip vísuðu til þess að 11. gr. heimilaði markaðsráðandi fyrirtækjum 

að mæta samkeppni og að kröftug samkeppni slíkra fyrirtækja bryti ekki gegn ákvæðinu. Verð 

hafi ekki verið undir kostnaði og Eimskip hefðu ekki gengið lengra en nauðsynlegt hafi verið 

til að verja viðskiptahagsmuni sína. Samkeppniseftirlitið tók fram að við mat á lögmæti 

aðgerðanna þyrfti að hafa tvennt í huga. Í fyrsta lagi yrði að horfa til hinnar ríku skyldu 

markaðsráðandi fyrirtækja að grípa ekki til ráðstafana sem raskað gætu með óeðlilegum hætti 

samkeppni sem ríkir á markaðnum. Í öðru lagi bæri að hafa í huga að markaðsráðandi 

fyrirtækjum væri heimilt að ákveðnu marki að verja viðskiptahagsmuni sína þegar á þá væri 

ráðist. Markaðsráðandi fyrirtæki gæti því brugðist við þegar nýr aðili sneri sér til 

viðskiptavina þess og byði þeim hagstætt verð. Annað gilti þó í tilviki Eimskips, þ.e. þegar 

markaðsráðandi fyrirtæki undirbyggi og framkvæmdi kerfisbundna atlögu að viðskiptavinum 

keppinauta sinna. Slíkt samræmdist ekki hinni sérstöku skyldu markaðsráðandi fyrirtækja. Ef 

heimild til að mæta samkeppni væri fyrir hendi gætu aðgerðir fyrirtækisins sem ella teldust 

misnotkun, talist lögmæt viðbrögð við samkeppni. Slík viðbrögð yrðu þó að byggjast á 

efnahagslegri frammistöðu fyrirtækisins og samræmast hagsmunum neytenda. Að auki yrðu 

þau að samræmast meðalhófi og hafa yrði hliðsjón af efnahagslegum styrk fyrirtækjanna. 

Næði heimildin einungis til varnaraðgerða og ætti ekki við ef raunverulegur tilgangur aðgerða 

væri að styrkja markaðsráðandi stöðu eða misnota hana. Talið var að miðað við umfang 

áætlana Eimskipa um „árásir“ á Samskip, yrði að ætla að hefðu þær gengið algjörlega eftir 

hefðu Samskip hrökklast af markaði. Samkeppniseftirlitið taldi því sannað að tilgangur 

tilboðanna og samninganna hefði verið að raska samkeppni. Ef gögn leiddu í ljós slíkan 

samkeppnishamlandi tilgang aðgerða gætu markaðsráðandi fyrirtæki ekki byggt á því að um 

eðlilega samkeppni væri að ræða. Niðurstaðan varð því sú að tilboð Eimskipa til fjölmargra 

viðskiptavina (33 fyrirtækja) Samskipa var talið fela í sér sértækar aðgerðir sem brutu gegn 

11. gr. Verð Eimskipa var yfirleitt töluvert lægra en verð Samskipa (5-30%) auk þess sem það 

var almennt á bilinu 70-90% undir opinberri gjaldskrá Eimskipa sem þá var í gildi. Taldi 
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Samkeppniseftirlitið að líta bæri til þess að í samkeppnisrétti hefði verið talið um að ræða 

ólögmætar sértækar verðlækkanir þrátt fyrir að verðlækkunin færi ekki undir verð 

keppinautarins heldur jafnaði það. Í þessu máli væri staðan skýr því sértæku tilboðin frá 

Eimskip voru lægri en samningsverð Samskipa. Einnig voru tilboð Eimskipa til viðskiptavina 

Samskipa undirboð, enda í sumum tilvikum boðið undir verð Samskipa. Var einnig talið 

skipta máli að þáverandi viðskiptavinum Eimskips voru almennt ekki boðin þessi hagstæðu 

kjör heldur buðust þau aðeins viðskiptavinum Samskipa þannig að viðskiptavinum Eimskipa 

var mismunað. Eimskip vísaði til þess að tilboðin hefðu verið yfir meðaltali breytilegs 

kostnaðar en Samkeppniseftirlitið taldi það ekki hafa þýðingu að lögum við mat á sértækum 

verðlækkunum hvort verð væri undir tilteknum kostnaðarviðmiðum. Einnig tók 

Samkeppniseftirlitið fram að í samkeppnisrétti hefði verið bent á að sjóflutningar væru þess 

eðlis að hætta væri á að kostnaðarviðmið veittu ekki áreiðanlegar vísbendingar um hvort um 

væri að ræða eðlilega samkeppni af hálfu markaðsráðandi fyrirtækja. 

 Samkeppniseftirlitið taldi augljóst að aðgerðirnar hefðu veikt Samskip sem keppinaut og 

raskað samkeppni. Féllst Samkeppniseftirlitið ekki á þá afstöðu Eimskipa að ekki ætti að 

grípa til aðgerða vegna þessarar háttsemi vegna þess að slíkt væri til þess fallið að valda 

þegjandi samhæfingu milli keppinauta. Taldi eftirlitið að kæmist markaðsráðandi fyrirtæki 

óáreitt upp með þessa háttsemi væri markaðsráðandi fyrirtækjum send þau skilaboð að þeim 

væri heimilt að sækja markvisst að viðskiptavinum keppinauta sinna með undirboðum og 

refsa þannig keppinautnum fyrir að fylgja þeim ekki eftir í verðhækkunum. Slíkt raskaði 

samkeppni og veikti minni keppinauta og skapaði hættu á að þeir hrökkluðust af markaði 

þannig að hið markaðsráðandi fyrirtæki næði jafnvel einokunarstöðu.280 Taldi 

Samkeppniseftirlitið því að Eimskip hefðu brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga og var félaginu 

ákvörðuð 310.000.000 kr. sekt.281 

 Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Leit nefndin 

til ýmssa sjónarmiða við ákvörðun sína, t.d. að styrkur samkeppnisaðila skipti máli þegar 

mörk leyfilegra aðgerða hins markaðsráðandi fyrirtækis væru metin vegna þess að jafnan 

þyrfti meira til að koma, til að ryðja öflugum keppinauti af markaði. Taldi nefndin að einnig 

bæri að líta til þess að markaðsráðandi fyrirtæki gæti nýtt sér styrk sinn til að grípa til 

verðlækkana sem miðuðu að því að útrýma keppinautum eða hindra nýja aðila í inngöngu á 

markað. Frá sjónarhóli hins markaðsráðandi fyrirtækis gætu slíkar aðgerðir verið rökréttar þar 

                                                 
280 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 135-139, 173-176, 198-204. 
281 Taka ber fram að í málinu höfðu Eimskip einnig gert fjölda ólögmætra einkakaupasamninga sem höfðu áhrif 
á fjárhæð sektarinnar. 
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sem fyrirtækið gæti reiknað með að hækka verð eftir að samkeppni hefði verið útrýmt. Taldi 

áfrýjunarnefnd að sértækar aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækis gætu falið í sér misnotkun 

óháð því hvort verð væru undir tilteknum kostnaðarviðmiðunum í þeim tilvikum þegar gerð 

væri skipulagsbundin atlaga að keppinauti á markaðnum eða viðskiptavinum hans. Umfang 

aðgerðanna, ástæður þeirra og styrkleiki viðkomandi samkeppnisaðila skipti máli, en ef 

aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækis, metnar heildstætt væru til þess fallnar að knésetja 

samkeppnisaðila eða veikja stöðu hans verulega væri um óheimilar aðgerðir að ræða. Taldi 

áfrýjunarnefndin aðgerðir Eimskipa sértækar og umfangsmiklar og þær hefðu verið vandlega 

undirbúnar. Nefndin taldi hina sérstöku skyldu sem hvílir á markaðsráðandi fyrirtækjum hafa 

verið brotna með undirbúningi og framkvæmd leynilegrar, umfangsmikillar og 

kerfisbundinnar atlögu að helsta keppinaut Eimskipa þar sem verð hans voru undirboðin. 

Taldi nefndin einnig að afslættir markaðsráðandi fyrirtækja sem tengdust einkakaupum eða 

ættu að tryggja tryggð viðskiptavina gætu falið í sér misnotkun á markaðsráðandi stöðu. 

Áfrýjunarnefndin lækkaði sektina í 230.000.000 kr.282 

 

5.2.4. Greiðslukortamálið283 

Málið hófst með húsleit Samkeppniseftirlitsins á starfsstöð Greiðslumiðlunar hf. (nú Valitor), 

þann 13. júní 2006, þar sem hald var lagt á ýmis gögn. Laut rannsókn Samkeppniseftirlitsins 

m.a. að því hvort Greiðslumiðlun hefði brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga með aðgerðum á 

greiðslukortamarkaði, en fyrirtækið var talið markaðsráðandi á íslenskum markaði fyrir 

færsluhirðingar. Leitaði Greiðslumiðlun eftir því við Samkeppniseftirlitið að gerð yrði sátt í 

málinu. Þann 29. nóvember 2007 var gerð sátt þar sem Greiðslumiðlun viðurkenndi m.a. brot 

á 11. gr. samkeppnislaga og 54. gr. EES samningsins og féllst á að greiða sekt vegna brotanna 

og hlíta fyrirmælum í rekstri sínum.284 Voru gögn málsins talin sýna að stjórnendur 

Greiðslumiðlunar voru neikvæðir í garð samkeppni frá PBS/Kortaþjónustunni og voru tekin 

saman minnisblöð og tölvupóstar þar sem fram kom skýr ásetningur um að koma fyrirtækinu 

út af íslenskum færsluhirðingarmarkaði. Var tilgangurinn samkvæmt gögnunum að koma í 

veg fyrir að þessi samkeppni myndi minnka arðsemi viðskiptanna og það að koma 

PBS/Kortaþjónustunni út af markaði yrði viðvörun til annarra sem hyggðust hefja samkeppni 

á íslenskum markaði. Vegna stöðu sinnar á markaði bjó Greiðslumiðlun yfir upplýsingum um 

viðskipti PBS/Kortaþjónustunnar, m.a. upplýsingum um veltu söluaðila í viðskiptum við 

                                                 
282 ÚÁS 12. mars 2008 (3/2008), bls. 66-68, 86, 93-94, 112. 
283 ÁSKE 10. janúar 2008 (4/2008). 
284 ÁSKE 10. janúar 2008 (4/2008), bls. 1-3. 
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fyrirtækið. Nýtti Greiðslumiðlun þessar upplýsingar til að bjóða þessum tilteknu 

viðskiptavinum PBS/Kortaþjónustunnar sértæk kjör og tilboð til að ná þeim úr viðskiptum við 

PBS/Kortaþjónustuna. Stóðu þessi tilboð söluaðilum í viðskiptum við Greiðslumiðlun 

almennt ekki til boða. Í tilboðunum fólust lækkanir á þóknun af hálfu söluaðila, örari 

útborganir og jafnvel fríir posar. Leiddi þetta til þess að PBS/Kortaþjónustan missti 

viðskiptavini. Taldi Samkeppniseftirlitið þessa háttsemi Greiðslumiðlunar fela í sér 

ólögmætar sértækar verðlækkanir, og vísaði í þeim efnum til ákvörðunar sinnar í 

Eimskipamálinu.285 Samkvæmt fyrrnefndri sátt var Greiðslumiðlun óheimilt að nota 

upplýsingar sem fyrirtækið bjó yfir um söluaðila í viðskiptum við keppinauta til 

markaðsaðgerða gegn þeim og einnig óheimilt að beita sértækum verðlækkunum og kjörum 

gagnvart söluaðilum sem voru í viðskiptum hjá keppinautum. Var tekið fram að síðarnefnda 

skilyrðið félli úr gildi ef Greiðslumiðlun (Valitor) væri ekki lengur markaðsráðandi. Var 

fallist á að greiða sekt að fjárhæð kr. 385.000.000.286 

 

5.3. Erlend dómaframkvæmd 

5.3.1. AKZO287 

Fyrirtækið ECS kvartaði yfir samkeppnishamlandi aðgerðum fyrirtækisins AKZO. AKZO var 

talið markaðsráðandi á markaði fyrir sölu á benzoyl peroxide, sem bæði var notað í plast- og 

hveitiiðnaði. Litið var til þess að markaðshlutdeild AKZO hefði verið 50% og að fyrirtækið 

hefði m.a. mikið vöruúrval og tæknilega yfirburði. Tók framkvæmdastjórnin fram að 

upptalning 86. gr. (nú 82. gr.) væri ekki tæmandi. Taldi hún að allar ósanngjarnar 

viðskiptaaðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja sem hefðu að markmiði að útiloka minni 

keppinauta félli innan 86. gr. Að mati framkvæmdastjórnarinnar samræmdist regla sem 

eingöngu byggðist á kostnaðarviðmiði ekki þeim markmiðum samkeppnisreglna að vinna 

gegn röskun á virkri samkeppnislegri gerð markaðarins. Var slík kostnaðarregla ekki talin 

taka nægjanlegt tillit til markmiðs verðlækkunar sem gæti haft samkeppnishamlandi áhrif, 

hvort sem hún væri yfir eða undir kostnaði. Því var talið þurfa að líta til ásetnings hins 

markaðsráðandi fyrirtækis. Athugun á kostnaði gæti þó verið mikilvæg til að meta hvort 

tiltekin verðlækkun væri eðlileg eða ekki. Í sumum tilvikum gætu samkeppnishamlandi áhrif 

                                                 
285 ÁSKE 10. janúar 2008 (4/2008), bls. 9. Einnig ber að nefna að Greiðslumiðlun setti inn á heimasíðu sína lista 
yfir söluaðila sem voru í viðskiptum við PBS/Kortaþjónustuna með ábendingu til korthafa um að þeir nytu ekki 
vildarpunkta ef þeir versluðu hjá viðkomandi söluaðilum. Var þetta að mati Samkeppniseftirlitsins til þess fallið 
að veikja PBS/Kortaþjónustuna sem keppinaut, sbr. bls. 10 í ákvörðun. 
286 ÁSKE 10. janúar 2008 (4/2008), bls. 21-22. 
287 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, ECS/AKZO, OJ L 374, 31/12/1985, bls. 1-27 og EBD, mál C-62/86, ECR 
1991, bls. I-3359. 
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verðlagningar hins vegar verið svo augljós að ekki þyrfti að rannsaka ásetning. Þar sem lág 

verðlagning gæti stafað af fleiri þáttum en hvöt til að losna við keppinaut, gæti ásetningur 

sannað brot. Framkvæmdastjórnin taldi að í 86. gr. Rómarsáttmálans fælist ekki regla sem 

byggði á því að verðlagning markaðsráðandi fyrirtækis, sem færi undir ákveðið 

kostnaðarviðmið, væri ólögmæt. Var hið víða misnotkunarhugtak ákvæðisins talið mæla gegn 

slíkri túlkun. AKZO mótmælti þessari nálgun og vildi miða við bandaríska reglu (Areeda og 

Turner regluna) sem var algerlega hlutlæg og byggði á kostnaði. Framkvæmdastjórnin taldi 

liggja fyrir sannfærandi sönnunargögn um nákvæma áætlun AKZO til að útiloka ECS af 

markaði. Hið sértæka eðli verðlækkananna var einnig talið gefa til kynna 

samkeppnishamlandi ásetning AKZO, þ.e. að verðum til annarra viðskiptavina AKZO var 

haldið hærri. Framkvæmdastjórnin lagði áherslu á að það teldi ásetning markaðsráðandi 

fyrirtækis til að sigra keppinauta sína á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu ekki 

ólögmætan. Þó yrði að vernda smærri keppinauta gegn háttsemi markaðsráðandi fyrirtækis 

sem hefði eingöngu þann tilgang að útiloka þá frá markaði, ekki á grundvelli skilvirkni heldur 

misnotkunar. Framkvæmdastjórnin taldi m.a. að AKZO hefði haft í hótunum við ECS um að 

lækka verð undir kostnað, yrði ECS ekki við því að halda viðskiptum sínum utan þeirra 

markaða sem AKZO starfaði á, einnig að AKZO hefði boðið sértækar verðlækkanir til 

viðskiptavina ECS þrátt fyrir að það héldi verðum til hefðbundinna viðskiptavina sinna 

óbreyttum, en þau verð voru allt að 60% hærri en hin lækkuðu verð, og að AKZO hefði 

skipulagt áætlun um að skaða ECS með því að bjóða óhóflega lág verð yfir tiltekið tímabil. 

Taldi framkvæmdastjórnin að aðgerðir AKZO hefðu haft alvarleg áhrif á samkeppni, bæði 

raunveruleg og möguleg. Framkvæmdastjórnin taldi AKZO hafa misnotað markaðsráðandi 

stöðu sína með hótunum gegn ECS og kerfisbundinni útilokunarstefnu. Ákvarðaði 

framkvæmdastjórnin sekt að fjárhæð 10.000.000 evra.288 

 AKZO kærði ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar til dómstóls EB og krafðist ógildingar. 

Lagði dómstóllinn áherslu á að AKZO gat jafnað tapinu sem hlaust af hinum óhóflega lágu 

verðum til viðskiptavina ECS, á móti hagnaði sem AKZO hlaut af sölu til hefðbundinna 

viðskiptavina sinna. Dómstóllinn setti fram það viðmið að verð markaðsráðandi fyrirtækis 

undir meðaltali breytilegs kostnaðar sem aðferð til að útrýma keppinauti, yrðu að teljast 

misnotkun. Markaðsráðandi fyrirtæki hefði enga aðra hagsmuni af slíku heldur en að útrýma 

samkeppni þannig að það gæti síðan hækkað verð sín á ný, vegna þess að fyrirtækið væri að 

selja vörur með tapi. Verð sem væru undir meðaltali heildarkostnaðar, þ.e. föstum og 

                                                 
288 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, ECS/AKZO, OJ L 374, 31/12/1985, bls. 1-27, 66.-83., 95. mgr. og 3. mgr. 
1. gr. ákvörðunarorða. 
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breytilegum kostnaði, en yfir meðaltali breytilegs kostnaðar yrðu talin skaðleg ef þau væru 

liður í  áætlun um að útrýma keppinauti af markaðnum. Slík verð gætu hrakið jafn skilvirka 

keppinauta af markaði. Taldi dómstóllinn að þessi viðmið ættu við í þessu tiltekna máli.289 

Varðandi hinar sértæku verðlækkanir af hálfu AKZO taldi dómstóllinn að sú staðreynd að 

AKZO gat fjármagnað hinar sértæku verðlækkanir með hagnaði af sölu til hefðbundinna 

viðskiptavina sinna væri talin sýna að  tilgangur fyrirtækisins var ekki að bjóða hagstæð verð, 

heldur að viðhalda samkeppnishamlandi stefnu til að valda ECS alvarlegu samkeppnislegu 

tjóni. Dómstóllinn staðfesti því niðurstöðu framkvæmdastjórnarinnar en lækkaði sektina í 

7.500.000 evrur.290 

 

5.3.2. Hilti291 

Fyrirtækin Eurofix og Bauco kvörtuðu yfir samkeppnishamlandi háttsemi fyrirtækisins Hilti 

sem framleiddi ýmis tæki til notkunar í byggingariðnaði, s.s. bora, naglabyssur og nagla. Voru 

Eurofix og Bauco keppinautar Hilti á markaði fyrir framleiðslu og sölu nagla fyrir 

naglabyssur sem Hilti framleiddi.292 Algengt var að sjálfstæðir framleiðendur framleiddu 

nagla eða naglastrimla293 fyrir naglabyssur annarra framleiðenda, þ.á.m. Hilti. Að mati 

framkvæmdastjórnarinnar var markaðshlutdeild Hilti á markaði fyrir íhluti í naglabyssur 

talsvert hærri en fyrir naglabyssurnar sjálfar, eða um 70-80%, vegna þess að Hilti sá næstum 

algerlega um sölu á íhlutum í sínar naglabyssur. Við mat á markaðsráðandi stöðu Hilti leit 

framkvæmdastjórnin m.a. til þess að naglabyssur Hilti höfðu sérstaka tæknilega eiginleika 

sem verndaðir voru af einkaleyfum, Hilti hafði sterka stöðu í rannsóknum og þróun og var 

með vel skipulagt dreifingarkerfi. Hilti var því talið markaðsráðandi á markaði fyrir 

naglabyssur og á markaði fyrir nagla og naglastrimla í Hilti naglabyssur. Sökum hárrar 

markaðshlutdeildar Hilti á naglabyssumarkaði (55%) urðu óháðir naglaframleiðendur að 

framleiða nagla sem hentuðu fyrir Hilti naglabyssur ef þeir ætluðu að framleiða fyrir meira en 

einungis lítinn hluta af markaðnum. Eftir að framkvæmdastjórnin hafði sent Hilti 

andmælaskjal tókst fyrirtækið á hendur skuldbindingu gagnvart framkvæmdastjórninni sem 

                                                 
289 EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 1., 43. og 71.-73. mgr. Í ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls. 73, 
hélt Icelandair því fram að í AKZO fælist tæmandi upptalning á því hvað teldist vera skaðleg undirverðlagning í 
skilningi samkeppnisréttar. Taldi félagið það vera í andstöðu við dóminn ef krafist yrði að flugfargjöld yrðu seld 
yfir meðaltali heildarkostnaðar. Samkeppnisráð féllst ekki á þessa túlkun á dóminum og taldi að í honum fælist 
ekki tæmandi upptalning á tilvikum þar sem markaðsráðandi fyrirtæki getur misnotað markaðsráðandi stöðu sína 
með verðlækkunum. 
290 EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 115. og 163. mgr. 
291 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Eurofix-Bauco v. Hilti, OJ L 65, 11/03/1988, bls. 19-44, EBD, mál T-
30/89, ECR 1991, bls. II-1439 og EBD, mál C-53/92 P, ECR 1994, bls. I-667. 
292 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Eurofix-Bauco v. Hilti, OJ L 65, 11/03/1988, bls. 19-44, 1. og 4.-5. mgr. 
293 Naglastrimlar eru lengjur úr járni eða plasti sem naglar eru settir í til að mögulegt sé að nota þá í naglabyssur. 
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átti að gilda þar til rannsókn framkvæmdastjórnarinnar væri lokið. Í skuldbindingunni fólst 

m.a. að Hilti myndi ekki mismuna viðskiptavinum með afsláttum eins og gert hafði verið. Þó 

voru gerðar þrjár undantekningar, þ.á.m. ef Hilti þyrfti að mæta samkeppnislegu tilboði. Í 

gögnum málsins fundust tilmæli til allra svæðisstjóra Hilti um að tryggja að viðskiptavinir 

sem keyptu Eurofix-nagla fengju enga tæknilega aðstoð eða þjónustu frá Hilti. Hilti neitaði 

ekki að hafa viðhaft þessar aðgerðir og viðurkenndi í bréfi til framkvæmdastjórnarinnar að 

það reyndi eftir megni að fá viðskiptavini til að nota Hilti naglabyssur eingöngu með íhlutum 

frá Hilti. Flokkaði Hilti viðskiptavini sína í flokka eftir því hvort þeir væru að þess mati 

„óstöðugir“ eða „stöðugir“. Í þessu fólst að þeir sem flokkuðust sem „stöðugir“ fengu hærri 

afslátt en óstöðugir, þrátt fyrir að keypt væri svipað magn. Skilyrði þess að falla í stöðuga 

flokkinn voru m.a. að aðilarnir væru reiðubúnir að gera samning við Hilti og viðurkenna 

tryggð við Hilti vörumerkið. Aldrei voru gerð opinber þau hlutlægu viðmið sem stefna Hilti 

byggði á og vissu viðskiptavinir ekki um þau. Afleiðingin var sú að dregið var úr afsláttum til 

ákveðinna viðskiptavina án nokkurra skýringa. Af orðalaginu „tryggð við vörumerkið“ taldi 

framkvæmdastjórnin mega ráða að þeir viðskiptavinir sem keyptu nagla eða naglastrimla af 

sjálfstæðum framleiðendum féllu í óstöðuga flokkinn og fengju þar með lægri afslætti. Hilti 

mismunaði einnig viðskiptavinum sínum með sértækum verðlækkunum eða öðrum 

hagstæðum kjörum, sem beindust að keppinautum og viðskiptavinum þeirra. Var þessi 

háttsemi viðhöfð bæði gagnvart framleiðendum nagla og naglastrimla í Hilti naglabyssur og 

gagnvart öðrum framleiðendum naglabyssa. Hilti hafði búið til lista yfir þá sem notuðu ekki 

Hilti naglabyssur, heldur naglabyssur keppinauta, og var í gögnunum áætlun um aðgerð til að 

ná slíkum viðskiptavinum í viðskipti við Hilti. Í aðgerðinni fólst að þesssum viðskiptavinum 

voru boðin sérstök afsláttarkjör og annarskonar hagstæð kjör, m.a. voru dæmi um að vörur 

væru gefnar án endurgjalds. Voru ákveðnum viðskiptavinum Eurofix boðnir sérstakir afslættir 

aukalega til að hvetja til viðskipta við Hilti. Ýmis minnisblöð meðal gagna málsins staðfestu 

að um heildstæða stefnu væri að ræða en ekki einangruð tilvik. Eitt besta dæmið um þessar 

skipulagsbundnu aðgerðir varðaði fyrirtækið Firth sem var einn af helstu viðskiptavinum 

Bauco. Firth seldi byggingarvörur og hafði verið stór viðskiptavinur Hilti í mörg ár og fékk 

háa magnafslætti hjá fyrirtækinu (t.d. 25% af naglabyssum). Fyrirtækið var í miklum vexti og 

hóf að kaupa nagla af öðrum en Hilti og varð Hilti vart við þessa breytingu vegna aukinnar 

eftirspurnar Firth eftir naglastrimlum án nagla. Í kjölfar ákvörðunar Firth um að kaupa nagla 

af öðrum en Hilti og víkka viðskiptin út til viðskiptavina sem Hilti hafði áður selt beint til, var 

afsláttur Firth lækkaður í 10% yfir alla vörulínu Hilti. Þegar svo fór sem Hilti bjóst við, að 

Firth krafðist hins venjubundna afsláttar á ný og neitaði að borga reikninga með lægri 
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afsláttum, var lokað á úttektir á reikningi fyrirtækisins. Á sama tíma beindi Hilti sérstökum 

pakkatilboðum sem voru langt undir venjulegum afsláttarkjörum til viðskiptavina Firth til að 

tæla þá í viðskipti við Hilti. Afleiðingar þessa urðu aukin sala Hilti á kostnað Firth. Hélt þessi 

ósanngjarna mismunun áfram þrátt fyrir skuldbindingu Hilti gagnvart framkvæmdastjórninni. 

Sömu sögu var að segja um fyrirtækið Sandell Perkins sem var einn helsti viðskiptavinur 

Bauco, en afslættir þess voru minnkaðir vegna þess að það keypti nagla af Bauco. 

Framkvæmdastjórnin taldi að Hilti, sem mikilvægasti framleiðandi íhluta í naglabyssur á 

Evrópumarkaði, hefði takmarkað möguleika óháðra naglaframleiðenda til að selja nagla í Hilti 

naglabyssur. Hilti viðurkenndi flestar þessara aðgerða, en hélt því fram að aðgerðirnar yrðu 

réttlættar á grundvelli þess að Hilti vildi tryggja öryggi, rétta þjálfun og takmarka framboð af 

ófullnægjandi vörum. Framkvæmdastjórnin taldi Hilti hafa misnotað stöðu sína á mörkuðum 

fyrir nagla og naglastrimla fyrir Hilti naglabyssur og að markmið aðgerðanna hefði verið að 

hindra aðgang óháðra framleiðenda á íhlutum í Hilti byssur að markaðnum. Var talið að 

háttsemi Hilti hefði farið út fyrir lögmæta samkeppnishegðun. Taldi framkvæmdastjórnin að 

aðgerðir Hilti hefðu verið sértækar og falið í sér mismunun milli viðskiptavina sem keyptu 

sambærilegar vörur og svipað magn. Þurftu hefðbundnir viðskiptavinir Hilti því raunverulega 

að bera kostnaðinn af lægri verðum sem boðin voru viðskiptavinum keppinauta. Að mati 

framkvæmdastjórnarinnar voru aðgerðirnar ekki varnaraðgerðir eða viðbrögð við samkeppni, 

heldur fólu þær í sér ásetning Hilti til að skaða samkeppni. Var talið að efnahagslegur styrkur 

Hilti hefði gert fyrirtækinu kleift að halda verðum til annarra viðskiptavina óbreyttum þrátt 

fyrir sértækar verðlækkanir til annarra. Um var að ræða heildstæða og skipulagða stefnu af 

hálfu Hilti til að takmarka samkeppni á ólögmætan hátt. Framkvæmdastjórnin tók fram að 

hörð verðsamkeppni væri kjarni virkrar samkeppni en þó hefðu sértækar verðlækkanir sem 

mismunuðu viðskiptavinum, og miðuðust eingöngu að því að skaða keppinauta, 

samkeppnishamlandi áhrif. Að mati framkvæmdastjórnarinnar skipti ekki máli hvort verð 

væru undir kostnaði eða ekki, þegar metið væri hvort þau fælu í sér misnotkun. Meginatriðið 

væri að á grundvelli markaðsráðandi stöðu sinnar væri fyrirtæki mögulegt að bjóða ákveðnum 

viðskiptavinum sértæk verð en halda verðum til annarra viðskiptavina hærri í þeim tilgangi að 

eyðileggja fyrir viðskiptum keppinauta. Einnig hefði verið um að ræða ógagnsæja og raunar 

leynilega stefnu Hilti um að bjóða sértæka afslætti til „stöðugra“ viðskiptavina á meðan 

„óstöðugum“ viðskiptavinum buðust ekki slík kjör. Í stað þess að fyrir hendi væru hlutlæg 

viðmið sem valið byggði á, t.d. ákveðið magn, sem réttlætt gæti hærri afslátt, var eingöngu 

horft á þá ákvörðun viðskiptavinar að kaupa af keppinauti. Framkvæmdastjórnin féllst ekki á 

þá réttlætingarástæðu sem Hilti hélt fram, þ.e. að naglar frá keppinautunum Eurofix og Bauco 
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væru hættulegir og að Hilti vildi tryggja öryggi við notkun á naglabyssunum sem það 

framleiddi. Voru þessar aðgerðir fyrirtækisins ekki taldar samræmast meðalhófi og eini 

tilgangur þeirra hefði verið að raska samkeppni. Framkvæmdastjórnin komst því að þeirri 

niðurstöðu að Hilti hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína með beitingu sértækra aðgerða 

gegn keppinautum og viðskiptavinum þeirra og sektaði Hilti um 6.000.000 evra.294 

 Hilti skaut ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar til undirréttar EB og krafðist ógildingar. 

Hilti viðurkenndi meginþorra þeirra brota sem því var gefið að sök, en neitaði að hafa viðhaft 

sértæka verðstefnu sem beindist gegn keppinautum og viðskiptavinum þeirra. Undirrétturinn 

staðfesti þó þá niðurstöðu framkvæmdastjórnarinnar að Hilti hefði beitt ólögmætum sértækum 

aðgerðum gegn keppinautum með það að markmiði að útiloka þá frá markaðnum. Hefðu 

þessar aðgerðir ekki falið í sér lögmæta samkeppni af hálfu markaðsráðandi fyrirtækis. 

Staðfesti undirrétturinn einnig að Hilti hefði ekki leitt í ljós að aðgerðirnar hefðu verið 

réttlætanlegar. Við ákvörðun sekta leit undirrétturinn til þess að brot Hilti hefðu verið alvarleg 

og hefðu miðað að því að útiloka smærri keppinauta, auk þess sem brotin stóðu yfir í fjögur 

ár. Einnig var Hilti kunnugt um að aðgerðir þeirra brytu að öllum líkindum gegn 

samkeppnisreglum en þrátt fyrir það hélt fyrirtækið aðgerðunum áfram og benti slíkt til 

ásetnings. Af þessum sökum var ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um sektarfjárhæð 

staðfest.295 Hilti áfrýjaði málinu til dómstóls EB en þar reyndi ekki á hinar sértæku 

verðlækkanir.296 

 

5.3.3. Sænska Póstmálið297 

Í sænska Póstmálinu, var Posten Sverige með yfir 90% markaðshlutdeild og var eina 

fyrirtækið á sænska póstmarkaðnum sem annaðist allar tegundir póstþjónustu. Fyrirtækið 

CityMail hóf samkeppni við Posten Sverige í fjöldasendingum. Í maí 1996 kynnti CityMail 

áætlanir um að auka þjónustu og að fara að dreifa fjöldasendingum um allt Stokkhólmssvæðið 

og síðar á árinu að hefja þessa þjónustu í Gautaborg og Malmö. Posten Sverige brást við 

þessu með því að lækka verð sitt á þeim landssvæðum sem CityMail ætlaði að sinna. Var 

verðlækkunin þó ekki undir kostnaði. Sænska samkeppnisstofnunin (Konkurrensverket) taldi 

að með  þessum verðlækkunum hefði Posten misnotað markaðsráðandi stöðu sína. Posten 

hafði óskað eftir því við samkeppnisstofnunina að hún lýsti því yfir að fyrirtækinu væri 
                                                 
294 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Eurofix-Bauco v. Hilti, OJ L 65, 11/03/1988, bls. 19-44, 15.-16., 28., 34., 
42.-52., 66., 69.-70., 74., 80.-82., 87.-92. mgr., 98., 2. mgr. ákvörðunarorða og ANNEX. 
295 EBD, mál T-30/89, ECR 1991, bls. II-1439, 1., 96., 100., 119. og 137. mgr. 
296 EBD, mál C-53/92 P, ECR 1994, bls. I-667. 
297 Dómur Sænska Markaðsdómstólsins (Marknadsdomstolen), (A3/98), Posten Sverge AB gegn 
Konkurrensverket. 
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almennt heimilt að lækka verð þar sem samkeppni kæmi upp. Þessu var hafnað þar sem slík 

verðlækkun gæti falið í sér misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Posten skaut málinu til 

héraðsdómstóls Stokkhólms (Tingsrätten). Samkeppnisstofnunin hélt því fram í málinu að 

gera yrði mjög ríkar kröfur til markaðshegðunar Posten. Dómstóllinn taldi að gera þyrfti 

strangar kröfur til þess hvernig Posten brygðist við nýrri samkeppni á markaði, að minnsta 

kosti þegar um væri að ræða nýstofnað fyrirtæki sem enn væri að hasla sér völl á markaði. 

Annars væri hætta á því að samkeppnisreglur næðu ekki tilgangi sínum. Því var talið að 

Posten hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína með því að mæta samkeppni með sértækum 

verðlækkunum og jafna eða undirbjóða verð keppinautarins, án þess að lækkunin 

grundvallaðist á kostnaðarlegum forsendum. Staðfesti dómstóllinn hluta af ákvörðunum 

samkeppnisstofnunarinnar. Ekki var fallist á að allar verðlækkanirnar teldust misnotkun, 

vegna þess að Posten hafði tekist að sýna fram á kostnaðarlega útreikninga fyrir nokkrum 

þeirra. Dómstóllinn taldi þó að Posten væri almennt séð óheimilt að lækka verð til að mæta 

samkeppni. Bæði Posten og Samkeppnisstofnunin skutu málinu til Markaðsdómstólsins árið 

1998, en það er æðsti dómstóll á sviði samkeppnismála í Svíþjóð. Varðandi þær skyldur sem 

hvíldu á Posten benti Markaðsdómstóllinn á að á grundvelli fyrrum einokunarstöðu 

fyrirtækisins nyti það sterkrar markaðsráðandi stöðu. Einnig yrði að líta til þess að 

keppinautarnir væru fáir og smáir. Af þessum sökum voru gerðar strangar kröfur til 

samkeppnislegrar háttsemi fyrirtækisins. Dómstóllinn taldi alla afslætti Posten fela í sér 

misnotkun, m.a. vegna þess að þeir grundvölluðust ekki á kostnaðarlegum forsendum. 

 

5.3.4. Compagnie Maritime Belge298 

Samband óháðra kaupskipaútgerða299 kvartaði yfir samkeppnishamlandi háttsemi 

samsiglingahópsins Cewal.300 Cewal (Associated Central West Africa Lines) var hópur 

kaupskipaútgerða sem ráku, með heimild í reglugerð ráðsins nr. 4056/86, samsiglingarkerfi 

(e. liner conference) milli Zaire (nú Kongo), Angóla og ýmissa hafna í Norður-Evrópu. Talið 

var að meðlimir Cewal hefðu verið í sameiginlegri markaðsráðandi stöðu á hinum skilgreinda 

markaði sem tók til siglingaleiða milli hafna í Norður-Evrópu og Zaire. Grundvallaðist sú 

                                                 
298 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Cewal, OJ L 34, 10/02/1993, bls. 20-43, EBD, sameinuð mál T-24, 26 og 
28/93, ECR 1996, bls. II-1201 og EBD, sameinuð mál C-395- og 396/96 P, ECR 2000, bls. I-1365. 
299 AIWASI (Association of Independent West African Shipping Interests), en þær kaupskipaútgerðir sem voru 
meðlimir í þessum samtökum voru utan samsiglingahópa eins og Cewal. 
300 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Cewal, OJ L 34, 10/02/1993, bls. 20-43, 5. mgr. Samsiglingahópur er 
skilgreindur í b-lið 3. mgr. 1. gr. reglugerðar ráðsins nr. 4056/86 sem hópur tveggja eða fleiri kaupskipaútgerða 
sem veita alþjóðlega farmflutningaþjónustu á ákveðnum leiðum eða á ákveðnu landfræðilegu svæði, og hafa gert 
með sér samkomulag og starfa innan marka þess, eftir sömu eða svipuðum farmgjöldum, sbr. EBD, sameinuð 
mál T-24, 26, og 28/93, ECR 1996, bls. II-1201, 63. mgr. 
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niðurstaða m.a. á þeim sterku efnahagslegu tengslum sem voru á milli kaupskipaútgerðanna 

vegna samkomulagsins þeirra á milli og á hárri markaðshlutdeild, eða yfir 90%. 

Framkvæmdastjórnin taldi að ráða mætti af gögnum málsins að Cewal hefði frá 1988-1989, 

viðhaft aðgerðir sem nefndust „baráttuskip“ (e. fighting ships) í þeim tilgangi að útiloka 

sjálfstæðar kaupskipaútgerðir frá ákveðnum siglingaleiðum, þ.e. fyrirtæki sem ekki voru 

meðlimir í samsiglingahópum. Fór aðgerðin fram í þremur skrefum.  Í fyrsta lagi upplýsti 

framkvæmdarsvið Cewal meðlimi sína um skipulagðar brottfarardagsetningar sjálfstæða 

keppinautarins G og C, hvers konar farm ætti að flytja í þessum ferðum og um þjóðerni 

viðskiptavina. Í öðru lagi var haldinn fundur í nefnd sem komið hafði verið á fót, svokallaðri 

„baráttunefnd“ (e. Special Fighting Committee), sem kom saman á tveggja mánaða fresti til 

að ákveða hvaða skip á vegum Cewal myndu bjóða lækkuð farmgjöld, frábrugðin þeim sem 

hin sameiginlega gjaldskrá Cewal mælti fyrir um. Þessi skip myndu síðan sigla á sömu eða 

svipuðum dagsetningum og áætlað var að keppinauturinn myndi sigla. Fjárhæðir hinna 

lækkuðu fargjalda voru ákveðnar með samkomulagi milli meðlima Cewal, og voru miðaðar 

við farmgjöld G og C. Í þriðja lagi var þeim hagnaðarmissi sem hlaust af hinum lækkuðu 

verðum dreift og jafnað á alla meðlimi Cewal. Þetta hugtak „baráttuskip“ var vel þekkt innan 

sjóflutningamarkaðarins og fólst einmitt í þeirri háttsemi sem viðhöfð var af Cewal. Í 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar var tekið fram að litið væri alvarlegum augum á slíka 

háttsemi í þeim reglum sem giltu um samsiglingahópa. Taldi framkvæmdastjórnin að þegar 

litið væri til þess að vitnað var til þessarar háttsemi í gögnum málsins, og með hliðsjón af 

stofnun „baráttunefndarinnar“ væri augljóslega um að ræða samkeppnishamlandi ásetning 

meðlima Cewal. Að mati framkvæmdastjórnarinnar þurfti að greina á milli verðsamráðs 

samsiglingahóps sem hafði það að markmiði að útiloka keppinaut, og skaðlegrar 

undirverðlagningar eins markaðsráðandi fyrirtækis. Í síðarnefnda tilvikinu væri ef til vill hægt 

að líta til kostnaðar viðkomandi fyrirtækis, en í fyrra tilvikinu skæri samkeppnishamlandi 

ásetningur úr um hvort um misnotkun væri að ræða. Taldi framkvæmdastjórnin að þessi 

háttsemi rúmaðist ekki innan eðlilegrar samkeppnishegðunar, einkum vegna þess að sem 

samsiglingahópur voru meðlimir Cewal bundnir við sameiginlega gjaldskrá. Meðlimir Cewal 

voru því taldir hafa misnotað sameiginlega markaðsráðandi stöðu sína með aðgerðunum. Að 

mati framkvæmdastjórnarinnar gæti sú háttsemi Cewal, að víxlniðurgreiða hin lækkuðu verð 

með hagnaði af öðrum siglingaleiðum, einnig talist misnotkun, vegna útilokunaráhrifa 

gagnvart jafn skilvirkum keppinautum sem væru þó fjárhagslega veikari en Cewal, og gætu 

þ.a.l. ekki staðist slíkar aðgerðir öflugs samsiglingahóps. Það að Cewal hefði ekki tapað á 

aðgerðunum sýndi að mati framkvæmdastjórnarinnar aðeins að venjuleg farmgjöld væru 
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talsvert yfir kostnaði og því væri ekki mikil samkeppni á þeim leiðum. Að lokum taldi 

framkvæmdastjórnin að með hinum sértæku verðlækkunum hefði Cewal mismunað öðrum 

viðskiptavinum í sambærilegum viðskiptum, sbr. c-lið 86. gr. (nú 82. gr.) Ákvað 

framkvæmdastjórnin að sekta einn meðlim Cewal, Compagnie Maritime Belge um 9.600.000 

evrur, eða 95% af þeim sektarfjárhæðum sem meðlimir Cewal þurftu að greiða.301 

 Meðlimir Cewal skutu ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar til undirréttar EB og kröfðust 

ógildingar. Töldu meðlimir Cewal að háttsemi þeirra færi ekki út fyrir eðlilega 

samkeppnishegðun. Undirréttur EB taldi að þrátt fyrir að markaðsráðandi fyrirtæki mættu 

verjast árásum af hálfu keppinauta með skynsamlegum og eðlilegum aðgerðum sem 

samræmdust meðalhófi, væri háttsemi þeirra ólögmæt ef tilgangur hennar væri að styrkja 

markaðsráðandi stöðu og misnota hana. Staðfesti undirrétturinn að aðgerðirnar hefðu verið 

framkvæmdar eingöngu í þeim tilgangi að útiloka eina keppinaut Cewal frá markaðnum. Var 

einkum litið til stofnunar „baráttunefndarinnar“ og ýmissa fundargerða hennar. Þar sem 

markmið aðgerðanna var að losna við eina keppinautinn féllst undirrétturinn ekki á sjónarmið 

Cewal um að þeir hefðu aðeins verið að bregðast við samkeppni, eða verðstríði að frumkvæði 

G og C, enda væru aðgerðirnar óeðlilegar og samræmdust ekki meðalhófi. Einnig féllst 

undirrétturinn ekki á þau rök Cewal að ekki gæti verið um misnotkun að ræða þar sem 

markaðshlutdeild G og C hefði hækkað. Þar sem hópur fyrirtækja hefði viðhaft aðgerðir með 

það að markmiði að valda keppinauti alvarlegum samkeppnislegum skaða, var það ekki talið 

hafa þýðingu að aðgerðin hefði ekki tekist. Sú staðreynd að markaðshlutdeild G og C hækkaði 

þýddi því ekki að mati undirréttarins að aðgerð Cewal hefði ekki haft nein áhrif, enda hefði 

markaðshlutdeild G og C getað aukist meira, hefðu aðgerðir Cewal ekki verið viðhafðar. 

Undirréttur EB staðfesti því ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um ólögmæti aðgerða Cewal 

sem fólust í „baráttuskipum“. Við ákvörðun sekta tók undirrétturinn mið af því að 

aðgerðunum var beitt í því skyni að hrekja eina keppinaut Cewal af markaði og því hafi brotin 

verið vísvitandi og alvarleg. Undirrétturinn lækkaði sekt CMB í 8.640.000 evrur.302 

 CMB og Dafra-Lines, meðlimir Cewal, áfrýjuðu dómi undirréttar EB til dómstóls EB.303 Í 

áliti Fennelly aðallögsögumanns kemur fram að málið varði ekki skaðlega undirverðlagningu 

og er vísað til umfjöllunar framkvæmdastjórnarinnar um aðgreiningu á milli skaðlegrar 

undirverðlagningar og aðgerða Cewal. Taldi hann megin ágreininginn felast í hvort aðgerðir 

Cewal teldust misnotkun þótt ekki hefði hlotist af þeim tap og hvort aðgerðirnar hefðu verið 
                                                 
301 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Cewal, OJ L 34, 10/02/1993, bls. 20-43, 1., 32., 58.-61., 74.-83. mgr. og 
6. mgr. ákvörðunarorða. 
302 EBD, sameinuð mál T-24, 26, og 28/93, ECR 1996, bls. II-1201, 145.-149., 153., 231. og 251. mgr. 
303 EBD, sameinuð mál C-395 og 396/95 P, ECR 2000, bls. I-1365, 1. mgr. 
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eðlileg viðbrögð markaðsráðandi fyrirtækis við inngöngu nýs keppinautar. 

Aðallögsögumaðurinn tók fram að þetta væri fyrsta málið sem kæmi fyrir dómstól EB sem 

varðaði þessa tilteknu háttsemi, þ.e. „baráttuskip“. Einnig væri athyglisvert að verðin voru 

ekki undir kostnaði en fælu engu að síður í sér misnotkun. Því þyrfti að nálgast álitaefnið með 

varkárni, enda væri verðsamkeppni kjarni opinnar og frjálsrar samkeppni sem 

samkeppnisreglur stefndu að. Ættu markaðsráðandi fyrirtæki því að vera hvött til að keppa í 

verði. Að mati aðallögsögumannsins var hið sértæka eðli verðlækkana Cewal mikilvægur 

þáttur í að ákvarða hvort um misnotkun væri að ræða. Til viðbótar við hinn 

samkeppnishamlandi tilgang Cewal, þýddu þessar sértæku verðlækkanir að valdar voru 

ákveðnar siglingaleiðir þar sem mæta þurfti samkeppni og verð lækkuð á þeim. 

Aðallögsögumaðurinn vísaði til þeirrar umfjöllunar framkvæmarstjórnarinnar að um sértækar 

en ekki almennar verðlækkanir hefði verið að ræða og dró hann þá ályktun að hefðu 

verðlækkanirnar verið almennar sem og yfir kostnaði hefði verið mun erfiðara að fella þær 

undir misnotkun. Slíkar aðgerðir teldust lögmæt samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar 

frammistöðu, nema annað og meira kæmi til, s.s. miklar aðgangshindranir að markaði.304 

Aðallögsögumaðurinn fjallaði um dómaframkvæmd um árásarverðlagningu og vísaði 

sérstaklega til AKZO þar sem framkvæmdastjórnin áleit kostnað ekki vera ákvörðunarástæðu 

um það hvort verðlækkun markaðsráðandi fyrirtækis teldist misnotkun, þar sem 

meginmarkmiðið væri að koma í veg fyrir röskun á samkeppni. Verðlækkun gæti verið 

samkeppnishamlandi hvort sem verðið væri yfir eða undir kostnaði hins markaðsráðandi 

fyrirtækis hvernig sem sá kostnaður væri skilgreindur.305 Aðallögsögumaðurinn taldi að 

flokkar samkeppnishamlandi verðlagningar hefðu ekki verið skilgreindir á tæmandi hátt í 

AKZO. Dómstóllinn hefði því ekki útilokað að 86. gr. yrði beitt um tilvik þar sem 

markaðsráðandi fyrirtæki beitti sértækum verðlækkunum yfir kostnaði. Aðallögsögumaðurinn 

lýsti því að hann væri sammála því áliti Ruiz-Jarabo Colomer í Tetra Pak II að dómstóll EB 

hefði í AKZO talið að ekki væri öll verðsamkeppni lögmæt.306 Að mati aðallögsögumannsins 

færi það gegn markmiðinu að hindra samkeppnisröskun, ef dómstóll EB miðaði alfarið við 

ákveðinn kostnaðarþröskuld þegar ákvarðað væri hvort verðlagning teldist misnotkun, og 

vísaði hann til Tetra Pak II um að meta yrði hina sérstöku skyldu á markaðsráðandi 

                                                 
304 Álit Fennelly aðallögsögumanns, 29. október 1998 í EBD, sameinuðum málum C-395 og 396/96 P, ECR 
2000, bls. I-1365, 95., 112., 117. og 121. mgr. 
305 Álit Fennelly aðallögsögumanns, 29. október 1998 í EBD, sameinuðum málum C-395 og 396/96 P, ECR 
2000, bls. I-1365, 125. mgr.  og EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 64. mgr. 
306 Álit Fennelly aðallögsögumanns, 29. október 1998 í EBD, sameinuðum málum C-395 og 396/96 P, ECR 
2000, bls. I-1365, 130. mgr. 
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fyrirtækjum í ljósi kringumstæðna hvers máls fyrir sig.307 Að mati aðallögsögumannsins 

myndi hann að öllu jöfnu telja almennar verðlækkanir markaðsráðandi fyrirtækis, sem ekki 

væru undir kostnaði, lögmætar. Þótt þær væru skammvinnar væru þær neytendum í hag, og 

jafn skilvirkir keppinautar ættu að geta keppt á sama grundvelli. Samkeppnisreglur ættu ekki 

að bjóða óskilvirkum fyrirtækjum skjól gegn harðri samkeppni, jafnvel af hálfu 

markaðsráðandi fyrirtækis. Þó tók aðallögsögumaðurinn fram að önnur sjónarmið gætu átt við 

um markaðsráðandi fyrirtæki sem væri svo til í einokunarstöðu, einkum á markaði þar sem að 

miklu leyti væri mögulegt að lækka verð án tillits til kostnaðar, og beitti sértækum 

verðlækkunum með það að markmiði að útiloka samkeppni. Ef sjálfkrafa væri heimilt í 

slíkum aðstæðum að selja yfir kostnaði, gæti viðkomandi fyrirtæki útilokað alla samkeppni 

með sértækri verðstefnu sem til lengri tíma litið myndi gera fyrirtækinu kleift að hækka verð 

og hindra mögulega inngöngu framtíðarkeppinauta sem óttuðust að fá sömu meðhöndlun. 

Aðallögsögumaðurinn taldi að á ákveðnum mörkuðum eins og í sjóflutningum, gæti 

kostnaður verið óáreiðanlegur mælikvarði á það hvort verðstefna markaðsráðandi fyrirtækis 

teldist eðlileg. Þegar dagsetning siglingar hefði verið fastákveðin væri kostnaður við að flytja 

einn gám til viðbótar á grundvelli lækkaðs verðs, næstum enginn. Í þessu máli skipti mestu 

hvort möguleg samkeppnishamlandi áhrif af aðgerðum Cewal, í tengslum við hina meintu ógn 

sem þeim stafaði af G og C, væru slík, með tilliti til efnahagslegs styrks Cewal, að 

aðgerðirnar teldust misnotkun. Aðallögsögumaðurinn tók fram að Cewal hafi næstum notið 

einokunarstöðu og aðgerðirnar hafi ekki aðeins miðað að því að sigra keppinautinn heldur 

útiloka hann frá markaðnum. Var Cewal í aðstöðu til að beita sértækum verðlækkunum á 

ákveðnum siglingaleiðum með þeim afleiðingum að hagnaðarmissinum var dreift jafnt á 

meðlimi Cewal. Aðallögsögumaður taldi að sú staðreynd að Cewal gat haft hin lækkuðu verð 

yfir kostnaði benti til að kostnaður samsiglingahópsins væri mjög lágur. Að mati 

aðallögsögumannsins var sá möguleiki að geta dreift hagnaðarmissinum, ákveðið form af 

endurheimtu (e. recoupment). Dró hann þá ályktun að verð yrði almennt ekki lækkað á 

neinum siglingaleiðum nema nauðsynlegt væri að mæta samkeppni. Ef keppinautur hyrfi af 

markaði væri því enginn tilgangur lengur með lágum verðum. Því taldi aðallögsögumaðurinn 

að þetta tilvik uppfyllti skilyrðið um endurheimtu. Aðallögsögumaðurinn virðist telja að 

endurheimta eigi að vera ákvörðunarþáttur í því hvort um óhóflega lága verðlagningu hafi 

verið að ræða. Hann taldi að hindra ætti fyrirtæki í að útiloka keppinauta til þess að þau gætu 

ekki síðarmeir krafist óhóflega hárra verða. Hefði verðstefna ekki þessar afleiðingar í för 
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merð sér hefði viðkomandi fyrirtæki líklega sýnt af sér eðlilega samkeppnishegðun. 

Aðallögsögumaðurinn vildi staðfesta niðurstöðu undirréttar um að svar Cewal við 

samkeppninni frá G og C hefði hvorki verið eðlilegt, né samræmst meðalhófi. Hann taldi 

ómögulegt að túlka 86. gr. með þeim hætti að hún heimilaði fyrirtækjum í einstakri 

yfirburðastöðu að nýta þann styrkleika sinn til að hindra inngöngu nýrra eða mögulegra 

keppinauta. Það samrýmdist því ekki hinni ríku skyldu Cewal sem samsiglingahóps í einstakri 

yfirburðastöðu, að skaða þá veiku samkeppni sem á markaðnum var, með beitingu sértækra 

verðlækkana sem áttu að útiloka G og C. Aðallögsögumaðurinn taldi að þótt verðin væru yfir 

kostnaði væru þau ólögmæt. Aðgerðir Cewal höfðu haft að markmiði að valda G og C 

alvarlegum samkeppnislegum skaða, þrátt fyrir að kostnaði við aðgerðina væri haldið í 

lágmarki hjá Cewal, til þess að þeir gætu viðhaldið einokunarstöðu sinni og síðar samræmt 

verðin á ný gjaldskrá sinni.308 

 Dómstóll EB áréttaði að að upptalning 86. gr. á tegundum misnotkunar væri ekki tæmandi 

og að í sumum tilvikum teldist það misnotkun ef markaðsráðandi fyrirtæki styrkti stöðu sína 

með neikvæðum afleiðingum á samkeppni. Meta yrði skyldur fyrirtækja í ljósi hvers tilviks 

fyrir sig. Dómstóllinn tók fram að siglingamarkaðurinn væri afar sérhæfður markaður og um 

hann giltu sérstakar reglur sem greindu hann frá öðrum, þ.á.m. sú einstaka undanþága um að 

fyrirtækjum innan samsiglingahópa væri veitt heimild til að hafa samráð um verð um 

óákveðinn tíma. Ávinningur slíkra samsiglingahópa af sértækri verðlagningu væri tvíþættur, 

þ.e. að útiloka eina keppinautinn á markaðnum, og að geta krafið fasta viðskiptavini um hærri 

verð. Dómurinn taldi ekki nauðsynlegt að skera endanlega úr um það undir hvaða 

kringumstæðum samsiglingahópi væri almennt heimilt að krefjast lægri verða en samkvæmt 

auglýstri gjaldskrá sinni, til að keppa við keppinaut með lægri verð. Dómurinn taldi að líta 

bæri sérstaklega til þess að hér væri um að ræða háttsemi samsiglingahóps sem sameiginlega 

hefði yfir 90% markaðshlutdeild og hefði eingöngu einn keppinaut. Að auki höfðu fyrirtækin 

aldrei neitað og jafnvel viðurkennt að tilgangur aðgerðarinnar hefði verið að útiloka G og C af 

markaðnum. Taldi dómstóllinn því að staðfesta bæri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar og 

undirréttarins um að „baráttuskip“ fælu í sér misnotkun. Að lokum áréttaði dómstóllinn 

sérstaklega að í þessu tilviki væri ekki um að ræða nýja tegund misnotkunar. Dómstóllinn 

felldi sektir þó niður af tæknilegum ástæðum, m.a. vegna þess að meðlimir Cewal voru ekki 

nægilega sérgreindir í andmælaskjalinu.309 
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5.3.5.  Irish Sugar310 

Þetta mál varðaði ákveðnar samkeppnishamlandi aðgerðir írska sykurvinnslufyrirtækisins 

Irish Sugar (hér eftir nefnt IS), en það var eini vinnsluaðili sykurrófa á Írlandi og Norður-

Írlandi og framleiddi hvítan malaðan sykur. IS var upphaflega í ríkiseigu en var síðar 

einkavætt. Framkvæmdastjórnin taldi að fyrir hendi væri sérstakur markaður fyrir hvítan 

malaðan sykur sem skiptist í markað fyrir iðnaðarsölu á sykri og markað fyrir smásölu á sykri. 

IS var talið markaðsráðandi á báðum þessum mörkuðum á Írlandi, en frá 1985 til 1995 var 

markaðshlutdeild IS yfir 90% af heildarmarkaði fyrir hvítan malaðan sykur. Fyrirtækið SDL 

sá um dreifingu og smásölu á sykri fyrir IS og átti IS bæði helming stjórnarmanna 

móðurfélags fyrirtækisins og helmingshlut í félaginu. Haldnir voru mánaðarlegir fundir um 

þau málefni sem fyrirtækin voru sameiginlega ábyrg fyrir, s.s. verðlagningu, kynningum, 

auglýsingum o.fl. Í febrúar 1990 keypti IS öll hlutabréf í SDL og varð því eini hluthafinn. Að 

mati framkvæmdastjórnarinnar voru bein efnahagsleg tengsl milli IS og SDL og voru þau 

talin vera í sameiginlegri markaðsráðandi stöðu. Helsti innflutningsaðilinn á sykri var 

fyrirtækið ASI sem flutti inn sykur frá Frakklandi. Megin keppinautarnir í smásölu voru 

Round Tower Foods Ltd og ASI en megnið af sykrinum þeirra var innflutt. Í gögnum málsins 

fannst minnisblað varðandi innflutning á frönskum sykri, frá sölustjóra SDL til 

stjórnarmeðlima IS og SDL þar sem hann taldi almennar verðlækkanir of kostnaðarsamar og 

lagði því til sértækar verðlækkanir þar sem IS mætti lágum verðum keppinauta og lagði 

áherslu á að halda öllum viðskiptavinum, hversu smáir sem þeir væru. Hann viðurkenndi þó 

áhættuna af því að smærri viðskiptavinir fengju lægri verð en stórir. Í millitíðinni yrði að sýna 

varkárni varðandi sölu á iðnaðarsykri og fylgjast með auknum umsvifum ASI. Á tímabilinu 

frá 1985 til 1990 stóð IS frammi fyrir innflutningi á sykri frá Norður-Írlandi til Írlands. IS og 

SDL ræddu þessi málefni á nokkrum fundum og leiddu umræðurnar til aðgerða sem miðuðu 

að því verjast þessum innflutningi. Í gögnum málsins var minnisblað þar sem lýst var 

áhyggjum af sölu keppinautarins Round Tower Foods Ltd á sykri og sett var fram skipulögð 

áætlun sem fólst í því að beita sértækum afsláttum gegn viðskiptavinum á þeim svæðum sem 

viðkvæmust væru samkeppnislega séð (þ.e. að viðskiptavinum sem staðsettir voru á 

landamærasvæðunum við Norður-Írland og líklegastir voru til að kaupa innfluttar vörur frá 

Norður-Írlandi). Í öðru minnisblaði sem fannst hjá IS var viðurkennt að þessi sértæka stefna 

væri hættuleg, bæði lagalega og viðskiptalega séð. Framkvæmdastjórnin taldi að megináhersla 
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IS hefði verið að vernda heimamarkað sinn á Írlandi gegn innflutningi frá öðrum 

aðildarríkjum og frá írskum keppinautum í pökkun á sykri. IS og SDL beittu sér gegn 

innflutningi sykurs frá Norður-Írlandi, einkum á tímabilinu 1985-1988, með sértækri 

verðlagningu og mismunun í verði á írska sykurmarkaðnum. Var aðgerðin rædd opinskátt 

milli IS og SDL og fjármögnuð af IS. Tilgangur aðgerðanna var að minnka innflutning ódýrra 

sykurpakkninga frá Norður-Írlandi til Írlands. Var afsláttunum beitt hvenær sem þörf var talin 

á því, t.d. þegar verðmunur milli Norður-Írlands og Írlands hafði hvetjandi áhrif á innflutning. 

Taldi framkvæmdastjórnin að þessir landamæraafslættir fælu í sér misnotkun IS og SDL á 

sameiginlegri markaðsráðandi stöðu sinni í skilningi 86. gr. (nú 82. gr.) Lagði 

framkvæmdastjórnin áherslu á að fyrirtækin hefðu mismunað viðskiptavinum sínum og 

jafnvel skekkt samkeppnisstöðu þeirra. Afleiðingar afsláttanna voru að dregið var úr 

innflutningi frá Norður-Írlandi og þar með var dregið úr valkostum viðskiptavina. Fól þessi 

heildstæða stefna í sér skiptingu markaða og útilokun keppinauta. Afslættirnir byggðust ekki á 

hlutlægum þáttum eins og magni, markaðssetningu, flutningskostnaði, þjónustu eða öðru 

slíku, heldur eingöngu á staðsetningu viðskiptavina, einkum á því hvort viðkomandi 

viðskiptavinur var staðsettur á landamærasvæðinu við Norður-Írland. Var IS því talið hafa 

brugðist skyldum sínum sem markaðsráðandi fyrirtæki, með aðgerðum sínum. IS hélt því 

fram að um varnaraðgerð hefði verið að ræða og að markaðsráðandi fyrirtæki væri heimilt að 

mæta verðum keppinautar til að halda viðskiptavinum sínum og vísaði til ECS/AKZO 

ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar.311 Framkvæmdastjórnin tók fram að þótt 

markaðsráðandi fyrirtæki væri heimilt að verja stöðu sína með því að keppa við önnur 

fyrirtæki væri því óheimilt að reyna að útiloka keppinauta af ásettu ráði. Taldi 

framkvæmdastjórnin að fyrirtæki sem væru sterk á eigin landfræðilegum markaði gætu verið í 

annarri stöðu á öðrum landfræðilegum markaði þegar þau mættu fyrirtæki sem væri 

markaðsráðandi á þeim markaði. Vísaði framkvæmdastjórnin til ákvörðunar í ECS/AKZO312 

þar sem fyrirtæki með 50% markaðshlutdeild var óheimilt að bjóða sértækar verðlækkanir til 

viðskiptavina smærri keppinautar á meðan aðrir viðskiptavinir þurftu að greiða hærri verð. Að 

lokum áréttaði framkvæmdastjórnin að IS hefði haft 90% markaðshlutdeild.313 

Framkvæmdastjórnin hafnaði þeirri afstöðu IS að aðstæður þess væru áþekkar þeim 
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aðstæðum sem voru fyrir hendi í BPB Industries plc314 þar sem verðlækkun á ákveðnu 

landsvæði taldist ekki misnotkun sökum þess hve lítil hún var, og fól hvorki í sér skaðlega 

undirverðlagningu né var hluti af kerfisbundinni áætlun. Voru aðgerðir IS og SDL taldar hafa 

farið langt fram úr aðgerðum BPB Industries, enda hefðu þær verið hluti af heildstæðri stefnu 

með það að markmiði að hindra innflutning inn á markað þar sem fyrirtækin höfðu 

sameiginlega markaðsráðandi stöðu og takmörkuðu þannig þá litlu samkeppni sem fyrir var á 

markaðnum. Taldi framkvæmdastjórnin því að hinir sértæku landamæraafslættir á tímabilinu 

1986-1988, hefðu haft mikil útilokunaráhrif og fælu í sér misnotkun á sameiginlegri 

markaðsráðandi stöðu IS og SDL. Sektaði framkvæmdastjórnin IS um 8.800.000 evrur.315 

 IS kærði ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar til undirréttar EB og krafðist ógildingar. 

Undirrétturinn staðfesti niðurstöðu framkvæmdastjórnarinnar um að IS og SDL hefðu verið í 

sameiginlegri markaðsráðandi stöðu á írskum sykurmarkaði. Undirrétturinn hafnaði 

niðurstöðu framkvæmdastjórnarinnar um að IS hefði beitt sértækri verðlagningu gegn ASI á 

árunum 1986-1988, á þeim grundvelli að framkvæmdastjórninni hefði ekki tekist að sanna að 

IS hefði raunverulega framfylgt slíkri stefnu, þrátt fyrir að hún hefði verið skipulögð og að 

henni ætti að framfylgja í framtíðinni. Þessi hluti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar var 

því ógiltur. Fyrir dómstólnum hélt IS því fram að sjálfkrafa bann á sértækum verðlækkunum 

markaðsráðandi fyrirtækis, ef ekki væri um skaðlega undirverðlagningu að ræða, fæli í sér 

skort á sveigjanleika í beitingu 86. gr. og væri í andstöðu við anda ákvæðisins samkvæmt 

dómaframkvæmd. Að mati undirréttarins gat IS ekki réttlætt landamæraafslættina á grundvelli 

slæmrar fjárhagsstöðu sinnar. Ákvæði 86. gr. ætti að vernda samkeppni undir þeim 

kringumstæðum þegar fyrirtæki með næstum 90% markaðshlutdeild keppti á markaðnum. 

Það varnareðli sem fólst í háttsemi IS breytti því ekki þeirri niðurstöðu að um misnotkun væri 

að ræða. Sú staðhæfing IS um að hin slæma fjárhagsstaða fyrirtækisins gerði því ómögulegt 

fyrir að lækka verð á Írlandi almennt var að mati undirréttarins talið benda til þess að hinar 

sértæku aðgerðir á landamærasvæðinu við Norður-Írland væru fjármagnaðar af stöðugum 

verðum annarsstaðar á Írlandi. Undirrétturinn tók fram að þrátt fyrir að markaðsráðandi 

fyrirtæki væri heimilt að verja viðskiptalega hagsmuni sína er á þá væri ráðist, yrðu slíkar 

aðgerðir, til að teljast lögmætar, að samrýmast efnahagslegri skilvirkni og hagsmunum 

neytenda. IS var ekki talið hafa sýnt fram á að þessi skilyrði væru uppfyllt. Undirrétturinn 

staðfesti niðurstöðu framkvæmdastjórnarinnar um að aðstæður þessa máls væru 

                                                 
314 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, BPB Industries plc, OJ L 10, 13/1/1989, bls. 50-72. 
315 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, Irish Sugar plc, OJ L 258, 22/09/1997, bls. 1-34, 134. mgr., 132.-133. og 
135. mgr. og 2. mgr. ákvörðunarorða. 
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ósambærilegar BPB Industries plc þar sem um hér væri um að ræða hærri afslætti og 

kerfisbundna stefnu sem miðaði að því að takmarka innflutning frá Norður-Írlandi. Sú 

staðreynd að IS hefði ekki andmælt þessum tilgangi fól í sér að mati undirréttarins, að IS 

hefði viðurkennt að afslættirnir ættu að raska samkeppnisþróun markaðarins. Undirrétturinn 

tók fram að það nægði ekki til að hnekkja niðurstöðu um að aðgerðirnar hefðu falið í sér 

misnotkun, að áætlun um útilokun keppinautar hefði ekki tekist. Það, að afleiðingar af því 

markmiði afsláttanna að tryggja tryggð þeirra viðskiptavina sem stóðu andspænis tilboðum 

keppinauta, án þess að leyfa öðrum viðskiptavinum að njóta ágóðans af samkeppninni, yrðu 

útilokun keppinautar, var talið skjóta enn styrkari stoðum undir þá niðurstöðu að um 

misnotkun væri að ræða. Niðurstaða framkvæmdastjórnarinnar um ólögmæti 

landamæraafsláttanna var því staðfest. Undirrétturinn lækkaði sektina í 7.883.326 evrur.316 IS 

skaut málinu til dómstóls EB en þar reyndi þó ekki á lögmæti hinna sértæku aðgerða, en 

niðurstaða undirréttarins var staðfest.317 

 

5.3.6. Danska Póstmálið318 

Þetta mál snerist um það hvort Post Danmark A/S (hér eftir nefnt PD) sem var hlutafélag í 

opinberri eigu, hefði árin 2003 og 2004 misnotað markaðsráðandi stöðu sína á markaði fyrir 

dreifingu ómerkts fjöldapósts í Danmörku með því að beita sértækum verðlækkunum. Ólík 

verð voru boðin viðskiptavinum PD og þremur viðskiptavinum keppinautarins Forbruger-

Kontakt a-s (hér eftir nefnt FK). Samkeppnisráðið (Konkurrencerådet) taldi að PD hefði verið 

markaðsráðandi á viðkomandi markaði fyrir fjöldapóst, með 40-50% markaðshlutdeild. 

Byggðist sú niðurstaða m.a. á einokunarstarfsemi PD á öðrum sviðum póstþjónustu og á afar 

sterkri stöðu PD á viðkomandi markaði. Var eini raunverulegi keppinautur PD talinn vera FK, 

en staða hans hafði þó veikst töluvert eftir að hann missti helstu viðskiptavini sína yfir til PD. 

Afleiðingar þess voru m.a. að erfitt varð fyrir FK að halda uppi landsdreifingarkerfi sínu sem 

langan tíma tók að byggja upp og þ.a.l. gat FK ekki lengur dreift sendingum á landsvísu.319 

 Samkeppnisráðið tók fram að afslættir sem byggðu á hlutlægum kostnaðarviðmiðum, t.d. 

magnafslættir, teldust ekki misnotkun í skilningi 82. gr. Rómarsáttmálans og 11. gr. dönsku 

samkeppnislaganna (Konkurrencelov). Samkeppnisráðið taldi að lárétt mismunun í verði gæti 

falið í sér misnotkun, einkum þegar keppinautar væru útilokaðir. Gæti slík mismunun í verði 

falist í því að viðskiptavinum væri mismunað eftir því hvort þeir væru í viðskiptum við hið 
                                                 
316 EBD, mál T-228/97, ECR 1999, bls. II-2969, 9., 104., 120.-121., 124., 175., 186.-193. og 307. mgr. 
317 EBD, mál C-497/99 P, ECR 2001, bls. I-5333. 
318 Dómur Eystri-Landsréttarins 21. desember 2007 (mál B-2656-05). 
319 Dómur Eystri-Landsréttarins 21. desember 2007 (mál B-2656-05), bls. 1, 4-5, 8, 12-14 og 66. 
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markaðsráðandi fyrirtæki eða við keppinautinn og fengju viðskiptavinir keppinautarins því 

lægri verð. FK vísaði til Hilti málsins og taldi um sömu háttsemi að ræða í þessu tilviki, þ.e. 

sértæka verðlækkun sem fæli í sér mismunun í verði og drægi úr vaxtarmöguleikum 

keppinauta á markaðnum. Yfirtaka PD á viðskiptavinum FK varð einnig á því tímamarki 

þegar FK hafði náð nógu stórum viðskiptagrundvelli til að bjóða upp á landsdreifingarkerfi 

fyrir fjöldapóst og var fyrirtækið því viðkvæmt fyrir að missa viðskiptavini, enda gæti slíkt 

haft í för með sér að ekki væri hægt að halda dreifingarkerfinu uppi. Af þessum sökum var 

talið að PD þyrfti að rökstyðja að fyrir hendi væru rekstrar- og kostnaðarlegar ástæður fyrir 

hinum sértæku verðlækkunum gagnvart viðskiptavinum FK. Samkeppnisráðið tók fram að PD 

túlkaði 82. gr. Rómarsáttmálans útfrá nálgun byggðri á afleiðingum misnotkunar, en 

samkeppnisráðið taldi að þrátt fyrir að farið hefði fram umræða innan ESB um slíka nálgun, 

sæust hennar ekki ennþá mikil merki í réttarframkvæmd. Ekki lægi því fyrir ákveðin 

dómaframkvæmd um að niðurstaða um mismunun í verði væri algerlega háð einstakri 

yfirburðastöðu, sértækum verðlækkunum með tryggðarskapandi áhrifum og 

útilokunarásetningi. Þó var talið að sterk markaðsráðandi staða og sú staðreynd að mismunur 

væri á milli verða til viðskiptavina keppinautar og viðskiptavina hins markaðsráðandi 

fyrirtækis, benti til að um væri að ræða mismunun í verði, einkum ef ómögulegt væri að 

réttlæta mismuninn á grundvelli kostnaðarlegra raka og ef verðmismunurinn hefði haft í för 

með sér útilokun keppinauta. Taldi samkeppnisráðið að PD hefði misnotað markaðsráðandi 

stöðu sína með því að mismuna eigin viðskiptavinum gagnvart viðskiptavinum FK en 

viðskiptavinum FK voru boðin hagstæðari verð en viðskiptavinum PD, þrátt fyrir að verið 

væri að kaupa sama magn. Var mismununin einnig talin hafa samkeppnishamlandi áhrif á 

keppinauta PD. Samkeppnisráðið taldi að PD hefði einnig beitt mismunun í verði sem hefði 

þau áhrif að samkeppnisstaða viðskiptaaðila á neðra sölustigi, sem voru í innbyrðis 

samkeppni, hefði verið raskað. 

 Ákvörðun samkeppnisráðsins var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

(Konkurrenceankenævnet). PD mótmælti því að þeir fjórir þættir sem samkeppnisráðið 

byggði niðurstöðu sína á væru fyrir hendi. Taldi PD einnig að mikið þyrfti að koma til svo að 

sértækar verðlækkanir sem beindust að viðskiptavinum keppinautar teldust misnotkun. 

Sértækar aðgerðir gætu í sjálfu sér aldrei talist misnotkun. Taldi PD að þrátt fyrir að talið yrði 

að fyrirtækið hefði beitt sértækum verðlækkunum gæti það ekki talist misnotkun á ætlaðri 

markaðsráðandi stöðu (PD mótmælti því að fyrirtækið væri markaðsráðandi). 

Samkeppnisráðið taldi að staðfesta ætti niðurstöðu þess, enda hefði PD ekki tekist að 

rökstyðja kostnaðarhagræði af aðgerðunum. Samkeppnisráðið taldi að sú krafa að fyrirtæki 
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yrði að vera í einstakri yfirburðastöðu til þess að sértæk verðlækkun teldist misnotkun væri 

óskýr og hefði ekki verið notuð í dómaframkvæmd. Að mati samkeppnisráðsins var PD í 

nægilega sterkri markaðsráðandi stöðu til þess að sértæk verðlækkun fyrirtækisins gæti talist 

misnotkun. Einnig lagði samkeppnisráðið áherslu á að misnotkunarhugtakið væri hlutlægt og 

ekki þyrfti að koma til ásetningur. Samkeppnisráðið mótmælti því að PD hefði haft heimild til 

að mæta samkeppni frá keppinauti með sértækum verðlækkunum. Að lokum mótmælti 

samkeppnisráðið því að sértækar verðlækkanir gætu ekki talist misnotkun í sjálfu sér, og benti 

í því samhengi á Hilti málið þar sem sambærilegar aðgerðir töldust misnotkun. 

Áfrýjunarnefndin staðfesti ákvörðun samkeppnisráðsins með hliðsjón af sterkri stöðu PD á 

markaðnum og skorti á hlutlægum réttlætingarástæðum fyrir verðmismuninum.320 

 PD skaut málinu til Eystri-Landsréttar sem taldi að sértækar verðlækkanir gætu falið í sér 

misnotkun í skilningi 82. gr. með vísan til CMB málsins. Lagði rétturinn áherslu á þær 

ályktanir dómstóls EB að upptalning 82. gr. væri ekki tæmandi, að um misnotkun væri að 

ræða ef markaðsráðandi fyrirtæki styrkti stöðu sína og að meta ætti hina ríku skyldu sem 

hvíldi á markaðsráðandi fyrirtækjum í ljósi kringumstæðna hvers máls. Landsrétturinn féllst 

ekki á rök PD um að ákveðin atriði yrðu að vera fyrir hendi til þess að sértækar verðlækkanir 

teldust misnotkun. Taldi rétturinn að afstaða PD samrýmdist ekki CMB, enda hefði verið lagt 

heildarmat á aðstæður viðkomandi markaðar þegar lögmæti aðgerða fyrirtækjanna var metið. 

Það væri ekkert því til fyrirstöðu að mögulegt væri að komast að þeirri niðurstöðu að sértækar 

verðlækkanir PD fælu í sér misnotkun á markaðsráðandi stöðu, með tilliti til hinnar sérstöku 

stöðu fyrirtækisins á markaðnum. Að mati réttarins viðhafði PD hinar sértæku verðlækkanir á 

markaði þar sem samkeppni var takmörkuð fyrir og þar sem PD hafði afar sterka stöðu. Yrði 

að meta hinu sérstöku skyldu fyrirtækisins í tengslum við þessi atriði auk þess sem 

keppinauturinn FK hafði orðið fyrir samkeppnislegu tjóni. Taldi rétturinn því ekki tilefni til að 

hnekkja niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar. PD hafði ekki tekist að sýna fram á hlutlægar 

réttlætingarástæður fyrir aðgerðunum. Hafi verið um að ræða tvöfaldan ávinning PD af hinum 

sértæku verðlækkunum. Í fyrsta lagi hafi FK verið valdið samkeppnislegu tjóni og í öðru lagi 

gat PD haldið áfram að krefja sína eigin viðskiptavini um hærri verð. PD var í sterkri 

markaðsráðandi stöðu og FK var eini keppinauturinn. Var samkeppnisráðið sýknað.321 

 

                                                 
320 Dómur Eystri-Landsréttarins 21. desember 2007 (mál B-2656-05), bls. 19, 22-27, 31-33 og 39-42. 
321 Dómur Eystri-Landsréttarins 21. desember 2007 (mál B-2656-05), bls. 61-62, 64 og 68. 



83 

5.4. Ályktanir sem draga má af réttarframkvæmd 

Framangreind mál eiga það sameiginlegt að umrædd fyrirtæki höfðu afar sterka stöðu á 

markaði. Þó var einungis um að ræða einstaka yfirburðastöðu í nokkrum þeirra, þ.e. 

Icelandair, IGS, CMB og Irish Sugar.322 Að auki var um sameiginlega markaðsráðandi stöðu 

að ræða í CMB og Irish Sugar. Í öllum málunum var tekið fram að meta þyrfti skyldur 

fyrirtækjanna með hliðsjón af atvikum hverju sinni og einkum með tilliti til hinnar sterku 

markaðsstöðu. Hin gríðarsterka markaðsstaða leggur afar ríkar skyldur á herðar viðkomandi 

fyrirtækjum til að grípa ekki til aðgerða sem eru til þess fallnar að raska samkeppni, einkum ef 

samkeppni á viðkomandi mörkuðum er þegar takmörkuð. Augljóst er að í þeim tilvikum 

þegar fyrirtæki eru í einstakri yfirburðastöðu er samkeppnin á markaðnum mjög takmörkuð 

og þ.a.l. er svigrúm fyrirtækjanna til verðlagningar og aðgerða til að mæta samkeppni afar 

þröngt.323 Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í IGS er tekið fram að merking hugtaksins eðlileg 

samkeppni sé þrengri en almennt gerist þegar um er að ræða fyrirtæki í einstakri 

yfirburðastöðu. Skyldur markaðsráðandi fyrirtækja í tengslum við verðlagningu aukast þannig 

í hlutfalli við aukinn markaðsstyrk og ræðst lögmæti verðlagningar af heildarmati á aðstæðum 

í hverju tilviki fyrir sig. Bæði í íslensku og erlendu málunum er vísað til AKZO, enda er það 

fyrsta málið þar sem reyndi á sértækar verðlækkanir (þó undir kostnaði). Svo virðist sem í 

öllum þessum málum sé sú ályktun dregin að dómstóll EB hafi í AKZO ekki talið með 

tæmandi hætti hvaða verðlagningaraðgerðir geta talist ólögmætar. Nefnir dómstóllinn tvö 

möguleg tilvik slíkra ólögmætra aðgerða, þ.e. annars vegar verðlagningu undir meðaltali 

breytilegs kostnaðar og hins vegar verðlagningu yfir meðaltali breytilegs kostnaðar en undir 

meðaltali heildarkostnaðar, ef fyrir hendi er útilokunarásetningur. Tók dómstóllinn fram að 

þessi tvö viðmið ættu við í þessu tiltekna tilviki. Því er ekki mögulegt að draga þá ályktun að 

verðlagning yfir kostnaði geti aldrei falið í sér misnotkun, sbr. t.d. ummæli Fennelly 

aðallögsögumanns í CMB.324 Í Icelandair nefnir samkeppnisráð til viðbótar að misnotkun geti 

falist í sértækri verðlagningu yfir kostnaði af hálfu fyrirtækis í einstakri yfirburðastöðu. Er þar 
                                                 
322 Ekki var tekið fram í Irish Sugar að um einstaka yfirburðastöðu væri að ræða en miðað við hina gríðarsterku 
markaðshlutdeild fyrirtækisins verður þó að telja að aðstæður í því máli séu sambærilegar öðrum málum þar sem 
talið var að fyrirtæki nytu einstakrar yfirburðastöðu. 
323 Í öllum málunum var um að ræða nokkrar tegundir misnotkunar og hafði það eðlilega áhrif á niðurstöður 
þeirra. Algengast var að gerðir hefðu verið einkakaupasamningar samhliða hinum sértæku verðlækkunum og jók 
það á útilokunaráhrif gagnvart keppinautum. 
324 Sumir hafa dregið í efa fordæmisgildi dómsins, einkum vegna hinna sérstöku kringumstæðna málsins, t.d. 
hinnar einstöku yfirburðastöðu, sérhæfðs markaðar, þeirrar staðreyndar að aðeins var einn smár keppinautur á 
markaðnum o.s.frv. Telur Whish að mögulega gætu önnur fyrirtæki sem ekki væru í sambærilegum aðstæðum og 
meðlimir Cewal, mætt samkeppni með sértækum verðlækkunum yfir kostnaði, sbr. Richard Whish: Competition 
Law, bls 741. Virðist þessi túlkun fordæmisins þó ekki eiga stoð í íslenskri réttaraframkvæmd í samkeppnisrétti 
þar sem almennt eru dregnar nokkuð víðtækari ályktanir af þessum dómi heldur heldur en í evrópskri 
fræðaumfjöllun. 
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nefnt að dómstóll EB hafi hafnað því að markaðsráðandi fyrirtæki sé ætíð heimilt að mæta 

samkeppni með verðlækkun yfir kostnaði, þótt ekki hafi verið skilgreint nánar hvenær slík 

verðlækkun geti falið í sér misnotkun, sbr. CMB þar sem dómstóll EB taldi ekki nauðsynlegt 

að setja fram almenna reglu um slíkt. Regla sem byggir eingöngu á kostnaðarviðmiði hefur 

ekki verið talin taka nægilegt tillit til markmiðs verðlækkunar sem gæti haft 

samkeppnishamlandi áhrif, auk þess sem slík túlkun væri andstæð meginreglum 

samkeppnisréttar, sbr. t.d. AKZO. Í Eimskipamálinu og CMB var að auki bent á að á 

ákveðnum mörkuðum, s.s. sjóflutningamörkuðum, væru kostnaðarviðmið óáreiðanlegur 

mælikvarði á hvort tiltekin verðlagning væri ólögmæt. Því má telja að sú staðreynd að 

fyrirtækjum er mögulegt að bjóða viðskiptavinum keppinauta sértæk lág verð, á meðan 

verðum til þeirra eigin viðskiptavina er haldið hærri, skipti almennt meira máli en tiltekið 

kostnaðarviðmið, sbr. Hilti. Telja verður af þessari réttarframkvæmd að ekki hafi þýðingu að 

lögum hvort verð sé undir eða yfir tilteknum kostnaðarviðmiðum. Lögmæti verðlagningar 

ræðst því af markaðsaðstæðum viðkomandi markaðar og eðli verðlækkunarinnar, sbr. 

Icelandair. Þrátt fyrir að sértæk verðlækkun yfir kostnaði geti falið í sér misnotkun þegar um 

skipulagða atlögu að keppinautum er að ræða, verður að gæta þess að túlka bannreglu 11. gr. 

samkeppnislega ekki með of rúmum hætti, enda hætta á að samkeppni raskist þá óþarflega, 

sbr. ummæli aðallögsögumanns Fennelly í CMB um að gæta varkárni í þessum efnum. Þótt 

markmið samkeppnisreglna felist ekki í að vernda óskilvirk fyrirtæki fyrir samkeppni frá 

markaðsráðandi fyrirtækjum geta gilt sérstök sjónarmið gagnvart fyrirtækjum í einstakri 

yfirburðastöðu, en ef þeim væri heimilt að beita sértækum verðlækkunum gætu þau útilokað 

alla samkeppni enda myndu nýir keppinautar þá skirrast við að hefja inngöngu á markað, sbr. 

ummæli Fennelly aðallögsögumanns í CMB. Eigi að komast hjá þessum óæskilegu áhrifum er 

ómögulegt að túlka 11. gr. með þeim hætti að hún heimili fyrirtækjum í einstakri 

yfirburðastöðu að nýta styrkleika sinn til að hindra inngöngu nýrra keppinauta eða vöxt þeirra 

keppinauta sem fyrir eru á markaði. Það myndi því raska samkeppni og veikja keppinauta ef 

markaðsráðandi fyrirtæki gætu sótt markvisst að viðskiptavinum keppinauta til að refsa þeim 

t.d. fyrir að taka ekki þátt í verðhækkunum, sbr. Eimskipamálið. 

 Í réttarframkvæmd virðist vera gengið útfrá því að sértækt eðli verðlækkana geti falið í sér 

sönnun um samkeppnishamlandi markmið markaðsráðandi fyrirtækis, sbr. t.d. AKZO. Virðist 

því vera lögð áhersla á að hin sértæku tilboð bjóðast ekki öllum hefðbundnum viðskiptavinum 

markaðsráðandi fyrirtækja, sbr. t.d. IGS og Greiðslukortamálið. Andstætt þessu hafa 

almennar verðlækkanir yfir kostnaði, á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu talist lögmætar, 

sbr. t.d. ummæli Fennelly aðallögsögumanns í CMB. Þótt áherslan í framkvæmd hafi legið á 
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lárétt útilokunaráhrif gagnvart keppinautum markaðsráðandi fyrirtækja, sem afleiðingar 

sértækra verðlækkana, er oft að auki vísað til þess að viðskiptavinum sé mismunað í andstöðu 

við c-lið 2. mgr. 11. gr. (82. gr.) þrátt fyrir að sértæk verðlækkun sem slík sé oftast felld undir 

b-lið.  Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að verið er að hnykkja á ólögmæti viðkomandi 

háttsemi, með því að benda á að hún feli raunverulega í sér tvöfalt brot. Misjafnlega mikil 

áhersla virðist þó lögð á mismununarþáttinn í framangreindum málum. Í Hilti, Irish Sugar, 

CMB og Danska Póstmálinu virðist nokkur áhersla vera lögð á mismunun í verði, bæði 

gagnvart neytendum almennt, sem og viðskiptaaðilum á neðra sölustigi. Í Danska Póstmálinu 

var bæði horft til þess að láréttri samkeppni var raskað, þ.e. samkeppnisstöðu keppinautar hins 

markaðsráðandi fyrirtækis, sem og samkeppnisstöðu viðskiptaaðila á neðra sölustigi. 

Útilokunaráhrifin komu þannig fram á efra og neðra sölustigi. Í CMB og Danska Póstmálinu 

var litið til þess að ávinningur fyrirtækjanna var tvöfaldur. Í fyrsta lagi var keppinautur 

útilokaður og í öðru lagi var mögulegt að halda áfram að krefja fasta viðskiptavini um hærri 

verð. Afleiðing þessarar mismununar í verði er sú að sambærilegir viðskiptavinir 

markaðsráðandi fyrirtækis greiða hærra verð fyrir sama magn, en viðskiptavinir keppinauta 

sem fá sértækar verðlækkanir. Þeir greiða því raunverulega niður verðlækkanirnar, sbr. t.d. 

Hilti og ummæli samkeppnisráðs í Icelandair. Var talið leitt í ljós að tilgangur fyrirtækjanna 

var ekki að bjóða hagstæð verð heldur viðhalda samkeppnishamlandi stefnu gagnvart 

keppinautum, sbr. AKZO. Í mörgum málanna var litið sérstaklega til þess að tekjur frá öðrum 

sviðum þar sem lítil samkeppni ríkti, eða tekjur frá eigin viðskiptavinum hinna 

markaðsráðandi fyrirtækja voru notaðar til að jafna hagnaðarmissi sem hlaust af sértæku 

verðlækkununum, sbr. t.d. AKZO, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í IGS og CMB. Í Irish 

Sugar og Sænska Póstmálinu var viðskiptavinum á hinn bóginn mismunað eftir landfræðilegri 

staðsetningu. Í CMB var hagnaðarmissinum dreift jafnt á meðlimi Cewal, og var það talið 

hafa útilokunaráhrif, jafnvel gagnvart jafn skilvirkum keppinautum, sem voru fjárhagslega 

veikari en Cewal. Taldi Fennelly aðallögsögumaður að þessi möguleiki Cewal til að dreifa 

hagnaðarmissinum fæli í sér ákveðið form af endurheimtu (e. recoupment), og að slík 

endurheimta væri skilyrði fyrir því að verðlagning teldist misnotkun. Væri ekki fyrir hendi 

möguleiki til að hækka verð þegar samkeppni væri útrýmt, væri um eðlilega 

samkeppnishegðun að ræða. Athyglisvert er að líta til Eimskipamálsins þar sem tekið var fram 

að markmið aðgerðanna hafi verið að gera fyrirtækinu kleift að hækka verð þegar samkeppnin 

yrði takmörkuð og keppinauturinn horfinn á braut. Í úrskurði áfrýjunarnefndar var litið til þess 

hvort aðgerðir gætu verið raunhæfar fyrir fyrirtækið, því það myndi gera ráð fyrir að hækka 
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verð þegar samkeppni væri útrýmt. Varpa má fram þeirri spurningu hvort hér sé gefið í skyn 

að möguleiki til endurheimtu þurfi að vera fyrir hendi. 

 Í flestum málanna var um nokkuð skýran samkeppnishamlandi ásetning að ræða, enda 

fannst mikið af gögnum sem gáfu slíkt til kynna, sbr. t.d. Eimskipamálið þar sem árangur 

aðgerðanna var einnig umtalsverður og af því dregin sú ályktun að Eimskip hefðu haft 

ásetning til að hrekja Samskip af markaði. Einnig má nefna að í Greiðslukortamálinu tókust 

aðgerðir Greiðslumiðlunar (Valitors) að einhverju marki enda missti Kortaþjónustan 

viðskiptavini vegna þeirra. Þó hefur verið gengið útfrá því í réttarframkvæmd að 

samkeppnishamlandi aðgerðir feli í sér misnotkun þrátt fyrir að þær heppnist ekki 

fullkomlega, sbr. Eimskipamálið, Irish Sugar og CMB. Í CMB var hækkun 

markaðshlutdeildar keppinautarins ekki talin hindra að um misnotkun væri að ræða og var 

álitið að markaðshlutdeild hans hefði ef til vill hækkað meira, ef ekki hefði komið til aðgerða 

Cewal. Athyglisverð eru orð samkeppnisráðs í Icelandair um að aðgerðir fyrirtækisins hefðu 

bæði haft þau áhrif og tilgang að keppinauturinn átti erfitt með að fóta sig á markaðnum. Hér 

virðast þessir þættir lagðir að jöfnu. 

 Mikil áhersla virðist lögð á það í réttarframkvæmd að fyrirtækjunum tókst ekki að réttlæta 

sértækar verðlækkanir á grundvelli hlutlægra réttlætingarástæðna eða kostnaðarhagræðis. Í 

úrskurði áfrýjunarnefndar í Icelandair virðist sem það ráði úrslitum um lögmæti sértækra 

verðlækkana á viðskiptafargjöldum Icelandair að ekki lágu fyrir nein gögn um þennan þátt 

málsins. Þótt áfrýjunarnefnd tæki fram að tekjur af hverjum farmiða væru yfir staðfærðum 

kostnaði á hvern farþega, virðist niðurstaðan þó ekki byggjast á því. Einkum virðist hafa 

vantað nánari upplýsingar og rannsókn um kostnaðarlegar forsendur Icelandair fyrir 

lækkuninni. Hér má nefna til hliðsjónar að í Hrd. 2001, bls. 3723 sem vísað var til í ákvörðun 

samkeppnisráðs í Icelandair grundvallaðist niðurstaða Hæstaréttar um ólögmæti afsláttarkjara 

Landssímans m.a. á því að Landssímanum tókst ekki að rökstyðja með fullnægjandi hætti að 

kostnaðarlegt hagræði hefði leitt af aðgerðum fyrirtækisins. Athyglisvert er þó að 

áfrýjunarnefndin í Icelandair tók fram að ekki hafi verið sýnt fram á að aðgerðirnar hafi verið 

framkvæmdar í því skyni að bola Iceland Express af markaði, þrátt fyrir að nefndin benti á að 

aðgerðirnar væru mjög sértækar. Er þetta athyglisvert í ljósi CMB, þar sem um svipaðar 

aðgerðir var að ræða, þ.e. verðlækkanir á brottfarartímum keppinautarins. Var 

verðlækkununum því beint að tilteknum hluta viðskiptavina sem ætluðu að fljúga á sömu 

brottfarartímum og Iceland Express flaug. 

 Athygli vekur hve þröngur skilningur virðist almennt vera lagður í heimild 

markaðsráðandi fyrirtækja til að mæta samkeppni, einkum ef þau eru í einstakri 
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yfirburðastöðu. Ef samkeppnishamlandi ásetningur telst sannaður geta fyrirtæki ekki byggt á 

að aðgerðirnar hafi falið í sér eðlilega samkeppnishegðun, sbr. Eimskipamálið og CMB, þar 

sem m.a. var litið til þess að hin sértæku verð voru langt undir gildandi gjaldskrám 

fyrirtækjanna. Lögmæt samkeppnisviðbrögð verða því að byggjast á efnahagslegri 

frammistöðu fyrirtækja og samrýmast hagsmunum neytenda og meðalhófi með tilliti til 

efnahagslegs styrks fyrirtækjanna, sbr. Eimskipamálið og Irish Sugar. Heimild til að mæta 

samkeppni nær eingöngu til varnaraðgerða. Ef ljóst er að um beinskeytta og kerfisbundna 

atlögu að keppinauti er að ræða, verður ekki fallist á að verið sé að mæta samkeppni, sbr. t.d. 

Eimskipamálið og ákvörðun samkeppnisráðs í IGS. Afar athyglisvert er að í Hilti gerði 

fyrirtækið skuldbindingu gagnvart framkvæmdastjórninni um að beita ekki sértækum 

verðlækkunum, nema til að mæta tilboði keppinautar. Hefur fræðimaðurinn Andrews dregið 

þá ályktun af þessu að svo virðist sem framkvæmdastjórnin telji að til þess að um 

samkeppnishamlandi misnotkun sé að ræða, þurfi að vera fyrir hendi útilokunarásetningur. 

Því sé ekki alltaf óheimilt að mæta samkeppni með mismunun í verði (sértækum 

verðlækkunum).325 Til samanburðar má nefna sáttina sem gerð var í Greiðslukortamálinu þar 

sem Greiðslumiðlun (Valitor) skuldbatt sig til að beita ekki sértækum verðlækkunum og 

kjörum gagnvart söluaðilum sem voru í viðskiptum hjá keppinautum. Enginn fyrirvari var 

gerður við þetta skilyrði um að slíkar aðgerðir væru heimilar til að mæta tilboði keppinautar, 

heldur eingöngu tekið fram að þetta skilyrði félli úr gildi ef Greiðslumiðlun væri ekki lengur 

markaðsráðandi. 

 Svo virðist sem talið sé að samkeppnisreglur eigi að koma í veg fyrir að vöxtur smærri 

keppinauta á markaðnum sé hindraður, sbr. t.d. Eimskip, IGS, Hilti, CMB og AKZO. Þótt 

ásetningur markaðsráðandi fyrirtækis til að sigra keppinauta á grundvelli rekstrarlegrar 

frammistöðu sé ekki ólögmætur verður að vernda smærri keppinauta gegn háttsemi slíks 

fyrirtækis sem hefur eingöngu þann tilgang að útiloka þá frá markaði á grundvelli 

misnotkunar en ekki skilvirkni, sbr. AKZO. 

 Þar sem IGS er eina málið varðandi sértæka verðlækkun sem farið hefur fyrir Hæstarétt er 

nauðsynlegt að gera dómi Hæstaréttar nokkur skil í þessari umfjöllun. Fyrst ber að nefna að 

Hæstiréttur virðist leggja til grundvallar svipuð sjónarmið og gert var í CMB, þ.e. heildarmat 

var lagt á aðstæður í málinu. Lagði Hæstiréttur talsverða áherslu á einstaka yfirburðastöðu 

IGS, hina háu markaðshlutdeild fyrirtækisins og þá staðreynd að einungis var einn smár 

                                                 
325 Philip Andrews: „Is Meeting Competition a Defence to Predatory pricing? The Irish Sugar Decision suggests 
a New Approach“, bls. 52. 



88 

keppinautur á markaðnum.326 Hæstiréttur leit sérstaklega til þess að fyrir hendi var hætta á því 

að IGS næði einokunarstöðu á markaðnum á ný, ef Vallarvinir misstu stærsta viðskiptavin 

sinn. Eru þetta svipuð sjónarmið og fram komu í Icelandair, þar sem samkeppnisráð leit til 

þeirrar hættu að Icelandair gæti náð einokunarstöðu á ný, ef innganga Iceland Express yrði 

útilokuð. Svo virðist sem Hæstiréttur noti það til stuðnings niðurstöðu sinni um 

samkeppnishamlandi ásetning IGS, að fyrirtækið hafði samið við Iceland Express upp á nýtt 

eftir að félagið fékk verðtilboð frá Vallarvinum. Lagði rétturinn áherslu á að öðrum 

viðskiptavinum IGS buðust ekki hliðstæð kjör  og fyrirtækið bauð LTU. Með þessu er bent á 

hið sértæka eðli aðgerðanna og þá mismunun sem í þeim fólst. Þó er ekki nánari umfjöllun í 

dómnum um að viðskiptavinum hafi beinlínis verið mismunað. Athyglisvert er að Hæstiréttur 

virðist staðfesta það sjónarmið sem fram hefur komið í íslenskri stjórnsýsluframkvæmd og 

Evrópurétti að tiltekin kostnaðarviðmið skipti ekki máli að lögum, enda tekur rétturinn fram 

að um brot gegn 11. gr. hafi verið að ræða óháð því hvort IGS hefði hagnast af samningnum 

við LTU eða ekki. Var því sérstaklega litið til þess að við þær aðstæður sem voru ríkjandi á 

markaðnum (þ.e. hinir gríðarlegu yfirburðir IGS og að Vallarvinir voru smár keppinautur sem 

átti mikið undir tilteknum viðskiptavini) hefði IGS sótt með sértækum aðgerðum að eina 

keppinaut sínum sem einnig stóð höllum fæti á markaðnum. Við mat á sektarfjárhæðinni leit 

Hæstiréttur til hinna alvarlegu brota á 11. gr. en lækkaði þó sektina m.a. á grundvelli þess að 

IGS hefði ekki getað með vissu séð fyrir að í tilboði þess til LTU fælist brot, þar sem í 

framkvæmd hefðu ekki mótast skýrar viðmiðanir um það hvenær sértækar aðgerðir 

markaðsráðandi fyrirtækja gætu talist brot á samkeppnislögum án tillits til þess hvort tekjur af 

þeim væru yfir meðaltali heildarkostnaðar. Er þetta nokkuð sérstakt í ljósi þess að í 

Evrópurétti liggur fyrir nokkuð skýr dómaframkvæmd á þessu sviði sem íslensk 

samkeppnisyfirvöld hafa vísað til í ákvörðunum sínum. Gæti þetta stafað af því að 

samkeppnisyfirvöld hafa jafnan sérþekkingu í þessum málefnum og ekki er alltaf á færi 

dómstóla að framkvæma flókið samkeppnisréttarlegt mat. Einnig er athyglisvert að hér virðist 

Hæstiréttur telja að fyrir hendi sé einskonar lögvilla af hálfu IGS. Óljóst er hvers vegna þessi 

lögvilla leiddi einungis til lækkunar sektarinnar en ekki niðurfellingar hennar. Merkilegt 

verður að sjá hvernig íslensk dómaframkvæmd á sviði samkeppnisréttar kemur til með að 

þróast á næstu árum, enda raunverulega komið fordæmi Hæstaréttar fyrir því að menn geti 

borið fyrir sig sem afsökunarástæðu að réttarframkvæmd um tiltekið atriði sé óljós og þ.a.l. sé 

                                                 
326 Hæstiréttur leit sérstaklega til þess að forveri IGS hefði haft einkarétt á flugafgreiðslu. 
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erfitt að átta sig á hvaða reglur gilda. Verður að telja þetta nokkuð óhagstæða þróun í ljósi 

þess að samkeppnislögin eru afar opin fyrir túlkun og undirorpin sífelldum breytingum. 

 Ljóst er af þeim málum sem fjallað hefur verið um í þessum kafla að það samrýmist ekki 

hinni ríku skyldu fyrirtækja í einstakri yfirburðastöðu að viðhafa sértækar verðlækkanir sem 

beint er gegn viðskiptavinum keppinauta. Þó hefur þeirri spurningu hvort einstök 

yfirburðastaða sé skilyrði þess að sértækar verðlækkanir yfir kostnaði teljist ólögmætar, ekki 

enn verið svarað. Þrátt fyrir áherslu Hæstaréttar í IGS á einstaka yfirburðastöðu í tengslum við 

ólögmæti sértækra verðlækkana er erfitt að draga almennar ályktanir af þeirri umfjöllun 

dómsins þar sem einstök yfirburðastaða var umfjöllunarefni í þessu máli. Hér var um að ræða 

heildarmat á mörgum samverkandi þáttum sem allir höfðu þau áhrif að samkeppni á 

viðkomandi markaði var afar takmörkuð. Líklega má þó draga þá ályktun af dómnum að 

heildarmat aðstæðna í hverju tilviki fyrir sig hafi meira vægi en einstök yfirburðastaða 

fyrirtækis sem slík. Ef sýnt er fram á að samkeppni er verulega takmörkuð af einhverjum 

ástæðum og aðstæður eru að öðru leyti þannig að mjög er á brattann að sækja fyrir keppinauta 

markaðsráðandi fyrirtækis, geta sértækar verðlækkanir talist misnotkun á markaðsráðandi 

stöðu, óháð því hvort um einstaka yfirburðastöðu er að ræða. Fær sú niðurstaða einnig 

stuðning af þeim málum sem fjallað var um að framan þar sem talið var að um ólögmætar 

sértækar verðlækkanir væri að ræða þrátt fyrir að viðkomandi fyrirtæki nytu ekki einstakrar 

yfirburðastöðu, þ.e. Eimskipamálið, Greiðslukortamálið, Hilti og Danska Póstmálið.327 Eins 

og áður sagði eiga öll þessi mál það sameiginlegt að fyrirtækin nutu afar sterkrar stöðu þó þau 

væru ekki í einstakri yfirburðastöðu. Er óheppilegt að óvissa ríki um lögmæti slíkra aðgerða, 

einkum í ljósi þess að málum varðandi sértæka verðlækkun hefur farið fjölgandi í seinni tíð. 

Einnig eru mörkin milli misnotkunar í formi sértækrar verðlækkunar yfir kostnaði og 

eðlilegrar samkeppni stundum óskýr. Því væri æskilegt að réttarstaðan í þessum efnum yrði 

gerð skýrari m.a. til að auka réttaröryggi fyrirtækja og eyða lagalegri óvissu. 

 

6. Möguleg eða æskileg beiting lagaákvæða um sértæka verðlækkun 
6.1. Eðlileg samkeppni og sértæk verðlækkun 

Sú hætta getur verið fyrir hendi, að séu lág verð til ákveðins hóps viðskiptavina talin 

misnotkun, sé dregið úr hvata fyrir verðsamkeppni milli fyrirtækja. Þar sem mörkin á milli 

eðlilegrar samkeppnishegðunar og misnotkunar sem felst í verðlagningu yfir kostnaði, geta í 

sumum tilvikum verið afar óljós, er hættan enn meiri. Af þessum sökum eru talsverðar líkur á 

                                                 
327 AKZO er ekki nefnt í þessu samhengi, enda var þar um að ræða verðlækkanir undir kostnaði. 
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því að samkeppnisyfirvöld eða dómstólar geri mistök í þessum efnum. Ekki hefur verið talið 

mögulegt í evrópskri réttarframkvæmd, að ganga útfrá því hagfræðilega sjónarmiði að 

eingöngu sé um misnotkun að ræða ef markaðsráðandi fyrirtæki nær að endurheimta hagnað í 

kjölfar skaðlegrar undirverðlagningar eða sértækrar verðlækkunar.328 Niðurstaðan um það 

hvort um misnotkun er að ræða í tilteknu tilviki, ræðst að miklu leyti af því hvaða nálgun er 

notast við gagnvart misnotkunarhugtakinu. Lykilatriði í að skilgreina samkeppnishamlandi 

misnotkun af hálfu markaðsráðandi fyrirtækja er að greina samkeppnishamlandi háttsemi frá 

háttsemi sem er skaðlaus og jafnvel samkeppnishvetjandi.329 

 Ekki er mögulegt að banna alfarið lág verð af hálfu markaðsráðandi fyrirtækja, enda er 

auðséð að slíkt myndi hafa afar skaðleg áhrif á samkeppni og vera í andstöðu við tilgang 

samkeppnisreglna. Eðlilegri samkeppni væri því snúið upp í andhverfu sína ef 

markaðsráðandi fyrirtæki kysu að taka ekki þátt í verðsamkeppni af ótta við að gerast sek um 

misnotkun.330 Engu að síður er ljóst að heimild markaðsráðandi fyrirtækja til að taka þátt í 

verðsamkeppni er takmörkuð, einkum í ljósi þeirrar sérstöku skyldu sem hvílir á þeim að 

grípa ekki til samkeppnishamlandi aðgerða sem styrkja eða viðhalda stöðu þeirra. Aukast 

slíkar skyldur í hlutfalli við efnahagslegan styrk markaðsráðandi fyrirtækis, þannig að 

fyrirtæki í einstakri yfirburðastöðu hafa enn minna svigrúm til að keppa í verði. 

 Vandkvæðin stafa einkum af því að nánast allt sem markaðsráðandi fyrirtæki gera á 

markaði er til þess fallið að styrkja stöðu þeirra í samanburði við stöðu keppinauta, eða 

viðhalda henni. Nýrri og betri vörur, betri þjónusta, góðar auglýsingar og lág verð geta lokkað 

viðskiptavini frá keppinautum og teljast almennt samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar 

frammistöðu. Fráleitt væri að banna markaðsráðandi fyrirtæki að þróa með sér slíka 

skilvirkni.331 Meginatriðið í því að bera kennsl á hvort útilokun keppinauta stafar af 

misnotkun, er að greina hvort útilokunaráhrifin eru afleiðing af samkeppni á grundvelli 

rekstrarlegrar frammistöðu eða ekki. Séu þau ekki afleiðing af slíkri lögmætri samkeppni, er 

um misnotkun að ræða.332 Nýti markaðsráðandi fyrirtæki sér efnahagslegan styrk sinn 

gagngert til þess að laða að sér viðskiptavini frá keppinautum sínum, t.d. með því að gefa 

vörur án endurgjalds, eða beina sértækum verðlækkunum eingöngu að viðskiptavinum 

keppinautar eða eigin viðskiptavinum sem líklegir eru til að fara í viðskipti við keppinaut, í 

                                                 
328 Valentine Korah: An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, bls. 158. Vísast hér til fyrri 
umfjöllunar um skaðlega undirverðlagningu. 
329 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 350. 
330 Richard Whish: Competition Law, bls. 730. 
331 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 325. 
332 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 350. 
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þeim eina tilgangi að raska samkeppnisstöðu hans, er ekki um að ræða samkeppni á 

grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu heldur samkeppnishamlandi háttsemi.333 

 

6.2. Hagfræðileg nálgun sem byggist á mati á afleiðingum eða formbundin nálgun 

gagnvart misnotkun? 

Umdeilt hefur verið meðal fræðimanna hvaða nálgun beri að beita við beitingu 82. gr. 

Rómarsáttmálans. Hafa margir gagnrýnt að beitt sé formbundinni nálgun (per se) sem felst í 

því að ákveðnar tegundir háttsemi teljist misnotkun í sjálfu sér.334 Samkvæmt þessari nálgun 

er því gengið útfrá ólögmæti aðgerðanna eingöngu vegna þess að þær eru í tilteknu formi.335 

Orðalag einstakra dóma dómstóla EB gefur til kynna að sumar aðgerðir séu ólögmætar í sjálfu 

sér (per se).336 Telja ýmsir fræðimenn að nálgun sem þessi geti haft vandamál í för með sér 

vegna þess að aðgerðir þessar geti í einstökum tilvikum verið hagkvæmar fyrir 

samkeppnisferlið og því sé ótækt að telja þær ólögmætar í öllum tilvikum.337 Á síðustu árum 

hefur áherslan á form þó vikið í auknu mæli fyrir áherslu á mat á hagfræðilegum afleiðingum 

á markaðinn. Sumir telja þó að ekki hafi verið gengið nógu langt í þessum efnum og að 

nálgun samkeppnisyfirvalda endurspegli ennþá áherslu á form aðgerða í stað raunverulegra 

afleiðinga.338 Fræðimaðurinn Ridyard er einn þessara gagnrýnenda og telur hann að ekki sé 

mögulegt að álykta sem svo að allar aðgerðir sem gera keppinautum erfitt fyrir, feli í sér 

misnotkun. Slíkt telur hann að sé óraunhæft og að það leiði til þeirrar niðurstöðu að það sé 

almennt samkeppnishamlandi fyrir markaðsráðandi fyrirtæki að taka þátt í samkeppni.339 Að 

hans mati er evrópsk réttarframkvæmd villandi vegna þess að í sumum tilvikum séu tilteknar 

aðgerðir álitnar misnotkun en í öðrum virðist sem lögmæti þessara sömu aðgerða sé 

viðurkennt. Telur hann þetta ósamræmi hafa neikvæð og letjandi áhrif á samkeppni. Hann vill 

því alfarið hverfa frá formbundinni nálgun og byggja heldur á hagfræðilegri nálgun sem 

gengur út frá að meta raunverulega skerðingu á samkeppni. Séu slík áhrif ekki til staðar, er 

                                                 
333 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 326. 
334 Jordi Gual, o.fl.: „An economic approach to Article 82“, bls. 5. 
335 Richard Whish: Competition Law, bls. 196. 
336 EBD, mál T-203/01, ECR 2003, bls. II-4071, 65. mgr.: „However, it may be inferred generally from the case-
law that any loyalty-inducing rebate system applied by an undertaking in a dominant position has foreclosure 
effects prohibited by Article 82 EC.“ Miðað við þetta orðalag þarf ekki að sanna skaðleg útilokunaráhrif, heldur 
er beinlínis gert ráð fyrir þeim. 
337 Jordi Gual, o.fl.: „An economic approach to Article 82“, bls. 5. 
338 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 317. 
339 Derek Ridyard: „Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses under Article 82 – An Economic 
Analysis“, bls. 298. 
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því að hans mati ekki um misnotkun að ræða.340 Gagnrýnt hefur verið að framkvæmdastjórnin 

og dómstólar EB sanni ekki alltaf með fullnægjandi hætti að aðgerð hafi raunverulega slæm 

áhrif á markaðinn. Því sé beiting reglnanna of fjarlæg hagfræðilegum meginreglum sem þær 

byggjast á, með þeim afleiðingum að aðgerðir sem eru hagkvæmar fyrir samkeppni teljast 

samkeppnishamlandi.341 Kostir hagfræðilegrar nálgunar hafa m.a. verið taldir felast í því að 

öll samkeppnishamlandi háttsemi fellur innan samkeppnisreglna vegna þess að gengið er útfrá 

áhrifum en ekki formi. Fyrirtæki gætu því ekki freistað þess að sleppa undan bannreglum með 

því að forðast tilteknar tegundir háttsemi. Einnig verði meira samræmi í meðhöndlun brota 

með sömu afleiðingar, þrátt fyrir mismunandi form aðgerðanna. Á hinn bóginn hafi slík 

nálgun í för með sér að kostir tiltekinna aðgerða eru ekki útilokaðir, þ.e. stundum getur sama 

háttsemi bæði haft skaðlegar og hagkvæmar afleiðingar í för með sér, í ljósi viðkomandi 

aðstæðna.342 Í þessari aðferð felst því að vissu leyti að vegnir eru saman kostir og gallar 

viðkomandi háttsemi og metið útfrá því hvort hún er skaðleg eða ekki.343 Fræðimaðurinn 

Vickers telur að með hagfræðilegri nálgun myndi raunverulegt efni aðgerðanna skipta máli, 

en ekki form þeirra. Telur hann að hagfræðileg nálgun myndi skýra réttargrundvöllinn þannig 

að ekki yrði einungis skýrleiki á yfirborðinu. Hann leggur þó ekki til að lagaákvæði um 

samkeppnisreglur verði afnumin og í staðinn komi geðþóttaákvarðanir enda sé nauðsynlegt að 

viðhalda fyrirsjáanleika og réttaröryggi gagnvart fyrirtækjum.344 

 Bandarísk samkeppnisyfirvöld og dómstólar hafa almennt notað hagfræðilega nálgun 

varðandi mat á lögmæti afslátta og verðlækkana, en evrópsk samkeppnisyfirvöld hafa hingað 

til aðhyllst formbundnari nálgun, þ.e. rannsakað uppbyggingu afsláttarkerfis fremur en áhrif. 

Nálgun evrópskra samkeppnisyfirvalda er þó að breytast í átt að hagfræðilegri nálgun á 

misnotkunarhugtakinu.345 Að mati fræðimannanna Ahlborn og Baily er talið í Bandaríkjunum 

að mikill markaðsstyrkur fyrirtækis leiði til aukinna áhrifa á markaðinn en telja þeir að í 

Evrópu þurfi öll markaðsráðandi fyrirtæki, burtséð frá styrk þeirra að hlíta sömu reglum, og 

                                                 
340 Derek Ridyard: „Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses under Article 82 – An Economic 
Analysis“, bls. 302. 
341 Richard Whish: Competition Law, bls. 195. 
342 Jordi Gual, o.fl.: „An economic approach to Article 82“, bls. 2-3. Hér má sem dæmi nefna verðlækkanir. 
343 Jordi Gual, o.fl.: „An economic approach to Article 82“, bls. 3. 
344 John Vickers: „Abuse of Market Power“, bls. F 260. 
345 Hér má nefna að þrátt fyrir að bandarísk samkeppnislög hafi ef til vill víðtækara gildissvið en evrópsk 
samkeppnislög, þar sem þau banna einokun en ekki aðeins misnotkun hennar, þá hefur þeim fyrrnefndu verið 
beitt með þrengri hætti, enda er talið erfiðleikum bundið að greina á milli skaðlausra og skaðlegra afslátta og 
fórnarkostnaður vegna rangra niðurstaðna verið talinn of hár. Bandarísk samkeppnisyfirvöld virðast því heldur 
sætta sig við villu 1 vegna erfiðleika sem felast í að aðgreina skaðlausar aðgerðir frá skaðlegum og hættunnar á 
óviðeigandi inngripum yfirvalda og óréttlætanlegum einkamálsóknum sem letja heillavænlega verðsamkeppni, 
sbr. Christian Ahlborn og David Baily: „Discounts, rebates and selective pricing by dominant firms: a trans-
Atlantic comparison“, bls. 212 og 216. 
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að samkeppnishamlandi markmið séu talin jafngilda samkeppnishamlandi áhrifum af 

háttsemi. Telja fræðimennirnir þetta andstætt þeirri hugmynd að hin sérstaka skylda 

markaðsráðandi fyrirtækja skuli metin í ljósi kringumstæðna hverju sinni.346 Þetta viðhorf 

virðist þó ekki eiga stoð í dómaframkvæmd dómstóls EB, sem bendir til þess að skyldur 

fyrirtækja í einstakri yfirburðastöðu séu talsvert ríkari en skyldur markaðsráðandi fyrirtækja 

almennt.347 

 Að mati Whish ættu ekki að vera neinar formbundnar bannreglur í 82. gr. 

Rómarsáttmálans og framkvæmdastjórnin ætti almennt að þurfa að sýna fram á að hegðun 

væri skaðleg fyrir neytendur. Telur hann að formbundnar bannreglur auki líkur á villu 2.348 Þó 

telur hann að of strangt yrði að miða við að samkeppnisyfirvöld yrðu að sýna fram á að 

viðkomandi háttsemi hefði leitt til eða myndi leiða til verðhækkunar af hálfu hins 

markaðsráðandi fyrirtækis andstætt hagsmunum neytenda, enda yrði sönnunarstaðan þá of 

þungbær fyrir samkeppnisyfirvöld og hætta væri á villu 1. Ef gerðar yrðu of vægar 

sönnunarkröfur væri hætta á villu 2, en ef þær væru of vægar væri hætta á villu 1. Í sumum 

tilvikum hafa dómstólar EB einungis krafist þess að framkvæmdastjórnin sanni að aðgerðin 

geti haft útilokunaráhrif gagnvart keppinautum, þ.e. mjög vægar kröfur. Of strangt yrði að 

beita sönnunarkröfum sakamála, þ.e. að krefjast þess að sönnun verði hafin yfir skynsamlegan 

vafa. Whish leggur því til einhverskonar milliveg, þ.e. að notaður verði mælikvarði 

undirréttarins í samrunamálum, þ.e. að sanna þurfi skaðsemi aðgerða á grundvelli líkinda.349 Í 

evrópskri dómaframkvæmd hafa dómstólar EB að sumra mati lagt að jöfnu að markmið 

aðgerða sé að skaða samkeppni, við það að aðgerðin hafi skaðleg áhrif, þannig að 

samkeppnishamlandi markmið og samkeppnishamlandi áhrif eru þá í raun einn og sami 

                                                 
346 Christian Ahlborn og David Baily: „Discounts, rebates and selective pricing by dominant firms: a trans-
Atlantic comparison“, bls. 213. 
347 Sjá t.d. EBD, sameinuð mál C-395 og 396/96 P, ECR 2000, bls. I-1365. 
348 Richard Whish: Competition Law, bls. 196-197. Villa 1 (höfnunarmistök) á sér stað þegar samkeppnisyfirvöld 
álykta ranglega að samkeppnishamlandi hegðun sé lögmæt og heimila hana þess vegna með tilheyrandi skaða 
fyrir neytendur. Villa 2 (fastheldnismistök) á sér stað þegar samkeppnisyfirvöld álykta ranglega að hegðun sem 
er samrýmanleg samkeppni sé ólögmæt. Afleiðingar slíkrar villu eru væntanlega tjón fyrir viðkomandi fyrirtæki 
sem fundið er sekt um samkeppnislagabrot, en einnig gagnvart neytendum vegna þess að bönnuð er háttsemi sem 
er þeim til hagsbóta. Álitamál er hvor tegund villu er óhagstæðari. Bandarísk samkeppnisyfirvöld hafa t.d. 
tilhneigingu til að forðast villu 2 en evrópsk samkeppnisyfirvöld reyna almennt að forðast villu 1, sbr. Richard 
Whish: Competition Law, bls 190. Ef um villu 1 er að ræða getur markaðsráðandi fyrirtæki beitt stöðu sinni á 
markaði með því að ryðja keppinautum úr vegi og auka þar með hagnað sinn á óeðlilegan hátt. Ef um villu 1 er 
að ræða geta keppinautar markaðsráðandi fyrirtækis beitt samkeppnisyfirvöldum fyrir sig til að verndar gegn 
samkeppni frá markaðsráðandi fyrirtæki, eða að markaðsráðandi fyrirtæki heldur að sér höndum og mætir ekki 
samkeppni af ótta við inngrip samkeppnisyfirvalda, sbr. Friðrik Már Baldursson: „Skaðleg undirverðlagning á 
flugmarkaði“, bls. 122. 
349 Richard Whish: Competition Law, bls. 198. 
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hluturinn.350 Hafa fræðimenn sett fram eftirfarandi viðmiðunarreglur um hvernig meta skuli 

samkeppnislegan skaða. Í fyrsta lagi ættu samkeppnisyfirvöld að þurfa að setja fram 

sannfærandi kenningu um hvernig viðkomandi aðgerð gæti leitt til samkeppnislegs skaða. Í 

öðru lagi ætti að vera mögulegt að staðfesta þær forsendur sem tilgátan byggist á með vísan til 

staðreynda málsins. Í þriðja lagi ættu samkeppnisyfirvöld að þurfa að sýna fram á möguleika á 

skaða, t.d. að jafn skilvirkur keppinautur verði mögulega útilokaður. Í fjórða lagi þyrfti að 

sýna fram á að keppinautar gætu ekki styrkst eða keppt, t.d. á grundvelli mikils vöruúrvals. Í 

fimmta og síðasta lagi ætti að þurfa að sýna fram á að aðgerðir hefðu raunveruleg eða líkleg 

áhrif á markaðinn ef ekki væri mögulegt að sýna fram á að markaðshlutdeild keppinautar hafi 

minnkað. Ekki ætti að nægja að aðeins sé gert ráð fyrir þessum áhrifum.351 

 

6.3. Beiting reglu um bann við sértækri verðlækkun 

Þrátt fyrir að markmið reglna sem banna árásarverðlagningu sé að koma í veg fyrir að 

markaðsráðandi fyrirtæki hagnist á því að misnota stöðu sína og útiloka keppinauta, verða 

reglurnar að vera nægilega sveigjanlegar til þess að fyrirtæki hafi heimild til að mæta 

samkeppni að einhverju marki.352 Að auki þarf að tryggja að lagaregla raski ekki samkeppni 

vegna ósamræmis í meðhöndlun tilvika.353 Einnig verður að hafa í huga að brot gegn 11. gr. 

samkeppnislaga (82. gr. Rómarsáttmálans) hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér, s.s. afar 

háar sektir. Því þurfa reglur að vera skýrar og auðvelda fyrirtækjum, sem og 

samkeppnisyfirvöldum, að átta sig á hvort tiltekin háttsemi er lögmæt eða ekki. Augljós hætta 

er á að reglur um misnotkun séu of rúmar, þannig að þeim verði beitt um aðgerðir sem alls 

ekki eru samkeppnishamlandi. Ef reglur um skaðlega undirverðlagningu og sértæka 

verðlækkun eru of rúmar og fyrirtæki forðast þess vegna lága verðlagningu eru 

samkeppnisreglurnar augljóslega komnar í andstöðu við sjálfar sig og heilbrigða 

samkeppni.354 

 Varðandi beitingu lagaákvæða um ólögmætar verðlækkanir eða afslætti þarf að hafa villur 

1 og 2 í huga. Skaðlegar verðlækkanir geta því verið taldar lögmætar og skaðlausar 

                                                 
350 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 325. Sjá 
EBD, mál C-62/86, ECR 1991, bls. I-3359, 71. mgr. þar sem tekið var fram að verð undir meðaltali breytilegs 
kostnaðar væru álitin misnotkun án þess að nokkuð annað þyrfti að koma til. Hér er því raunverulega um 
formbundna bannreglu að ræða, enda fer ekki fram neitt mat á samkeppnislegum áhrifum verðlagningarinnar. 
351 Christian Ahlborn og David Baily: „Discounts, rebates and selective pricing by dominant firms: a trans-
Atlantic comparison“, bls. 209. 
352 Philip Andrews: „Meeting Competition A Defence To Predatory Pricing? The Irish Sugar Decision Suggests 
A New Approach“, bls. 55. 
353 Christian Ahlborn og David Baily: „Discounts, rebates and selective pricing by dominant firms: a trans-
Atlantic comparison“, bls. 208. 
354 Richard Whish: Competition Law, bls. 189 
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verðlækkanir talist ólögmætar. Lykilatriði þess að smíða ákjósanlega lagareglu um 

verðlækkanir og afslætti felst í að bera saman tíðni skaðlegra og skaðlausra eiginleika 

tiltekinnar háttsemi, hversu oft skaðlausir afslættir eru taldir misnotkun og öfugt, og bera að 

lokum saman þann kostnað sem felst í að banna skaðlausa hegðun og heimila skaðlega 

hegðun. Ef skaðlausir afslættir eru algengari en skaðlegir og samkeppnishamlandi afslættir, 

þ.e. villa 1 er algengari en villa 2, þá ætti bannreglan að vera þröng, þ.e. að viðkomandi 

háttsemi ætti að meginreglu að vera heimil.355 Að mati fræðimannsins Hovenkamp er bæði 

kostnaðarsamt fyrir viðkomandi fyrirtæki og neytendur að hafa of stranga reglu í þessum 

efnum.356 Séu afslættir almennt skaðlausir og því ekki samkeppnishamlandi ætti bannreglan 

að mati ýmissa fræðimanna, ekki að byggjast á formbundinni nálgun, heldur hagfræðilegri 

nálgun sem felst í mati á raunverulegum afleiðingum háttseminnar. Telja hinir sömu að fyrir 

hendi þurfi að vera svokallaðar „öruggar hafnir“ fyrir markaðsráðandi fyrirtæki ef notkun 

afslátta er víðtæk og mikil hætta er á að skaðlaus háttsemi sé álitin ólögmæt. Telja Ahlborn og 

Baily að ljóst sé af Hilti og CMB að ekki séu ennþá fyrir hendi skýrar „öruggar hafnir“ fyrir 

sértæka verðlækkun yfir kostnaðarverði og auki það hættu á of tíðum inngripum 

samkeppnisyfirvalda og takmarkaðri verðsamkeppni sem sé neytendum í óhag.357 

 

6.3.1. Útilokun jafn skilvirks keppinautar 

Jafn skilvirkur keppinautur hefur verið skilgreindur sem keppinautur sem ekki nýtur 

markaðsráðandi stöðu, en getur keppt við hið markaðsráðandi fyrirtæki í verðlagningu.358 

Sjónarmiðið um jafn skilvirkan keppinaut er ein af þeim „öruggu höfnum“ sem 

fræðimennirnir Ahlborn og Baily nefna til aukinnar réttarverndar markaðsráðandi fyrirtækja 

gagnvart röngum niðurstöðum samkeppnisyfirvalda. Gengur þetta viðmið útfrá því að 

einungis háttsemi sem útilokar keppinaut sem er jafn skilvirkur eða skilvirkari en hið 

markaðsráðandi fyrirtæki, teljist samkeppnishamlandi misnotkun. Byggist þetta viðmið á því 

að rangt sé að refsa markaðsráðandi fyrirtæki fyrir að búa yfir meiri skilvirkni en keppinautar 

þess. Hefur þetta viðmið verið mikið notað í bandarískum samkeppnisrétti í málum varðandi 

skaðlega undirverðlagningu. Hér verður þó að telja að væri þessu viðmiði beitt að fullu 

                                                 
355 Christian Ahlborn og David Baily: „Discounts, rebates and selective pricing by dominant firms: a trans-
Atlantic comparison“, bls. 207-208 og 210. 
356 Herbert J. Hovenkamp: „Discounts and exclusions“, bls. 23. 
357 Christian Ahlborn og David Baily: „Discounts, rebates and selective pricing by dominant firms: a trans-
Atlantic comparison“, bls. 208 og 222. 
358 Neelie Kroes: „Preliminary Thoughts on Policy Review of Article 82“, bls. 5. 
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gagnvart sértækri verðlækkun væri hætt við að hún teldist lögmæt, ef hún væri yfir kostnaði 

hins markaðsráðandi fyrirtækis.359 

 Útgangspunkturinn varðandi þetta viðmið er að jafn skilvirkur keppinautur getur almennt 

keppt við verð hins markaðsráðandi fyrirtækis. Yrði niðurstaðan sú að jafn skilvirkur 

keppinautur gæti keppt í verði við hið markaðsráðandi fyrirtæki, myndi verðstefna hins 

síðarnefnda ekki fela í sér misnotkun. Ef hins vegar jafn skilvirkur keppinautur gæti ekki 

keppt við verðstefnu markaðsráðandi fyrirtækis yrði alla jafna álitið að háttsemi hins 

síðarnefnda hefði útilokunareiginleika og yrðu líkleg markaðsáhrif verðstefnunnar þá 

rannsökuð.360 Skilvirkni yrði að öllum líkindum fundin út með samanburði á kostnaði 

viðkomandi keppinautar og hins markaðsráðandi fyrirtækis.361 Því verða samkeppnisyfirvöld 

að hafa áreiðanlegar upplýsingar um viðkomandi verðlagningu og kostnað hins 

markaðsráðandi fyrirtækis. Ekki er eingöngu um verðsamanburð að ræða heldur einnig 

samanburð á stærðar- og breiddarhagkvæmni hins markaðsráðandi fyrirtækis og 

keppinautar.362 

 Yfirleitt hefur verið talið að ekki eigi að vernda óskilvirka keppinauta fyrir heilbrigðri 

samkeppni.363 Þrátt fyrir að almennt grípi framkvæmdastjórnin eingöngu inn í aðstæður þar 

sem samkeppnishamlandi háttsemi hefur hindrað samkeppni af hálfu keppinauta sem taldir 

eru jafn skilvirkir og hið markaðsráðandi fyrirtæki, getur í ákveðnum tilvikum þurft að taka 

tillit til útilokunar óskilvirkari keppinauta.364 Einnig getur verið nauðsynlegt með tilliti til 

hagsmuna neytenda að vernda keppinauta sem ekki eru ennþá orðnir jafn skilvirkir og hið 

markaðsráðandi fyrirtæki.365 Í Eimskipamálinu var tekið fram að samkeppnisreglum væri 

ætlað að hindra að markaðsráðandi fyrirtæki gæti með óeðlilegum aðgerðum, eins og t.d. 

sértækum verðlækkunum, komið í veg fyrir að minni keppinautar næðu að eflast á markaði.366 

                                                 
359 Christian Ahlborn og David Baily: „Discounts, rebates and selective pricing by dominant firms: a trans-
Atlantic comparison“, bls. 210-211. 
360 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 66. mgr. bls. 24-25. 
361 Neelie Kroes: „Preliminary Thoughts on Policy Review of Article 82“, bls. 5.  
362 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun , 67. mgr. bls. 21. 
363 Neelie Kroes: „Preliminary Thoughts on Policy Review of Article 82“, bls. 5. 
364 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 22.-23. mgr., bls. 10 
365 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 67. mgr. bls. 21. Sjá ÁSKE 19. desember 2008 (64/2008), bls. 85-86 þar sem 
tekið var fram að skyldur markaðsráðandi fyrirtækja næðu ekki til þess að hlífa fyrirtækjum á viðkomandi 
markaði sem ekki gætu staðist eðlilega samkeppni. Ef markaðsráðandi fyrirtæki mætti hins vegar aukinni 
samkeppni með verðlækkunum sem ekki byggðu á hlutlægum og málefnalegum sjónarmiðum gætu skilvirkari 
fyrirtæki, sem þó hefðu ekki nægilegan fjárhagsstyrk til þess að standa af sér slíkt verðstríð, neyðst til að yfirgefa 
markaðinn. 
366 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 138. 
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6.4. Bann við mismunun 

Ein af þeim reglum sem fræðimenn hafa lagt til, til þess að hindra sértækar verðlækkanir, felst 

í almennu banni við mismunun. Slík bannregla leiðir annaðhvort til þess að fyrirtækjum er 

óheimilt að lækka verð með sértækum hætti til að bregðast við inngöngu nýs keppinautar, eða 

að þau yrðu að fá heimild samkeppnisyfirvalda til að lækka verð til að mæta samkeppni.367 

Hér er ekki átt við þá reglu sem felst í c-lið 2. mgr. 11. gr. um bann við því að 

viðskiptaaðilum í sambærilegum viðskiptum sé mismunað, enda er þar samkvæmt orðanna 

hljóðan átt við viðskiptaaðila sem eru í innbyrðis samkeppni. Hér er því átt við almenna reglu 

um bann við mismunun, þótt aðilar séu ekki í innbyrðis samkeppni. Færð hafa verið fram þau 

rök gegn banni á sértækum verðlækkunum (mismunun), að slíkt myndi leiða til hærra verðs á 

markaði.368 Fræðimaðurinn Andrews fellst ekki á þessa afstöðu og telur að almennt bann við 

mismunun myndi hafa verðlækkun í för með sér, fyrir stærri hóp viðskiptavina, enda væri þá 

tryggður óheftur aðgangur keppinauta að markaðnum og val neytenda yrði aukið. Þegar 

styrkri samkeppni væri komið á fót gæti þróast verðsamkeppni þar sem fyrirtækin kepptu að 

lágum verðum.369 Að mati Andrews myndi slík regla létta sönnunarbyrði af 

samkeppnisyfirvöldum, enda þyrftu þau þá ekki að sanna samkeppnishamlandi ásetning 

markaðsráðandi fyrirtækis.370 Telur hann að slík regla myndi vera nýjum og smærri 

keppinautum í hag vegna þess að komið yrði í veg fyrir að hið markaðsráðandi fyrirtæki 

lækkaði verð371 þar til nægileg samkeppni væri komin á fót og keppinautar væru tilbúnir í 

harða samkeppni við fyrirtækið. Þá væri hinu markaðsráðandi fyrirtæki heimilt að lækka verð, 

en eingöngu til allra viðskiptavina, en ekki sértæks hóps. Reglan myndi heimila 

markaðsráðandi fyrirtæki að mæta samkeppni án sértækra aðgerða og útilokunarásetnings. 

Markaðsráðandi fyrirtæki sem stæði frammi fyrir því að smærri keppinautur undirbyði verð 

hins fyrrnefnda, gæti valið að hefja verðsamkeppni við hann, ef það væri reiðubúið að lækka 

                                                 
367 Justus Haucap: „Selective Price Cuts and Price Discrimination Bans in Network Industries“, bls. 278. 
368 Hafa fræðimenn talið að smærri keppinautar einblíni á þá viðskiptavini sem eru mest aðlaðandi en hið 
markaðsráðandi fyrirtæki sé aftur á móti svipt réttinum til að ná til þessara viðskiptavina sérstaklega með því að 
bjóða sambærileg verð og smærri keppinautar. Keppinautar gætu þá hækkað verð rétt undir verð markaðsráðandi 
fyrirtækis. Hið markaðsráðandi fyrirtæki myndi ef til vill hækka verð sín almennt og að lokum yrðu verð til 
neytenda hærri en áður en keppinauturinn vann viðskiptavini á sitt band í upphafi. Þeir viðskiptavinir sem skiptu 
yfir til keppinautar með lægra verð væru því sviptir lágu verði vegna þess að þeir skiptu um viðskiptaaðila, sbr. 
Philip Andrews: „Meeting Competition A Defence To Predatory Pricing? The Irish Sugar Decision Suggests A 
New Approach“, bls. 55. 
369 Philip Andrews: „Meeting Competition A Defence To Predatory Pricing? The Irish Sugar Decision Suggests 
A New Approach“, bls. 55-56. 
370 Philip Andrews: „Meeting Competition A Defence To Predatory Pricing? The Irish Sugar Decision Suggests 
A New Approach“, bls. 56. 
371 Andrews fjallar um verðlækkun undir kostnaði, en hér er einungis verið að leggja áherslu á tillögu hans um 
reglu um almennt bann við mismunun, enda skiptir kostnaður ekki máli þegar sjónir beinast að sértækri 
verðlækkun yfir kostnaðarverði. 
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verð jafnt til allra sambærilegra viðskiptavina sinna, eða að leyfa smærri keppinauti að koma 

inn á markaðinn án þess að bregðast við. Að öllum líkindum myndi hið markaðsráðandi 

fyrirtæki ekki bregðast við lægri verðum þar til umtalsverðum hluta af viðskiptavinum þess 

væri freistað með hagstæðari verðum, en þá myndi það vera þess virði fyrir markaðsráðandi 

fyrirtæki að lækka verð. Með þessu móti fengi nýi keppinauturinn fyrstu viðskiptin, og þegar 

hann hefði fengið nokkurn markaðsstyrk, myndi hið markaðsráðandi fyrirtæki mæta 

samkeppni og vernda sína hefðbundnu viðskiptavini með almennum verðlækkunum. Telur 

Andrews að þetta sé í raun markmið framkvæmdastjórnar EB, þ.e. að nýir keppinautar fái færi 

á að fóta sig á markaðnum og þegar samkeppni er orðin nægilega styrk geti verðsamkeppni 

hafist fyrir alvöru. Hér er þó augljóslega um að ræða nokkurt óhagræði fyrir markaðsráðandi 

fyrirtæki, enda hefur almennt bann við mismunun heftandi áhrif á möguleika þess til að verja 

viðskiptahagsmuni sína. Væntanlega myndu því koma fram gagnrýnisraddir sem héldu því 

fram að í þessu tilviki væru samkeppnisreglur ekki notaðar til að tryggja vöxt skilvirkra 

fyrirtækja á kostnað óskilvirkra fyrirtækja, heldur til að vernda minni og millistór fyrirtæki á 

kostnað stærri skilvirkra fyrirtækja.372 Andrews telur að markaðsráðandi fyrirtæki sem 

viðhefur sértæka verðlækkun til að mæta samkeppni sé ekki að keppa á grundvelli 

rekstrarlegrar frammistöðu og skilvirkni heldur á grundvelli fjárhagslegra yfirburða sem nást 

fram vegna hinnar sterku markaðsstöðu. Þrátt fyrir að víxlniðurgreiðslur væru ekki skaðlegar í 

sjálfu sér hlyti að teljast skaðlegt að markaðsráðandi fyrirtæki gæti nýtt sér sterka 

markaðsstöðu sína til þess að jafna hagnaðarmissi vegna hinna sértæku verðlækkana til 

viðskiptavina keppinauta á móti hagnaði af sölu til hefðbundinna viðskiptavina. Almennt 

bann við mismunun myndi hindra þennan möguleika markaðsráðandi fyrirtækis.373 

 

6.5. Hlutlægar réttlætingarástæður eða vörn markaðsráðandi fyrirtækja vegna 

sértækrar verðlækkunar 

6.5.1. Almennt 

Í 3. mgr. 81. gr. Rómarsáttmálans eru undanþágureglur, þar sem fram kemur að ekki sé um 

ólögmætt og samkeppnishamlandi samráð milli fyrirtækja að ræða ef slíkir samningar bæta 

framleiðslu eða dreifingu vara, eða hafa í för með sér tæknilega eða efnahagslega framþróun 

neytendum til hagsbóta. Þó þurfa hinar sameiginlegu aðgerðir eða samningar fyrirtækjanna að 

samrýmast meðalhófi og mega ekki útiloka samkeppni varðandi verulegan hluta viðkomandi 
                                                 
372 Philip Andrews: „Meeting Competition A Defence To Predatory Pricing? The Irish Sugar Decision Suggests 
A New Approach“, bls. 56. 
373 Philip Andrews: „Meeting Competition A Defence To Predatory Pricing? The Irish Sugar Decision Suggests 
A New Approach“, bls. 56-57. 
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framleiðslu. Ákvæði 82. gr. inniheldur ekki sambærilegt undanþáguákvæði, en þó hafa þróast 

svipuð viðmið í réttarframkvæmd, þ.e. hlutlægar réttlætingarástæður og meðalhófsregla til að 

tryggja sveigjanlegri beitingu ákvæðisins. Í þessu felst að ef fyrirtæki tekst að sanna að 

aðgerðir þess réttlætist á grundvelli hlutlægra réttlætingarástæðna sem samrýmast meðalhófi, 

verður bannreglu 82. gr. ekki beitt.374 Raunverulega er því gengið útfrá því að 

samkeppnishamlandi hegðun sé ólögmæt, þ.e. brjóti gegn 82. gr. en þó er mögulegt að 

hnekkja slíkri niðurstöðu á grundvelli hlutlægra réttlætingarástæðna.375 Sönnunarbyrðin um 

hlutlæga réttlætingarástæðu hvílir á hinu markaðsráðandi fyrirtæki sem þarf að sanna að 

skilyrðum fyrir slíkri réttlætingu sé fullnægt.376 Réttlætingarástæðurnar eru mikilvægar til að 

tryggja jafnvægi í beitingu 82. gr., auk þess sem nauðsynlegt er að hafa mælikvarða til að 

greina á milli lögmætrar og ólögmætrar háttsemi. Þótt oft reyni á hvort slíkar 

réttlætingarástæður séu fyrir hendi, virðist sem fyrirtækjum reynist erfitt að rökstyðja slíkt 

með fullnægjandi hætti.377 Því hefur verið haldið fram að um sé að ræða þrjár tegundir af 

réttlætingarástæðum fyrir markaðsráðandi fyrirtæki. Í fyrsta lagi að viðkomandi fyrirtæki hafi 

verið að framfylgja markmiði til verndar almannahagsmunum, s.s. heilsu neytenda, í öðru lagi 

að aðgerðir hafi falið í sér lögmæta viðskiptahegðun og að markaðsráðandi fyrirtæki hafi 

eingöngu verið að mæta samkeppni og í þriðja lagi að viðkomandi hegðun hafi í för með sér 

ávinning sem felst í aukinni skilvirkni fyrirtækisins.378 Hér verður fjallað um þessar 

réttlætingarástæður og meðalhófsregluna. 

 

6.5.2. Meðalhófsreglan 

Skilyrðið um meðalhóf er úrslitaatriði í mati á því hvort háttsemi hafi falið í sér „venjulega“ 

eða „óvenjulega“ viðskiptahegðun.379 Í áliti Tesauro aðallögsögumanns í Tetra Pak I var 

fjallað um inntak meðalhófsreglunnar með eftirfarandi hætti:  

                                                 
374 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, Text, Cases and Materials, bls. 1037. 
375 Richard Whish: Competition Law, bls. 197. Jacobs aðallögsögumaður hefur bent á að sé hlutlæg 
réttlætingarástæða fyrir hendi, þá sé ekki um misnotkun á markaðsráðandi stöðu að ræða vegna þess að þá sé 
viðkomandi háttsemi lögmæt, sbr. álit Jacobs aðallögsögumanns, 28. október 2004 í EBD, máli C-53/03, ECR 
2005, bls. I-4609, 105. mgr. 
376 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 77. mgr. bls. 24. 
377 Maher M. Dabbah: EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Materials, bls. 375. T.d. tókst ekki 
að sýna fram á að aðgerðir Tetra Pak og Hilti réttlættust á þeim grundvelli að fyrirtækin væru að vernda heilsu 
og öryggi almennings, sbr. EBD, mál T-83/91, ECR 1994, bls. II-755, 137.-140. mgr. og EBD, mál T-30/89, ECR 
1991, bls. II-1439, 115.-119. mgr. 
378 Philip Lowe: Ræða við Fordham Corporate Law Institute, á 30. ráðstefnu um alþjóðlega samkeppnisstefnu og 
samkeppnisreglur, 23. október 2003, bls. 6. 
379 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 333-334. 
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„Applied to the conduct of an undertaking in a dominant position, that principle has the 
following meaning: the undertaking in a dominant position may act in a profit oriented way, 
strive through its efforts to improve its market position and pursue its legitimate interests. But in 
doing so it may employ only such methods as are necessary to pursue those legitimate aims. In 
particular it may not act in a way which, foreseeably, will limit competition more than is 
necessary.“380 

Samkeppnisyfirvöld fallast ekki á beitingu hlutlægra réttlætingarástæðna nema þær 

samrýmist meðalhófi. Munu samkeppnisyfirvöld og dómstólar almennt líta til þess hvort þær 

aðferðir sem markaðsráðandi fyrirtæki beitir til að ná markmiði sínu, samræmist 

markmiðinu.381 Það hvílir því á markaðsráðandi fyrirtækjum að sýna fram á að háttsemi þeirra 

hafi verið nauðsynleg og að kostir hennar vegi þyngra en gallar. Samkeppnisyfirvöld meta 

síðan hvort slík sönnun hafi tekist.382 

 

6.5.3. Vörn byggð á vernd almannahagsmuna 

Markaðsráðandi fyrirtæki getur reynt að sýna fram á að háttsemi þess réttlætist á þeim 

grundvelli að hún sé nauðsynleg, t.d. vegna þess að heilsu eða öryggi almennings er ógnað. 

Slík nauðsyn verður að byggjast á hlutlægum þáttum sem eiga jafnt við um öll fyrirtæki á 

viðkomandi markaði. Skilyrðið um nauðsyn er strangt, enda almennt ekki talið í verkahring 

markaðsráðandi fyrirtækis að útiloka upp á sitt eindæmi vörur keppinauta sem það álítur með 

réttu eða röngu að séu hættulegri en þeirra eigin vörur.383 Ástæðan er sú að það er hlutverk 

opinberra stofnana og yfirvalda að tryggja að farið sé að reglum um fullnægjandi heilsu- eða 

öryggisvernd.384 

 

6.5.4. Heimild til að  mæta samkeppni 

Augljósasta vörn markaðsráðandi fyrirtækja gegn því að verðmismunun eða sértæk 

verðlækkun teljist misnotkun, er sú að fyrirtækin þurfi að mæta tilboði keppinautar.385 

Samkeppnisyfirvöld og dómstólar hafa viðurkennt að markaðsráðandi fyrirtæki hafi heimild 

til að mæta samkeppni og verja viðskiptahagsmuni sína ef á þá er ráðist, en verulegar 

takmarkanir eru á því hvaða viðbrögð eru heimil. Leyfileg viðbrögð tengjast styrk hinnar 

markaðsráðandi stöðu, þannig að fyrirtæki í einstakri yfirburðastöðu hafa þrengri heimildir til 

                                                 
380 Álit Tesauro aðallögsögumanns, 21. febrúar 1991 í EBD, máli T-51/89, ECR 1991, bls. II-309, 68. mgr. 
381 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 333. 
382 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 27. mgr. bls. 13. 
383 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 80. mgr. bls. 25. 
384 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 28. mgr. bls. 13. 
385 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 389. 
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að mæta samkeppni en markaðsráðandi fyrirtæki í veikari stöðu. Sú staðreynd að fyrir hendi 

er markaðsráðandi fyrirtæki, gerir það að verkum að samkeppni er takmörkuð og því hafa 

samkeppnisyfirvöld almennt ekki samúð með aðgerðum fyrirtækja sem styrkja eða viðhalda 

slíkri stöðu. Í framkvæmd hefur þó ekki verið algjörlega greint á milli þess að styrkja eða 

viðhalda markaðsráðandi stöðu.386 Í dómaframkvæmd hefur verið staðfest að heimild til að 

mæta samkeppni sé fyrir hendi, en hún sé þó háð meðalhófi: 

„Although it is true, as the applicant points out, that the fact that an undertaking is in a 
dominant position cannot disentitle it from protecting its own commercial interests if they are 
attacked, and that such an undertaking must be conceded the right to take such reasonable steps 
as it deems appropriate to protect its said interests, such behaviour cannot be countenanced if 
its actual purpose is to strengthen this dominant position and abuse it. Even if the possibility of 
a counter-attack is acceptable that attack must still be proportionate to the threat taking into 
account the economic strength of the undertakings confronting each other.“387 

 Til að fullnægja skilyrðinu um meðalhóf verður markaðsráðandi fyrirtæki að sýna fram á 

að viðkomandi háttsemi sé viðeigandi aðferð til að ná lögmætu markmiði. Ef slík sönnun tekst 

þarf einnig að sýna fram á nauðsyn háttseminnar, þ.e. að hinu lögmæta markmiði sé 

ómögulegt að ná fram með öðrum minna samkeppnishamlandi aðferðum og að aðgerðin sé 

eingöngu tímabundin. Hið markaðsráðandi fyrirtæki þarf því að leggja fram nauðsynlegar 

upplýsingar til að sýna fram á að aðrar gagnlegri aðferðir séu ekki færar. Einnig þarf að sýna 

fram á að það að mæta samkeppni sé viðeigandi svar, með tilliti til markmiðs 82. gr. Því er 

nauðsynlegt að vega og meta hvert tilvik með tilliti til hagsmuna neytenda. Hagsmunir 

markaðsráðandi fyrirtækis af því að takmarka tap sitt eru því vegnir á móti hagsmunum 

keppinauta af því að hefja inngöngu á markað eða auka markaðshlutdeild sína.388 

 Megin álitaefnið varðandi heimild til að mæta samkeppni er hvort lögmæt 

viðskiptahegðun nái einnig yfir þá aðstöðu að markaðsráðandi fyrirtæki sé að vernda sína 

eigin viðskiptahagsmuni, einkum þar sem það er vísvitandi að bægja frá sér samkeppni.389 

Fræðimaðurinn Gravengaard hefur skilgreint heimild til að mæta samkeppni á eftirfarandi 

hátt: 

„A dominant company shall be entitled to make (1) defensive price adjustments, whereby the 
company (2) in good faith (3) meets (4) a competitor’s lower price in order to keep the 
company’s (5) regular customers. The company is also subject to a proportionality requirement, 

                                                 
386 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 334-335. 
387 EBD, mál C-27/76, ECR 1978, bls. 207, 189.-190. mgr. Sjá einnig EBD, mál T-228/97, ECR 1999, bls. II-
2969, 112. og 189. mgr., EBD, mál T-65/89, ECR 1993, bls. II-389, 69. og 117. mgr. og EBD, mál T-219/99, 
ECR 2003, bls. II-5917, 279.-280. mgr. 
388 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 82. mgr. bls. 25-26. 
389 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3. útgáfa, bls. 332. 
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as it is only entitled to „take such reasonable steps as it deems appropriate to protect its 
commercial interests and which must be proportionate to the threat.“390 

 Af þessari skilgreiningu leiðir að heimild markaðsráðandi fyrirtækis til að mæta 

samkeppni nær eingöngu til þess að halda hefðbundnum viðskiptavinum en ekki til þess að ná 

til nýrra viðskiptavina, sbr. aðgerðir sem beinast gegn viðskiptavinum keppinautar. Er þetta 

frábrugðið bandarískri nálgun þar sem einnig er heimilt að mæta samkeppni með því að ná til 

nýrra viðskiptavina.391 Einnig er markaðsráðandi fyrirtæki samkvæmt þessari skilgreiningu 

óheimilt að undirbjóða keppinaut, sbr. skilyrðið um að heimilt sé að „mæta“ verði 

keppinautar. Samkvæmt skýrri dómaframkvæmd er óheimilt að beita heimildinni ef sýnt hefur 

verið fram á ótvíræðan útilokunarásetning markaðsráðandi fyrirtækis með beinum eða 

óbeinum sönnunargögnum. Að mati Gravengaard á heimildin við í tilvikum þar sem um er að 

ræða sértæka verðlækkun yfir kostnaði, ef tilgangur aðgerðanna er ekki ólögmætur í skilningi 

skilgreiningarinnar. Nefnir Gravengaard CMB sem sérstaka undantekningu frá þessu og að 

fordæmisgildi dómsins sé takmarkað. Að hans mati fela sértækar verðlækkanir yfir kostnaði, 

jafnvel þó fyrir hendi sé útilokunarásetningur, ekki í sér misnotkun nema fyrir hendi séu afar 

sérstakar aðstæður, eins og í CMB. Því sé ekki útilokað að unnt sé að beita heimildinni í 

tilvikum þar sem um mismunun í verði er að ræða.392 Með þessari nálgun hefur verið dregið 

verulega úr fordæmisgildi þessa dóms og virðast slík viðhorf ekki vera ríkjandi hérlendis eða 

t.d. í Danmörku, enda vísa samkeppnisyfirvöld iðulega til þessa dóms í ákvörðunum sínum 

varðandi sértækar verðlækkanir, sbr. t.d. ákvarðanir samkeppnisráðs og 

Samkeppniseftirlitsins 14. júlí 2003 (22/2003), 17. desember 2007 (70/2007) og 27. mars 

2006 (9/2006).393 

 Gravengaard dregur þá ályktun af CMB og Irish Sugar að líklega sé ómögulegt að beita 

heimild til að mæta samkeppni í tilvikum þar sem markaðsráðandi fyrirtæki eru í einstakri 

yfirburðastöðu.394 Undirréttur EB hefur lagt áherslu á að heimild til að mæta samkeppni 

                                                 
390 Martin Andreas Gravengaard: „The meeting competition defence principle – a defence for price 
discrimination and predatory pricing?“, bls. 660. 
391 Martin Andreas Gravengaard: „The meeting competition defence principle – a defence for price 
discrimination and predatory pricing?“, bls. 660. Í ÁSKR 14. júlí 2003 (22/2003), bls 114-115 var nefnt að 
bandarísk fyrirtæki hefðu almennt rýmri heimildir til að mæta samkeppni heldur en í talið væri í Evrópurétti, en 
þó væru gerðar strangari kröfur varðandi heimild markaðsráðandi fyrirtækis til að mæta samkeppni frá nýjum 
keppinauti og hefði verið lagt til að markaðsráðandi fyrirtækjum væri bannað að mæta samkeppni með þessum 
hætti þar til hinn nýi keppinautur næði góðri fótfestu á markaði.391 
392 Martin Andreas Gravengaard: „The meeting competition defence principle – a defence for price 
discrimination and predatory pricing?“, bls. 671-672. 
393 Til hliðsjónar má nefna að vísað var til CMB í dómi Eystri-Landsréttar 21. desember 2007 (máli B-2656-05) 
og í dómi áfrýjunardómstóls í samkeppnismálum í Bretlandi frá 15. janúar 2002 (1001/1/1/01) Napp 
Pharmaceutical Holdings Limited and Subsidiaries v. Director General of Fair Trading. 
394 Martin Andreas Gravengaard: „The meeting competition defence principle – a defence for price 
discrimination and predatory pricing?“, bls. 674. Sjá EBD, mál T-228/97, bls. II-2969, 185. og 186. mgr. 
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samrýmist efnahagslegri skilvirkni og hagsmunum neytenda, en hefur þó ekki útskýrt nánar 

hvað í þessu felst. Í Irish Sugar tók undirrétturinn fram að þessi tvö atriði ættu við fyrirtæki í 

þeim aðstæðum sem áttu við um Irish Sugar og dregur Gravengaard þá ályktun að með því 

eigi dómstóllinn við að þetta eigi eingöngu við fyrirtæki í einstakri yfirburðastöðu og/eða í 

sameiginlegri markaðsráðandi stöðu.395 

 Að mati fræðimannsins Ridyard hefur evrópsk dómaframkvæmd verið misvísandi hvað 

varðar heimild til að mæta samkeppni og nefnir hann sem dæmi að dómstóll EB hafi heimilað 

fyrirtækjum að lækka verð með sértækum hætti til að mæta tilboði keppinautar, sbr. þegar 

Hilti tókst á hendur skuldbindingu gagnvart framkvæmdastjórninni um að beita ekki 

sértækum verðlækkunum, nema það væri að mæta samkeppnislegu tilboði keppinautar.396 Af 

þessu ályktar Ridyard að sértæk verðlækkun geti í sjálfu sér ekki talist misnotkun (samkvæmt 

formbundinni nálgun, per se).397 Stuttu eftir Hilti málið taldi framkvæmdastjórnin í BPB 

Industries að fyrirtækinu væri heimilt að bjóða sértæk verð til viðskiptavina á ákveðnum 

svæðum til að bregðast við lágum verðum keppinautar án þess að í því fælist misnotkun.398 

Þetta telur Ridyard afar mótsagnakennt. 

 Dæmigerðar aðstæður þar sem heimild til að mæta samkeppni kemur til álita, eru þegar 

nýr keppinautur kemur inn á markað og býður lág verð og markaðsráðandi fyrirtæki hyggst 

mæta samkeppninni með því að jafna verðið eða undirbjóða það. Ef markaðsráðandi fyrirtæki 

svarar með sértækri verðlækkun yfir kostnaði er aðstaðan almennt sú að það telst misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu. Yfirleitt er því talið að hyggist markaðsráðandi fyrirtæki lækka verð til 

að bregðast við samkeppni, ætti það að lækka verð með almennum hætti, þ.e. ekki ætti að 

mismuna viðskiptavinum með sértækri verðlagningu. Sé þessa ekki gætt verður niðurstaðan 

almennt sú að svar fyrirtækisins hafi gengið of langt og feli í sér óásættanlega 

samkeppnishamlandi háttsemi. Ef ekki væri gengið útfrá þessu, gæti markaðsráðandi fyrirtæki 

útrýmt allri samkeppni áður en hún kæmist almennilega á fót, en á meðan yrði verðum til 

hefðbundinna viðskiptavina haldið hærri, auk þess sem verð yrðu almennt hækkuð eftir 

brotthvarf keppinautar. Við aðstæður af þessu tagi fela sértækar verðlækkanir yfir kostnaði í 

sér árásarverðlagningu með útilokunaráhrif. Ekki er því lögð áhersla á hversu hátt eða lágt 

verðið er, heldur á að smærri keppinautar eru hindraðir í að ná viðskiptum með þeim 

                                                 
395 Martin Andreas Gravengaard: „The meeting competition defence principle – a defence for price 
discrimination and predatory pricing?“, bls. 674. 
396 Derek Ridyard: „Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses under Article 82 – An Economic 
Analysis“, bls. 293. Sjá EBD, mál T-30/89, ECR 1991, bls. II-1439, 7. mgr. 
397 Derek Ridyard: „Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses under Article 82 – An Economic 
Analysis“, bls. 293. 
398 Ákvörðun framkvæmdastjórnar EB, BPB Industries plc, OJ L 10, 13/1/1989, bls. 50-72, 131.-134. mgr. 
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afleiðingum að þeir geta ekki öðlast lágmarks skilvirkni til að styrkjast og veita hinu 

markaðsráðandi fyrirtæki samkeppnislegt aðhald. Sumir gagnrýna þetta viðhorf og telja að fá 

fyrirtæki muni geta framkvæmt almennar verðlækkanir til að bregðast við hverri 

samkeppnislegri ógn, hversu smávægileg sem hún er. Lögin skapi þannig svigrúm fyrir nýjan 

keppinaut til að fá að vera óáreittur á markaðnum um tíma. Telja sumir að slíkt feli 

raunverulega í sér bann við markaðsráðandi stöðu sökum þess að markaðsráðandi fyrirtæki 

getur eingöngu keppt aftur af fullum krafti (þ.á.m. með sértækum aðgerðum) þegar það er 

ekki lengur markaðsráðandi.399 Að mati sumra hefur evrópsk réttarframkvæmd því letjandi 

áhrif á samkeppni, þannig að markaðsráðandi fyrirtækjum sé ómögulegt að keppa á eðlilegan 

hátt. Þetta er þó ekki allskostar rétt, enda myndi það einnig hafa letjandi áhrif á samkeppni ef 

markaðsráðandi fyrirtæki fengi óáreitt að mæta samkeppni með sértækum aðgerðum. Slíkt 

gæfi væntanlegum nýjum keppinautum til kynna að ef þeir ákvæðu að hefja inngöngu inn á 

markaðinn yrði annaðhvort harðvítugt stríð eða engin innganga yfirhöfuð. Jafnvel stærri 

fyrirtæki myndu hika við markaðsinngöngu undir slíkum kringumstæðum.400 

 Í íslenskri réttarframkvæmd hefur verið viðurkennt að markaðsráðandi fyrirtæki sé heimilt 

að mæta samkeppni, en þó innan nokkuð þröngra marka. Samkeppnisyfirvöld hafa talið að 

markaðsráðandi fyrirtæki megi mæta samkeppni í þeim tilvikum þegar keppinautur snýr sér til 

viðskiptavina fyrirtækisins og býður þeim hagstætt verð. Aðgerð sem ella teldist misnotkun 

gæti því talist lögmæt viðbrögð við samkeppni. Tekið hefur verið fram að slík varnarviðbrögð 

verði að byggjast á efnahagslegri frammistöðu fyrirtækisins, samræmast hagsmunum 

neytenda og meðalhófi, og hafa verði hliðsjón af efnahagslegum styrk fyrirtækis. Þetta eru 

sömu sjónarmið og litið er til í evrópskri réttarframkvæmd. Þar sem heimildin nær eingöngu 

til varnaraðgerða á hún ekki við ef raunverulegur tilgangur aðgerða er að styrkja 

markaðsráðandi stöðu og misnota hana. Heimildin á því ekki við þegar markaðsráðandi 

fyrirtæki undirbýr og framkvæmir tilboð að eigin frumkvæði til viðskiptavina keppinauta 

sinna.401 

 

6.5.5. Vörn byggð á skilvirknisáhrifum 

Vilji markaðsráðandi fyrirtæki bera fyrir sig vörn sem byggist á skilvirkni verður það að sýna 

fram á að skilvirknin sem leiðir af háttseminni vegi þyngra en möguleg neikvæð og 

                                                 
399 John Ratliff: „Abuse of Dominant Position and Pricing Practices: A Practitioner’s Viewpoint“, bls. 6-9. 
400 John Ratliff: „Abuse of Dominant Position and Pricing Practices: A Practitioner’s Viewpoint“, bls. 9. 
401 ÁSKE 17. desember 2007 (70/2007), bls. 138-139. 
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samkeppnishamlandi áhrif, og þar með skaði gagnvart neytendum.402 Í þessu samhengi þarf 

markaðsráðandi fyrirtæki yfirleitt að sýna fram á, með fullnægjandi hætti og á grundvelli 

áreiðanlegra sönnunargagna að ákveðin skilyrði séu uppfyllt. Í fyrsta lagi að skilvirkni sé 

líkleg afleiðing af háttsemi, t.d. tæknileg framþróun eða lækkun framleiðslukostnaðar. Í öðru 

lagi þarf háttsemin að vera nauðsynleg til að ná fram skilvirkni sem ekki er mögulegt að ná 

fram með öðrum aðferðum sem hafa minni samkeppnishamlandi áhrif. Í þriðja lagi þurfa 

líkleg skilvirknisáhrif sem leiða af háttseminni að vega á móti líklegum samkeppnishamlandi 

áhrifum403 og verður háttsemin að gagnast neytendum.404 Í fjórða lagi má háttsemin ekki 

útiloka virka samkeppni með því að útrýma öllum raunverulegum og mögulegum 

keppinautum. Ef lítil samkeppni er á markaði og engin fyrirsjáanleg ógn af nýjum 

keppinautum, vegur vernd samkeppni þyngra en mögulegur ávinningur markaðsráðandi 

fyrirtækis af aukinni skilvirkni. Hefur verið talið að ekki sé mögulegt að réttlæta 

samkeppnishamlandi háttsemi sem viðheldur eða styrkir einstaka yfirburðastöðu, á þeim 

grundvelli að hún leiði af sér aukna skilvirkni fyrir viðkomandi fyrirtæki. Vilji 

markaðsráðandi fyrirtæki halda fram vörn sem byggir á skilvirkni ber því að útvega 

nauðsynleg sönnunargögn til að sýna fram á að háttsemin verði réttlætt á þessum 

grundvelli.405 Samkeppnisyfirvöld munu ekki fallast á að fyrir hendi sé réttlætingarástæða 

byggð á skilvirkni ef aðrar raunverulegar leiðir eru færar, sem ekki hafa samkeppnishamlandi 

áhrif. Ef neytendur á tilteknum markaði eru verr settir í kjölfar samkeppnishamlandi háttsemi, 

er ekki mögulegt að réttlæta slíka hegðun á grundvelli skilvirkni. Almennt er miðað við að 

þeim mun seinna sem skilvirknin muni koma til með að gagnast neytendum, því minna vægi 

hafi hún að mati samkeppnisyfirvalda. Skilvirknisáhrifin verða því að vera fyrirsjáanleg í 

nánustu framtíð. Ef miklar líkur eru á samkeppnishamlandi áhrifum af háttsemi þarf almennt 

að vera nokkur vissa fyrir því að ætluð skilvirknisáhrif séu raunveruleg eða líkleg, og þau skili 

sér til neytenda. Því er ólíklegt að samkeppnishamlandi háttsemi markaðsráðandi fyrirtækis í 

einstakri yfirburðastöðu verði réttlætt á grundvelli ávinnings af skilvirkni.406 

 

                                                 
402 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 79. mgr. bls. 25. 
403 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 30. mgr. bls. 14. 
404 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 84. mgr. bls. 26. 
405 Leiðbeiningar um beitingu framkvæmdastjórnarinnar á 82. gr. Rómarsáttmálans varðandi 
samkeppnishamlandi aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja, 29.- 30. mgr. bls. 13-14. 
406 Umræðuskjal samkeppnisdeildar framkvæmdastjórnar EB um beitingu 82. gr. Rómarsáttmálans um 
samkeppnishamlandi misnotkun, 86.-90. mgr. bls. 26-27. 
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7. Lokaorð 
Möguleikar markaðsráðandi fyrirtækja til að taka þátt í eðlilegri samkeppni á markaði eru 

almennt takmarkaðir, enda gilda strangar reglur um háttsemi þeirra. Öll fyrirtæki hafa 

raunverulega ásetning og vilja til að sigra keppinauta sína á grundvelli betri frammistöðu og 

er slíkt lögmætt. Væri eðlilegri samkeppni sannarlega snúið upp í andhverfu sína ef 

markaðsráðandi fyrirtæki kysu að sitja hjá í verðsamkeppni af ótta við ásakanir um 

misnotkun. Erfitt getur þó reynst að greina á milli lögmætra og ólögmætra aðgerða 

markaðsráðandi fyrirtækja en telja verður að aðgerðir sem ekki byggjast á samkeppni á 

grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu séu ólögmætar. Bannregla 11. gr. samkeppnislaga nr. 

44/2005 kveður á um bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Þegar fyrirtæki ná slíkri 

stöðu eru gerðar sérstaklega ríkar kröfur um að aðgerðir þeirra takmarki samkeppni ekki 

meira en nauðsyn krefur. Niðurstaða um misnotkun ræðst þó að miklu leyti af beitingu og 

nálgun gagnvart misnotkunarhugtaki 11. gr. Yfirleitt hefur verið lögð áhersla á formbundna 

nálgun (per se) en á síðustu árum hefur hagfræðilegt mat á áhrifum háttsemi þó fengið aukið 

vægi, enda geta sumar tegundir háttsemi bæði verið hagkvæmar og skaðlegar. Helstu áhrif 

hagfræðilegrar nálgunar eru þau að fyrirtæki geta ekki komist undan bannreglum með því að 

forðast tilteknar tegundir háttsemi, auk þess sem meira samræmi verður í meðhöndlun brota 

sem hafa sömu eða svipaðar afleiðingar þótt form þeirra sé ólíkt. 

 Í 2. mgr. 11. gr. samkeppnislaga eru taldar upp í dæmaskyni ólögmætar aðgerðir 

markaðsráðandi fyrirtækja. Ein þeirra aðgerða sem felldar hafa verið undir upptalningu 2. 

mgr., nánar tiltekið b-lið, er sértæk verðlækkun. Í henni felst að verðlækkun er beint að 

viðskiptavinum keppinautar með sértækum hætti, í þeim tilgangi að útiloka hann frá markaði. 

Sértæk verðlækkun er samkeppnishamlandi misnotkun en í henni felst þó einnig mismunun í 

verði, enda leiðir það af eðli aðgerðarinnar. Hefðbundnir viðskiptavinir markaðsráðandi 

fyrirtækis njóta ekki hinna lágu verða og þurfa raunverulega að greiða niður verðlækkanirnar. 

Misjafnlega mikil áhersla er lögð á þessa mismunun í réttarframkvæmd og stundum virðist 

vera vísað til hennar til að hnykkja á ólögmæti sértækra verðlækkana, þar sem raunverulega 

hafi verið um tvöfalt brot að ræða. Mismunun í verði er þó ekki markmið sértækrar 

verðlækkunar heldur einungis hliðarverkun eða afleiðing. Almennt verður því að telja að ekki 

eigi að beita c-lið um mismunun í verði, samhliða b-lið um sértækar verðlækkanir nema í 

þeim tilvikum þegar afleiðingar sértækrar verðlækkunar felast í að viðskiptaaðilum á neðra 

sölustigi er mismunað í verði þannig að samkeppnisstöðu þeirra er raskað, enda er þá 

raunverulega um tvíþætt brot að ræða. Í réttarframkvæmd virðist vera gengið útfrá því að 
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sértækt eðli verðlækkana geti falið í sér sönnun um samkeppnishamlandi markmið 

markaðsráðandi fyrirtækja. Er áhersla því lögð á að tilboðin bjóðast ekki öllum 

viðskiptavinum þeirra. Þrátt fyrir að almennt sé ekki þörf á að sýna fram á ásetning 

markaðsráðandi fyrirtækis eða áhrif tiltekinnar háttsemi, er samkeppnishamlandi ásetningur 

mikilvægur þáttur í að sanna ólögmætar sértækar verðlækkanir. Hljóta auknar kröfur að vera 

gerðar til slíkrar sönnunar í ljósi þess að mörk eðlilegrar samkeppni og sértækra verðlækkana 

yfir kostnaði geta verið óljós. Má jafnvel varpa fram þeirri spurningu hvort slíkur ásetningur 

sé hreinlega skilyrði fyrir ólögmæti sértækrar verðlækkunar. Hefur þeirri spurningu þó ekki 

verið fyllilega svarað í réttarframkvæmd. 

 Sértæk verðlækkun er ólík skaðlegri undirverðlagningu að því leyti að hún er yfir kostnaði 

og felur því ekki í sér tap heldur eingöngu hagnaðarmissi. Afar umdeilt hefur verið meðal 

fræðimanna hvort verðlagning yfir kostnaði geti talist ólögmæt, en í réttarframkvæmd hefur 

ólögmæti slíkrar verðlagningar verið viðurkennt í ákveðnum tilvikum. Hefur nú verið staðfest 

af Hæstarétti það sjónarmið sem fram hefur komið í íslenskri stjórnsýsluframkvæmd og 

Evrópurétti að tiltekin kostnaðarviðmið skipti ekki máli að lögum. Sé eingöngu tekið mið af 

kostnaði er hætt við að gengið sé gegn markmiðum samkeppnislaga, auk þess sem kostnaður 

getur á ákveðnum mörkuðum verið óáreiðanlegur mælikvarði á lögmæti verðlagningar. 

Verður því að telja að sá möguleiki fyrirtækja að bjóða viðskiptavinum keppinauta sértæk lág 

verð, þó verðum til þeirra eigin viðskiptavina sé haldið hærri, skipti almennt meira máli en 

tiltekið kostnaðarviðmið. 

 Í nokkrum tilvikum hefur verið sérstaklega litið til þess möguleika markaðsráðandi 

fyrirtækis að geta fjármagnað hinar sértæku verðlækkanir með tekjum annarsstaðar frá úr 

starfseminni, m.a. frá þeirra eigin viðskiptavinum. Telja verður að almennar verðlækkanir 

markaðsráðandi fyrirtækis gefi yfirleitt ekki til kynna samkeppnishamlandi ásetning enda 

hefur fyrirtæki ekki tækifæri til að jafna hagnaðarmissi á móti hagnaði frá föstum 

viðskiptavinum. Má í þessu samhengi nefna að fræðimenn hafa m.a. lagt til að sett verði 

almennt bann við mismunun til að taka á ólögmætri sértækri verðlækkun. Telja þeir að slík 

regla myndi létta sönnunarbyrði af samkeppnisyfirvöldum sem þyrftu þá ekki að sanna 

samkeppnishamlandi ásetning markaðsráðandi fyrirtækis heldur eingöngu mismunun. Má þó 

benda á að regla um algert bann við mismunun geti verið óhentug, einkum í ljósi þess að ekki 

er öll mismunun í verði ólögmæt og óhagkvæm, sbr. t.d. nemendaafslættir og afslættir fyrir 

eldri borgara. 

 Í réttarframkvæmd varðandi sértæka verðlækkun er áhersla lögð á þá staðreynd að 

fyrirtækjum tekst ekki að réttlæta slíkar aðgerðir á grundvelli hlutlægra réttlætingarástæðna 
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eða kostnaðarhagræðis. Takist fyrirtækjum að sanna að slíkar ástæður eru fyrir hendi teljast 

aðgerðir þeirra lögmætar. Í flestum tilvikum reynir á heimild til að mæta samkeppni, enda 

hefur verið viðurkennt að markaðsráðandi fyrirtæki hafa slíka heimild þótt verulegar 

takmarkanir séu á því hvaða viðbrögð eru heimil. Talið hefur verið að slík heimild nái 

eingöngu til þess að halda hefðbundnum viðskiptavinum en ekki til að ná til nýrra. 

Markaðsráðandi fyrirtæki er að sama skapi óheimilt að undirbjóða keppinaut. Ef um skýran 

samkeppnishamlandi ásetning er að ræða hefur ekki verið álitið að fyrirtæki séu raunverulega 

að mæta samkeppni, heldur að útiloka hana. Að auki verða aðgerðir markaðsráðandi 

fyrirtækis að fullnægja skilyrðum um meðalhóf og mega þær því ekki ganga lengra en þörf 

krefur. Því hefur verið slegið föstu að lögmæt samkeppnisviðbrögð þurfi að byggjast á 

efnahagslegri frammistöðu fyrirtækja og samrýmast hagsmunum neytenda og meðalhófi með 

tilliti til efnahagslegs styrks fyrirtækjanna. Hafa sumir fræðimenn gefið í skyn að viðurkennt 

hafi verið í Evrópurétti að markaðsráðandi fyrirtæki geti mætt tilboði keppinautar með 

sértækri verðlækkun ef útilokunarásetningur er ekki fyrir hendi. Ekki verður talið að slíkt 

viðhorf sé ríkjandi hérlendis, a.m.k. á það sér almennt ekki stoð í íslenskri réttarframkvæmd. 

Almennt virðist viðhorfið vera á þá leið að markaðsráðandi fyrirtækjum er óheimilt að beita 

sértækum verðlækkunum sem viðbrögðum við samkeppnislegu tilboði. 

 Telja verður að sértæk verðlækkun yfir kostnaði samrýmist ekki hinni ríku skyldu sem 

hvílir á markaðsráðandi fyrirtækjum, einkum fyrirtækjum sem njóta einstakrar yfirburðastöðu, 

enda eykst vægi umræddrar skyldu í hlutfalli við aukinn markaðsstyrk. Greining á 

markaðsráðandi stöðu og misnotkun hennar eru því nátengdar og nauðsynlegt er að leggja 

heildarmat á aðstæður í hverju tilviki. Umdeilt hefur verið innan samkeppnisréttar hvort 

skilyrði fyrir ólögmæti sértækra verðlækkana sé að fyrirtæki njóti einstakrar yfirburðastöðu. 

Ljóst er af réttarframkvæmd að þau fyrirtæki sem talin voru hafa beitt ólögmætum sértækum 

verðlækkunum höfðu öll gríðarmikinn markaðsstyrk þó ekki væri í öllum tilvikum um að 

ræða einstaka yfirburðastöðu. Benda má á að sértækar verðlækkanir markaðsráðandi 

fyrirtækis í afar sterkri stöðu (þó ekki einstakri yfirburðastöðu) hljóti að vera jafn skaðlegar 

fyrir samkeppni á markaði, og aðgerðir fyrirtækis í einstakri yfirburðastöðu, ef samkeppni er á 

annað borð takmörkuð. Standa því rök til að meðhöndla sértækar verðlækkanir 

markaðsráðandi fyrirtækja í sterkri stöðu á sama hátt og slíkar aðgerðir fyrirtækja í einstakri 

yfirburðastöðu. Má því draga þá ályktun að heildarmat aðstæðna í hverju tilviki fyrir sig hafi 

meira vægi en einstök yfirburðastaða fyrirtækis sem slík. Ef sýnt er fram á að samkeppni er 

verulega takmörkuð af einhverjum ástæðum og aðstæður eru að öðru leyti þannig að mjög er á 

brattann að sækja fyrir keppinauta, geta sértækar verðlækkanir talist misnotkun á 
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markaðsráðandi stöðu, óháð því hvort um einstaka yfirburðastöðu er að ræða. Því til stuðnings 

má nefna að í réttarframkvæmd hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að fyrirtæki sem ekki 

njóta einstakrar yfirburðastöðu geta viðhaft ólögmætar sértækar verðlækkanir. Hlýtur að 

teljast æskilegt að réttarástandið í þessum efnum verði skýrt nánar, einkum í ljósi þess að 

málum varðandi sértæka verðlækkun hefur farið fjölgandi í seinni tíð og vegna þess að 

mörkin milli misnotkunar í formi sértækrar verðlækkunar yfir kostnaði og eðlilegrar 

samkeppni geta verið óskýr. Er þetta nauðsynlegt m.a. til að auka réttaröryggi fyrirtækja og 

eyða lagalegri óvissu. Einnig ber að hafa í huga að brot gegn 11. gr. samkeppnislaga geta 

varðað háum sektum. Þurfa reglur því að vera skýrar og auðvelda fyrirtækjum og 

samkeppnisyfirvöldum að ákvarða hvort tiltekin háttsemi er lögmæt eða ekki. 
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Íslensk lög: 
 
Umferðarlög nr. 50/1987 
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 4. gr. 
 
Evrópsk lög og stjórnvaldsfyrirmæli: 
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