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Útdráttur 
Skilvirkt	samkeppniseftirlit	
	
Í	ritgerð	þessari	verður	 leitast	eftir	því	að	varpa	ljósi	á	það	hvaða	þýðingu	skilvirkni	hefur	 í	
samkeppniseftirliti.	Kannað	verður	hvort	að	skilvirkni	sé	fyrir	hendi	við	framkvæmd	íslenskra	
samkeppnislaga	og	hvað	mætti	 gera	 til	 að	 auka	 skilvirkni	 í	 samkeppniseftirliti.	 Til	 að	byrja	
með	 verður	 innihald	 skilvirkni	 við	 samkeppniseftirlit	 kannað,	 það	 verður	 gert	með	 því	 að	
skoða	umræður	bæði	hérlendis	og	erlendis.	Sérstaklega	verður	litið	til	þeirra	sjónarmiða	og	
skoðana	 sem	 aðilar	 atvinnulífsins	 hafa	 komið	 á	 framfæri.	 Einnig	 verður	 lagaumhverfi	
samkeppnisréttar	 skoðað	 og	 þá	 sérstaklega	 bannreglur	 samkeppnislaga.	 Því	 næst	 verður	
fjallað	 um	 stofnanauppbyggingu	 við	 samkeppniseftirlit	 þar	 sem	 starfsemi	
Samkeppniseftirlitsins	 verður	 skoðuð.	 Einnig	 verður	 litið	 til	 sameininga	 stofnana,	 formlegs	
og	 óformlegs	 eftirlits	 ásamt	 valdheimildum	 Samkeppniseftirlitsins.	 Því	 næst	 verður	 fjallað	
um	 forgangsröðun	samkeppnismála	þar	 sem	m.a.	verður	 litið	 til	 viðmiða	ESB	og	mikilvægi	
þess	 að	 eftirlit	 forgangsraði	málum	 sínum.	 Einnig	 verður	 gerð	 úttekt	 á	málshraða,	 annars	
vegar	 við	 veitingu	 einstaklingsbundinna	 undanþága	 og	 hins	 vegar	 í	 samrunamálum.	 Að	
lokum	verður	fjallað	um	þau	raunhæfu	úrræði	sem	hægt	væri	að	beita	til	að	auka	skilvirkni	í	
samkeppniseftirliti	og	var	niðurstaðan	m.a.	 sú	að	hægt	væri	að	hækka	veltumörk,	 koma	á	
sjálfsmati	fyrirtækja	við	veitingu	einstaklingsbundinna	undanþága,	setja	lögbundin	tímamörk	
á	 önnur	 samkeppnismál	 en	 samrunamál,	 koma	 á	 forgangsröðun	 við	 framkvæmd	
samkeppnismála,	virkja	betur	óformlegar	heimildir	Samkeppniseftirlitsins	ásamt	sameiningu	
Samkeppniseftirlitsins	við	aðrar	stofnanir.		
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Abstract	
Effective	competition	supervision	
	
This	essay	seeks	to	highlight	the	significance	of	the	effectiveness	of	competition	supervision.	
Efforts	 will	 be	 made	 to	 determine	 whether	 there	 is	 efficiency	 in	 the	 application	 of	 the	
Icelandic	 Competition	 Act	 and	 what	 can	 be	 done	 to	 increase	 the	 effectiveness	 of	
competition	 law.	 Initially,	 the	 content	 of	 effectiveness	 in	 competition	 monitoring	 will	 be	
explored	by	 reviewing	discussions	 abraod	 and	 in	 Iceland,	with	 particular	 reference	 to	 the	
views	expressed	by	the	business	sector.	 In	addition,	 the	 legal	environment	of	competition	
law	will	 be	examined	and	 the	prohobition	 rules	of	 the	Competition	Act	wil	 be	 specifically	
considered.	 Next,	 consideration	 will	 be	 given	 to	 institutional	 develpment	 in	 the	 field	 of	
competition	 supervision,	which	will	 inspect	 the	activities	of	 the	Competition	Authority,	 as	
well	as	considering	the	 integration	of	 institutions,	 formal	and	non-formal	supervision	with	
the	power	given	to	the	Competition	Authority.	Next,	we	will	be	focusing	on	the	prioritization	
of	 competition	 cases	 since,	 inter	 alia,	 the	 criteria	 of	 the	 EU	 and	 the	 importance	 of	
monitoring	priorities	will	be	considered.	An	assessment	will	also	be	made	on	the	granting	of	
individual	exemptions	and	in	merger	cases.	Finally,	we	will	discuss	some	realistic	resources	
that	 could	 be	 used	 to	 increase	 the	 effectiveness	 of	 competition	 supervision.	 The	 results,	
among	 other	 are	 following:	 it	 is	 reccomended	 that	 the	 company’s	 self	 assessment	 of	
individual	 exemptions	 could	 be	 implemented,	 to	 set	 a	 mandatory	 deadline	 for	 other	
competition	 cases	 that	 mergers,	 enhancing	 non-formal	 supervision	 of	 the	 Competition	
Authority	as	well	as	the	merger	of	the	Competition	Authority	with	other	agencies.	
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Formáli	

Með	meistararitgerð	þessari	slaufa	ég	fimm	ára	rússíbanareið	í	gegnum	lagadeild	Háskólans	

í	Reykjavík,	skemmtileg	vegferð	en	krefjandi.	Samkeppnisréttur	hefur	átt	hug	minn	í	gegnum	

námið	 og	 þótti	mér	 því	 tilvalið	 að	 skrifa	 á	 því	 sviði	 og	 vonast	 til	 að	 einhver	 hafi	 gagn,	 og	

jafnvel	gaman	af.	Sérstakar	þakkir	vil	ég	færa	leiðbeinanda	mínum,	Heimi	Erni	Herbertssyni	

fyrir	ánægjulegt	samstarf	og	þau	tækifæri	sem	hann	hefur	veitt	mér	ásamt	góðri	leiðsögn.		

	

Foreldrar	mínir,	Inga	Eiríksdóttir	og	Viktor	Ólason	eiga	hrós	skilið	og	vil	ég	færa	þeim	mínar	

bestu	þakkir.	Hafa	þau	í	gegnum	tíðina	hvatt	mig	til	að	vera	óhrædda	við	að	dýfa	mér	í	djúpu	

laug	lífsins	og	staðið	þétt	við	bakið	á	mér	þegar	ég	hef	hoppað	ofan	í.	Þá	hafa	foreldrar	mínir	

kennt	mér	 að	 hafa	 trú	 á	 sjálfri	mér,	 stappað	 í	mig	 stálinu,	 kennt	mér	 að	 flýta	mér	 hægt,	

standa	fast	á	mínu	og	að	sækjast	eftir	því	sem	ég	vil.	Án	þeirra	væri	ég	ekki	að	setja	punkt	

við	meistararitgerð	þessa.	Takk.	
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1.		kafli	-	Inngangur	

Markmið	Samkeppnislaga	nr.	44/2005	(hér	eftir	skl.)	er	að	efla	virka	samkeppni	í	viðskiptum	

ásamt	því	að	stuðla	að	hagkvæmri	nýtingu	framleiðsluþátta	þjóðfélagsins.	Fjallar	1.	gr.	skl.	

um	þau	markmið	og	hvernig	þeim	skuli	náð.	Samkeppnisreglum	skl.	er	m.a.	ætlað	að	tryggja	

skilvirkni	og	dýpt	 í	 íslensku	atvinnulífi.	Því	má	telja	 ljóst	að	starfsemi	Samkeppniseftirlitsins	

hafi	markmið	skl.	að	 leiðarljósi	og	sé	gert	að	endurspegla	skilvirkni	þar	sem	eftirlitið	gætir	

þess	 að	 fyrirtæki	 fari	 að	 lögum.	Með	 því	 að	 auka	 skilvirkni	 við	 eftirlit	 samkeppnismála	 á	

Íslandi	má	ætla	að	Samkeppniseftirlitið	verði	betur	í	stakk	búið	til	að	sinna	sínum	verkefnum	

með	þeim	hætti	að	neytendur,	aðilar	atvinnulífs	og	samfélagið	í	heild	sinni	fái	að	njóti	góðs	

af	þeim	jákvæðu	áhrifum	sem	fylgja	virkri	samkeppni.	

	

Ætla	 má	 að	 skilvirkt	 samkeppniseftirlit	 sé	 mikilvægt	 til	 að	 tryggja	 skjóta	 framkvæmd	

samkeppnismála	en	að	sömuleiðis	sé	mikilvægt	að	samkeppnisreglur	leggi	ekki	óþörf	höft	á	

fyrirtæki	eða	geri	þeim	erfitt	fyrir	við	að	leita	réttar	síns.	Líkur	eru	á	að	með	þeim	hætti	sé	

vegið	 að	 krafti	 atvinnulífsins	 ásamt	 því	 að	 unnið	 er	 gegn	markmiðum	 skl.	 um	 hagkvæma	

nýtingu	framleiðsluþátta.	

	

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 rannsaka	mikilvægi	 og	 hvaða	 þýðingu	 skilvirkni	 hefur	 í	

samkeppniseftirliti.	 Reynt	 verður	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hvort	 að	 skilvirkni	 sé	 fyrir	 hendi	 við	

framkvæmd	 íslenskra	 skl.	 og	 hvað	 mætti	 gera	 til	 að	 kalla	 fram	 aukna	 skilvirkni	 við	

samkeppniseftirlit.	 Sérstaklega	 verður	 horft	 til	 þeirrar	 umræðu	 sem	 verið	 hefur	 í	

samfélaginu	 varðandi	 framkvæmd	 samkeppnismála.	 Þá	 verður	 sérstaklega	 horft	 til	

sjónarmiða	 aðila	 atvinnulífsins	 um	 hækkun	 veltumarka	 tilkynningaskyldra	 samruna,	

óskilvirks	 fyrirkomulags	 við	 veitingu	 einstaklingsbundinna	 undanþága,	 langan	

málsmeðferðartíma	 o.fl.	 Einnig	 verður	 litið	 til	 sambærilegrar	 umræðu	 utan	 landsteinanna	

ásamt	því	að	leitast	verður	við	því	að	setja	fram	tillögur	að	raunhæfum	úrræðum	sem	beita	

mætti	til	eflingar	á	skilvirkni	í	samkeppniseftirliti.	

	

Samkeppnislög	 eiga	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	 Bandaríkjanna,	 nánar	 tiltekið	 til	 svonefndra	

Sherman	 laga	 sem	 sett	 voru	 árið	 1890.	 Setning	 Sherman	 laganna	 var	 á	 sínum	 tíma	 talin	

gríðarlega	mikil	bót	 fyrir	bandarískt	 samfélag	og	 í	kjölfarið	urðu	umtalsverðar	breytingar	á	
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hegðun	fyrirtækja	og	svigrúmi	þeirra	til	að	aðhafast	á	samkeppnismörkuðum.	Ætla	má	að	í	

rauninni	 hafi	 breytingarnar	orðið	 til	 þess	 að	ný	 sýn	hafi	 fengist	 á	 samkeppni	 og	mikilvægi	

hennar,	hegðun	fyrirtækja	og	hvaða	áhrif	sú	hegðun	getur	leitt	af	sér	til	samfélagsins	í	heild	

sinni.	Á	þessum	tíma	voru	fyrirtæki	að	ná	áður	óþekktri	stærð	og	segja	má	að	þróun	þessi	

hafi	átt	sér	stað	á	leifturhraða.1	Ætla	má	að	setning	laganna	hafi	verið	ákveðið	svar,	við	þeim	

breyttu	 aðstæðum	 sem	 upp	 höfðu	 komið,	 með	 setningu	 nýs	 regluverks	 um	 hegðun	

fyrirtækja	 sem	m.a.	búa	yfir	miklum	styrk	 í	 krafti	 stærðar	 sinnar.	 Í	 kjölfarið	 tók	boltinn	að	

rúlla	 og	 frekari	 samkeppnisreglum	 var	 komið	 á,	 til	 að	 mynda	 varðandi	 samruna	 sem	 og	

ólögmætt	samráð.		

	

Í	kjölfar	mikillar	tæknivæðingar,	upp	úr	síðustu	aldamótum	blasti	hinsvegar	við	gjörbreyttur	

heimur	og	ljóst	var	að	samkeppnisreglur	höfðu	aldrei	verið	mikilvægari.	 Í	dag	hafa	um	120	

lönd	 sett	 sér	 samkeppnisreglur.	 Öll	 hafa	 þau,	 í	 gegnum	 árin,	 haft	mismunandi	 stefnur	 og	

strauma	 og	 er	 það	 ekki	 fyrr	 en	 tiltölulega	 nýlega	 sem	 einhverskonar	 samstaða	 hefur	

myndast	 um	 markmið	 og	 tilgang	 samkeppnislaga.2	 Útgangspunktur	 samkeppnislaga	

mismunandi	 landa	 hefur	 þó	 ætíð,	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti,	 verið	 verndun	 virkrar	

samkeppni	og	að	ná	fram	sem	mestri	hagsæld	fyrir	neytendur.3		

	

Löndin	 eru,	 mörg	 hver,	 aðilar	 að	 hinum	 alþjóðlegu	 samtökum	 samkeppniseftirlita,	

International	Competition	Network4	(hér	eftir	ICN)	en	samtökin	standa	fyrir	auknu	samstarfi	

eftirlitsstofnana	 sem	 fram	 fer	 bæði	 með	 vinnuhópum	 sem	 og	 á	 árlegum	 fundum	 um	

samkeppnismál.	 Þá	 eru	 mörg	 þessara	 landa	 sömuleiðis	 aðilar	 að	 Efnahags-	 og	

framfarastofnuninni	 (hér	 eftir	 OECD)	 en	 markmið	 þeirrar	 stofnunar	 er	 meðal	 annars	 að	

stuðla	 að	bættri	 hagsæld	og	 velferð	þjóða	með	því	 að	 skapa	 sameiginlegan	 vettvang	 fyrir	

þær	til	að	koma	saman,		miðla	sinni	reynslu	og	vinna	að	lausnum	sameiginlegra	vandamála.	

OECD	greinir	m.a.	og	ber	saman	gögn	þjóða,	veitir	ráðgjöf	og	tekur	saman	tölfræði.5		

																																																								
1	Cosmo	Graham,	EU	and	UK	Competition	Law	(2.	útg.,	Pearson	2013)	5.	
2	sama	heimild	4.	
3	Richard	Whish	og	David	Bailey,	Competition	Law	(7.	útg.,	Oxford	University	Press	2012)	1.	
4	International	Competition	Network,	„International	Competition	Network“	(International	Competition	
Network)	<http://www.internationalcompetitionnetwork.org/>	skoðað	19.	september	2017.	
5	The	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD),	„About	the	OECD“	(OECD)	
<http://www.oecd.org/about/>	skoðað	19.	september	2017. 
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Samkeppnisyfirvöld	sinna	eftirlitshlutverki	sínu	með	samkeppnisreglum,	en	án	þeirra	og	án	

viðeigandi	eftirlits	er	hætt	við	því	að	fyrirtæki	temji	sér	siði	sem	eru	til	þess	fallnir	að	raska	

heilbrigðri	 og	 frjálsri	 samkeppni	 og	 þar	 með	 hagsmunum	 neytenda.	 Raunverulega	 mætti	

komast	 svo	 að	 orði	 að	 blómstrandi,	 frjálsir	markaðir	 séu	 á	 einhvern	 hátt	 háðir	 ákveðnum	

inngripum	af	hálfu	stjórnvalda.6	

	

Háttsemi	 fyrirtækja	 eða	 breytingar	 á	 markaðsgerðum	 geta	 skapað	 hættu	 á	

samkeppnisröskun,	þá	má	ætla	að	tilefni	sé	fyrir	samkeppnisyfirvöld	til	að	grípa	 inn	 í.	 Í	því	

ljósi	er	mikilvægt	að	stigið	sé	varlega	til	 jarðar	en	ekki	þykir	vænlegt	að	grípa	 til	of	harðra	

úrræða	sem	borið	geta	með	sér	röskun	á	heilbrigðri	samkeppni.	Því	er	mikilvægt	að	yfirvöld	

séu,	í	sinni	ákvarðanatöku,	vel	í	stakk	búin		og	gæti	þess	að	þau	úrræði	sem	gripið	sé	til	séu	

skynsamleg,	 örugg	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	 framkvæmd	 á	 skilvirkan	máta.	 Inngrip	 þessi	 eru	

þekkt	 sem	 ofbeiting	 og	 vanbeiting	 samkeppnisreglna	 og	 verður	 sömuleiðis	 leitast	 við	 að	

varpa	ljósi	á	úrræðin	í	 ljósi	skilvirkni	í	ritgerð	þessari.	Ætla	má	að	mörkin	á	milli	ofbeitingar	

og	 vanbeitingar	 og	 hvar	 samkeppnisyfirvöld	 ákveða	 að	 beita	 sér	 geti	 orðið	 til	 þess	 að	

samkeppnisreglur	fari	að	snúast	upp	í	andhverfu	sína,	en	mörk	þessi	hafa	lengi	sett	svip	sinn	

á	samkeppnisrétt.7	

	

Eftir	því	sem	samkeppnisreglur	verða	fleiri	og	eftir	því	sem	beiting	þeirra	verður	flóknari	má	

ætla	að	athygli	samkeppnisyfiryfirvalda	fari	að	dreifast.	Þá	er	hætt	við	því	að	framkvæmdin	

fari	 að	 snúast	 upp	 í	 andhverfu	 sína	 og	 fari	 jafnvel	 að	 skaða	 samkeppni	 sökum	 þess	 hve	

umfangsmikið	eftirlitið	er,	sérstaklega	hvað	varðar	ófyrirsjáanlegan	málsmeðferðartíma.	Því	

er	mikilvægt	að	regluverk	sé	endurskoðað	með	reglulegu	millibili	og	þess	gætt	að	markmið	

samkeppnislaga	 sé	verndað.	Ekki	 verður	 séð	að	 sameiginlegur	 skilningur	 liggi	 fyrir	um	það	

hvað	geti	 talist	 til	 góðrar	 framkvæmdar	og	 skilvirkni	og	hvað	ekki,	því	 Samkeppniseftirlitið	

annars	vegar	og	hinir	ýmsu	aðilar	atvinnulífsins	hins	vegar	líta	ekki	sömu	augum	á	umrædd	

atriði.	

	

																																																								
6	Alison	Jones,	Eu	Competition	Law:	Text,	Cases,	and	Materials	(5.	útg.,	Oxford	University	Press	2014)	2.	
7	John	Fingleton	og	Ali	Nikpay,	„Stimulating	or	Chilling	Competition“	Barry	E	Hawk	(ritstj.),	International	
Antirtust	Law	&	Policy	(Juris	Publishing	Inc)	286.	
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Þegar	litið	er	til	Bandaríkjanna	og	hins	vestræna	heims	í	heild	sinni	eru	samkeppnisreglur	um	

margt	áþekkar	en	ekki	verður	gerður	ítarlegur	samanburður	á	samkeppnisreglum	milli	landa	

í	ritgerð	þessari.	Hins	vegar	hefur	komið	fram	gagnrýni	á	starfsemi	Samkeppniseftirlitsins	að	

því	 er	 varðar	 framkvæmd	 og	 eftirlit	 með	 samkeppnisreglum	 sérstaklega.	 Hluta	 af	 þeirri	

gagnrýni	verður	 lýst	og	hún	metin.	Reynt	verður	að	varpa	 ljósi	á	hvað	 raunverulega	 felst	 í	

skilvirkni	samkeppnisyfirvalda.	Hvort	einhverju	megi	bæta,	hverju	þá	og	hvernig	hægt	væri	

að	haga	slíkum	breytingum	til	að	auka	skilvirkni	við	framkvæmd	samkeppnisreglna.		Að	auki	

verður	skoðað	hvernig	aukin	skilvirkni	geti	skilað	sér	í	bættri	starfsemi	Samkeppniseftirlitsins	

og	til	samfélagsins	í	heild	sinni.		

	

Til	að	byrja	með	verður	skilvirkni	 skoðuð	hliðstætt	við	samkeppniseftirlit	og	 litið	verður	 til	

umræðu	 bæði	 innan	 landssteinanna	 sem	 utan.	 Því	 næst	 verður	 lagaumhverfið	 skoðað	 og	

fjallað	verður	um	bannreglur	skl.	Þá	verður	stofnanauppbygging	í	samkeppniseftirliti	skoðuð	

ásamt	starfsemi	og	valdheimildum	Samkeppniseftirlitsins.	Einnig	verður	fjallað	um	formlegt-	

og	 óformlegt	 samkeppniseftirlit	 og	 hvaða	 þýðingu	 það	 getur	 haft	 við	 úrlausn	

samkeppnismála.	 Að	 því	 loknu	 verður	 fjallað	 um	 forgangsröðun	 samkeppnismála	 bæði	

hérlendis	 og	 erlendis.	 Þá	 verða	 tekin	 dæmi	 um	 óskilvirkni	 í	 samkeppniseftirliti	 þar	 sem	

sjónum	 verður	 beint	 að	 málshraða	 í	 undanþágumálum	 og	 í	 samrunamálum.	 Að	 lokum	

verður	 fjallað	um	hugsanleg,	 raunhæf	úrræði	 sem	til	 álita	gætu	komið,	 sem	svar	við	þeim	

áskorunum	sem	uppi	eru	í	skilvirku	samkeppniseftirliti.	Leitast	verður	eftir	því	að	koma	fram	

með	 hugmyndir	 að	 úrræðum	 sem	 til	 þess	 eru	 fallin	 að	 stuðla	 að	 aukinni	 samkeppni	 og	

hagsæld	neytenda	ásamt	því	að	auka	skilvirkni	í	samkeppniseftirliti.		Þá	verður	síðasti	kaflinn	

tileinkaður	lokaorðum.	

	

	

2.	kafli	-	Skilvirkni	og	samkeppniseftirlit	

Áður	en	 lengra	 verður	haldið	er	mikilvægt	að	 skoða	 skilvirkni	 í	 ljósi	 samkeppniseftirlits	 en		

ætla	 má	 að	 skilvirkni	 gegni	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 starfseminni.	 	 Sér	 í	 lagi	 svo	 að	 slíkir	

eftirlitsaðilar	 geti	 nýtt	 auðlindir	 sínar	 á	 hagkvæman	máta	 og	 sinnt	 störfum	 sínum	eins	 og	

best	 verður	 á	 kosið.	 En	 ætla	 má	 að	 skilvirkni	 fari	 með	 eitt	 af	 aðalhlutverkum	 við	

samkeppniseftirlit.	Skilvirkni	felur	meðal	annars	í	sér	að	verkefnum	sé	sinnt	að	kostgæfni.	Að	
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verkefnaálagi	sé	stjórnað	á	þann	veg	að	starfsmenn	finni	ekki	fyrir	of	miklu	álagi	og	geti	sinnt	

sínu	 starfi	 vel,	 en	á	þann	veg	er	markmið	 laganna,	um	verndun	virkrar	 samkeppni,	 tryggt.	

Skilvirkni	hefur	verið	talin	ein	af	uppistöðum		góðrar	stjórnsýslu	en	hún	ber	m.a.	með	sér	að	

verkferlar	og	ákvarðanataka	séu	 framkvæmdar	á	þann	veg	að	niðurstaða	 fáist	 í	málin	sem	

svarar	þörf	hins	almenna	borgara	á	sama	tíma	og	að	auðlindir	séu	vel	nýttar.8	

	

Samkeppnisyfirvöld	sinna	eftirliti	með	samkeppnisreglum	og	gæta	þess	að	fyrirtæki	 fari	að	

samkeppnislögum.	Samkeppnisreglur	hafa	að	markmiði	að	gæta	hagsmuna	neytenda	og	að	

vinna	að	hagkvæmri	nýtingu	framleiðsluþátta	sbr.	1.	gr.	skl.	Með	því	að	efla	virka	samkeppni	

eykst	á	sama	tíma	nýting	framleiðsluþátta,	sem	skilar	sér	í	jákvæðum	áhrifa	til	neytenda.	Því	

má	ætla	að	skilvirkt	eftirlit	 stuðli	að	því	að	 fyrirtæki	 fari	að	samkeppnisreglum.	Með	þeim	

hætti	er	stuðlað	að	því	að	tilgangur	 laganna	verði	verndaður	og	að	framleiðsluþættir	verði	

betur	nýttir,	sem	skilar	sér	í	jákvæðu	formi	til	neytenda.	

	

Reglur	 samkeppnislaga	 eru	 því	 byggðar	 á	 hagfræðilegum	 grunni	 sem	ætlað	 er	 að	 taka	 til	

hagfræðilegrar	 hegðunar	 fyrirtækja	 og	 er	 virkri	 samkeppni	 ætlað	 að	 tryggja	 hagkvæma	

nýtingu	 framleiðsluþátta.9	 Eftirlitsaðilar	 gæta	 þess	 að	 lögum	 sé	 fylgt	 og	 má	 því	 ætla	 að		

skilvirkt	samkeppniseftirlit	hafi	gríðarleg	áhrif	á	að	þetta	markmið	náist.		Skilvirkt	eftirlit	ýtir	

undir	það	að	 framkvæmdin	sé	 sem	best,	að	mál	gangi	greiðlega	 fyrir	 sig	og	að	niðurstaða	

fáist	 í	þau	mál	 sem	til	 skoðunar	eru	hverju	 sinni.	 Leiða	má	 líkur	að	því	að	án	eftirlits	með	

samkeppnisreglum,	 eða	 að	 þær	 séu	 jafnvel	 sniðgengnar,	 verði	markmiðum	 laga	 hreinlega	

ekki	náð.	Með	skilvirku	eftirliti	má	því	ætla	að	verið	sé	að	hámarka	eftirfylgni	laganna	og	þar	

með	að	vernda	hagsmuni	neytenda.	

	

Ætla	má	 að	 skilvirkni	 tengist	 samkeppnishegðun	 fyrirtækja,	 en	 óskilvirkt	 eftirlit	 er	 til	 þess	

fallið	að	draga	úr	æskilegri	samkeppnishegðun	fyrirtækja,	á	sama	tíma	og	skilvirkt	eftirlit	ber	

með	sér	aukningu	á	æskilegri	samkeppnishegðun.	Því	er	ljóst	að	skilvirkt	samkeppniseftirlit	

er	 gríðarlega	 mikilvægur	 þáttur	 í	 framkvæmd	 samkeppnismála	 og	 samkeppnislögunum	

sjálfum	til	að	markmiði	laga	verði	náð	með	sem	bestum	hætti.		

																																																								
8	United	Nations,	„What	is	good	governance?“	3	<https://www.unescap.org/sites/default/files/good-
governance.pdf>	skoðað	26.	nóvember	2017.	
9	Whish	og	Bailey	(n.	3)	3.	
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2.1.	Umræðan	um	skilvirkni	utan	landssteinanna	

Til	 þess	 að	 nálgast	 kjarna	málsins,	 þar	 sem	 skoðað	 er	 hvort	 að	 samkeppniseftirlit	 sé	með	

skilvirkum	hætti	hér	á	landi,	er	mikilvægt	að	kanna	hvert	inntak	skilvirkni	raunverulega	er.	Til	

að	byrja	með	verður	leitað	út	fyrir	landsteinana	og	þau	málefni	tekin	fyrir	sem	oftast	virðast	

vera	að	koma	upp	í	umræðunni	um	framkvæmd	samkeppnismála.		

	

2.1.1	Stefnumótun	

Til	þess	að	eftirlitsaðilar	geti	 skilað	góðu	starfi	er	mikilvægt	að	þeir	móti	 sér	 stefnu	 í	 sinni	

vinnu	 en	 með	 stefnumótun	 er	 auðveldara	 að	 nálgast	 verkefnin	 og	 vinna	 að	 settum	

markmiðum.	Til	þess	að	eftirlitsaðilar	öðlist	góða	yfirsýn	yfir	verkefnin	má	ætla	að	mikilvægt	

sé	að	 forgangsraða	þeim	og	 líta	 á	heildarmyndina,	hvað	eftirlit	 varðar,	 svo	að	hægt	 sé	að	

leysa	þau	á	eins	skilvirkan	hátt	og	hægt	er.	Þá	er	mikilvægari	verkefnum,	sem	talin	eru	bera	

með	 sér	 samkeppnislegan	 skaða,	 veittur	 forgangur	 á	 kostnað	 annarra	mála,	 sem	 eftirlitið	

telur	minna	 aðkallandi	 og	 þarfnist	 ekki	 niðurstöðu	 samstundis.	 Fjallað	 verður	 ítarlega	 um	

forgangsröðun	samkeppnismála	í	6.	kafla.	

	

Ætla	má	að	vel	skipulögðum	eftirlitum	fylgi	kostir	á	borð	við	að	hægt	sé	að	leggja	áherslu	á	

starfsemi	 út	 frá	 tilgangi	 eftirlitsins	með	 betri	 hætti,	 hægt	 sé	 að	 þróa	 góða	 og	 hagkvæma	

verkferla	 sem	 falla	 vel	 að	 starfseminni	 ásamt	því	 að	hagræði	 getur	 verið	 fólgið	 í	 fyrirfram	

ákveðinni	forgangsröðun	mála,	sem	til	þess	eru	fallin	að	stuðla	að	skilvirkari	afgreiðslu	mála.	

	

Leiða	má	líkur	að	því	að	skýrir	verkferlar	skili	sér	í	formi	aukinnar	skilvirkni	og	að	samtímis	sé	

auðlindum	á	borð	við	mannauð	og	fjármagn	varið	á	skynsamlegri	máta.	ICN	hefur	m.a.	tekið	

undir	 mikilvægi	 stefnumótunar	 og	 telur	 það	 kost	 að	 eftirlitsaðilar	 séu	 meðvitaðir	 um	

starfsumhverfi	 sitt	 ásamt	 því	 að	 þekkja	 lagaumhverfið,	 stjórnsýslu,	 pólitík	 hvers	 tíma	 og	

annað	 sem	 áhrif	 getur	 haft	 á	 starfsemina10	 en	 ætla	 má	 að	 slíkar	 upplýsingar	 styðji	 við	

																																																								
10	International	Competition	Network,	„Competition	Agency	Practice	Manual	-	Chapter	1	Strategic	Planning	
and	Prioritisation“	(International	Competition	Network	mars	2010)	14	
<http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc744.pdf>	skoðað	2.	október	2017.	
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uppbyggingu	 stefnumótunar.	 ICN	 telur	 einnig	 að	 forgangsröðun	 skuli	 skoðuð	 út	 frá	

heildarstarfsemi	eftirlitsaðila.11		

	

Ljóst	 er	 að	margir	 eftirlitsaðilar	 hafa	mótað	 sér	 stefnu	og	 sumir	 þeirra	hafa	 gefið	hana	út	

opinberlega,	 svo	 að	bæði	 langtíma	markmið	og	markmið	 til	 skemmri	 tíma	 séu	 aðgengileg	

almenningi.	 Er	 slíka	 stefnumótun	 til	 að	 mynda	 að	 finna	 hjá	 malasískum	

samkeppnisyfirvöldum	 sem	 telja	 einnig	 mikilvægt	 	 að	 eftirlit	 móti	 starfsemi	 sína	 með	

skipulögðum	 hætti.	 Malasar	 hafa	 einnig	 gefið	 stefnumótun	 sína	 fyrir	 árin	 2015-2017	 	 út	

opinberlega.12	 Önnur	 eftirlit	 hafa	 tekið	 í	 sama	 streng	 og	 hefur	 framkvæmdastjórn	

samkeppnismála	 í	 Suður-Afríku	 t.d.	gefið	opinberlega	út	 sambærilegt	 rit	 fyrir	 stefnumótun	

sína	og	markmið	árin	2015-2020.13		

	

Þá	hefur	ESB	einnig	gefið	út	opinberlega	sína	stefnumótun	og	markmið	fyrir	árin	2016-2020	

en	 þar	 er	 um	 að	 ræða	 sýn	 stofnunarinnar	 á	 samkeppnismál,	 helstu	markmið	 og	 stefnu.14	

Einnig	hafa	 samkeppniseftirlit	Norðurlandanna	 gefið	út	 sambærilega	 skýrslu	 sem	hefur	 að	

geyma	stefnumál	og	áskoranir	til	ársins	2020.15	

	

2.1.2	Forgangsröðun	samkeppnismála	

Segja	 má	 að	 með	 góðri	 stefnumótun	 geti	 fengist	 vel	 starfandi	 eftirlitsstofnun.	 Þó	 að	 því	

gefnu	 að	 stefnumótunin	 hafi	 verið	 unnin	 úr	 frá	 nægilega	 greinargóðum	 upplýsingum	 um	

umhverfi	atvinnulífs	og	að	stefnumótuninni	sé	fylgt	eftir	af	hálfu	eftirlitsaðila.	Stefnumótun	

getur	 tekið	 á	 forgangsröðun	 samkeppnismála	 innan	 eftirlitsaðila,	 en	 ætla	 má	 að	

																																																								
11	sama	heimild	28.	
12	Suruhanjay	Persaingan	Malaysia,	„Strategic	plan	for	competition	advocacy	&	communication	2015-2017“	
(Suruhanjay	Persaingan	Malaysia)	
<http://www.mycc.gov.my/sites/default/files/handbook/MYCC_Strategy%20Plan%20Handbook%2001092015.
pdf>	skoðað	18.	október	2017.	
13	Competition	Commission	South	Africa,	„Strategic	Plan	2015-2020“	(Competition	Commission	South	Africa	
30.	janúar	2015)	<http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2015/03/Strategic-Plan-2015-
2020_Signed.pdf>	skoðað	18.	október	2017.	
14	European	Commission,	„Strategic	Plan	2016-202	DG	Competition“	(European	Commission)	
<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comp_sp_2016_2020_en.pdf>	skoðað	18.	október	2017.	
15	Nordic	competition	authorities,	„A	Vision	for	Competition	-	Competition	Policy	towards	2020“	(Nordic	
competition	authorities)	<http://www.samkeppni.is/media/skyrslur-
2013/Nordic_report____A_Vision_For_Competition_2013-22-Feb-webb.pdf>	skoðað	20.	október	2017.	
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forgangsröðun	 fylgi	aukin	 skilvirkni	við	úrlausnir	 samkeppnismála,	 sem	getur	haft	 töluverð	

áhrif	á	málshraða.	

	

Samtök	Evrópskra	 samkeppniseftirlita	 (ECN)	hafa	 gefið	út	 leiðbeiningar	um	 forgangsröðun	

mála	 er	 taka	 til	 101.	 og	 102.	 gr.	 TFEU.16	 	 Þá	 hefur	 framkvæmdastjórn	 ESB	 einnig	 gefið	 út	

sambærilegar	 leiðbeiningar,	 sjá	 kafla	 6.2.1.,	 ásamt	 því	 að	 tillaga	 hefur	 verið	 lögð	 fram	 að	

nýrri	 tilskipun,	 	 (COM(2017))	 142	 frá	 22.	 mars	 2017,	 sem	 ætlað	 er	 að	 hvetja	

samkeppniseftirlit	aðildarríkja	ESB	til	að	vera	skilvirkari	í	framkvæmd	samkeppnismála	og	að	

tryggja	vel	starfandi	innri	markað.	Ætla	má	að	mikilvægi	þess	að	eftirlit	forgangsraði	málum	

sínum	liggi	því	 ljóst	 fyrir.	Umrædd	tilskipun	fjallar	sérstaklega	um	forgangsröðun	og	byggir	

hún	á	framkvæmdum	undanfarinna	ára.	Ljóst	er	að	forgangsröðun	með	þessum	hætti	veitir	

aukið	vægi	og	þykir	mikilvægt	tól	fyrir	eftirlit	til	að	hægt	sé	að	afgreiða	samkeppnismál	með	

skilvirkum	hætti.	 Einnig	má	ætla	 að	mikilvægt	 sé	 að	markmiðum	 laga	um	verndun	 virkrar	

samkeppni	sé	gætt,	sem	til	þess	er	fallið	að	skila	jákvæðum	áhrifum	til	neytenda.	

	

Í	skýrslu	ICN	um	skilvirka	afgreiðslu	mála	er	m.a.	lögð	áhersla	á	mikilvægi	forgangsröðunar.	

Þar	eru	 jafnframt	kynnt	 til	 sögunnar	verkfæri	 sem	hægt	er	að	styðjast	við	við	 framkvæmd	

samkeppniseftirlits.	ICN	leggur	t.d.	til	að	málum	sé	skipt	upp	í	mismunandi	málastig,	allt	frá	

því	 að	 gögnum	 er	 aflað	 og	 að	 niðurstöðu	máls.	 Þá	 er	 einnig	 fjallað	 um	mikilvægi	 góðrar	

skipulagningar	 og	 að	 verkefnum	 sé	 stjórnað	 að	 kostgæfni.17	 ICN	 telur	 einnig	mikilvægt	 að	

forgangsröðun	sé	metin	út	frá	heildastarfsemi	eftirlitsins	og	leggur	áherslu	á	mikilvægi	þess	

að	forgangsröðun	samkeppniseftirlita	sé	tekin	til	endurskoðunar	með	reglulegu	millibili.18	

	

Í	 skýrslu	 Norrænu	 samkeppniseftirlitanna	 er	 m.a.	 fjallað	 um	mikilvægi	 þess	 að	 mál	 hljóti	

skilvirka	afgreiðslu	og	er	t.d.	lögð	aukin	áhersla	á	forgangsröðun	mála19	en	ætla	má	að	með	

																																																								
16	European	Competition	Network,	„ECN	Recommendation	on	the	power	to	set	priorities“	(European	
Competition	Network)	<http://ec.europa.eu/competition/ecn/recommendation_priority_09122013_en.pdf>	
skoðað	18.	október	2017.	
17	International	Competition	Network,	„Competition	Agency	Practice	Manual	-	Chapter	2	Effective	Project	
Delivery“	(International	Competition	Network	apríl	2012)	47	
<http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc800.pdf>	skoðað	21.	september	2017.	
18	International	Competition	Network,	„Competition	Agency	Practice	Manual	-	Chapter	1	Strategic	Planning	
and	Prioritisation“	(n.	10)	33.	
19	Nordic	competition	authorities	(n.	15)	73.	
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bættum	 málshraða	 sé	 hægt	 að	 lágmarka	 þá	 röskun	 sem	 málsaðilar	 og	 neytendur	 eiga	 í	

hættu	á	að	verða	fyrir	á	meðan	mál	er	til	umfjöllunar	hjá	eftirlitsaðilum.	

	

Sænska	 samkeppniseftirlitið	 hefur	 einnig	 gefið	 opinbera	 út	 að	 eftirlitið	 kjósi	 að	 raða	

samkeppnismálum	 í	 forgangsröð	 eftir	 umfangi	 og	 mikilvægi	 málanna.20	 Það	 telur	 að	

forgangsröðun	 sé	 til	 þess	 fallin	 að	 þjóna	 veigamiklu	 hlutverki	 varðandi	 framkvæmd	

samkeppnismála	 í	Svíþjóð	og	að	með	forgangsröðun	sé	verið	að	tryggja	skilvirka	afgreiðslu	

mála.	Þá	 forgangsraða	hollensk	 samkeppnisyfirvöld	einnig	 sínum	málum21	ásamt	 finnskum	

samkeppnisyfirvöldum.22		Af	þessu	er	ljóst	að	mikilvægi	forgangsröðunar	er	sífellt	að	aukast,	

og	að	forgangsröðun	sé	sífellt	verið	að	veita	aukið	vægi,	sérstaklega	í	ljósi	nýrrar	tilskipunar	

ESB.	Farið	verður	nánar	í	tæknilegar	útfærslur	forgangsröðunar	í	6.	kafla.	

	

Ætla	 má	 að	 góð	 stefnumótun	 og	 forgangsröðun	 samkeppnismála,	 sem	 reglulega	 hljóta	

endurskoðun	m.t.t.	 umhverfis,	 sé	 ein	 af	meginstoðum	 í	 skilvirku	 samkeppniseftirliti	 og	 sé	

jafnframt	til	þess	fallin	að	styðja	við	bættan	málshraða	og	hagkvæmrar	nýtingar	auðlinda	á	

borð	 við	 mannauð	 og	 fjármagn.	 Þegar	 litið	 var	 til	 erlendrar	 umræðu	 um	 framkvæmd	

samkeppnismála,	í	ljósi	skilvirkni,	kom	málsmeðferðartíminn	einnig	víða	til	umræðu,	þá	fyrir	

breytingar	 innan	 ESB	 sem	 áttu	 sér	 stað	 árið	 2004.	 Við	 þær	 breytingar	 var	 hluti	 verkefna	

færður	frá	framkvæmdastjórn	ESB	til	eftirlitsstofnana	aðildarríkjanna.	Sú	staða	virðist	aftur	

vera	upp	komin,	að	mál	 séu	 farin	að	 taka	of	 langan	 tíma	og	að	málshraðanum	sé	því	ekki	

háttað	á	skilvirkan	máta.23		

	

2.1.3	Samstarf	

Evrópsku	 neytendasamtökin	 hafa	 bent	 á	 að	 óhjákvæmilega	 sé	 samhljómur	 á	 einhverjum	

sviðum	samkeppnis-	og	neytendareglna	og	að	á	 tíðum	sé	 jafnvel	skörun.	Samstarf	þessara	

																																																								
20	Konkurrensverket,	„The	Swedish	Competition	Authority’s	Prioritisation	Policy	for	Enforcement“	(20.	apríl	
2016)	2	<http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/about-
us/english_prioritisation_policy_for_enforcement.pdf>	skoðað	18.	október	2017.	
21	NautaDutilh,	„Dutch	Competition	Authority	adopts	prioritisation	policy“	(Lexology,	21.	maí	2012)	
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=98387428-c029-4a64-b4fb-a490b8ff1e66>	skoðað	18.	
október	2017.	
22	Nordic	competition	authorities	(n.	15)	75.	
23	The	European	Consumer	Organisation,	„Empowering	the	National	Competition	Authorities	to	be	more	
effectice	enforcers	-	BEUC	response“	(8.	mars	2016)	1	<http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-
021_pki_empowering_the_national_competition_authorities.pdf>	skoðað	18.	október	2017.	
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stofnana	væri	að	því	leyti	til	vænlegt	til	að	auka	skilvirkni.	Bent	er	á	að	samstarf	geti	komið	

sér	vel	fyrir	báða	aðila	sökum	þess	að	hin	ýmsu	neytendasamtök	eru	oft	á	tíðum	sá	aðili	sem	

fyrstur	fær	vitneskju	um	þær	hættur	og	vandamál	sem	að	mörkuðum	steðja.24	Má	því	ætla	

að	neytendasamtök	geti	með	þeim	hætti	búið	yfir	gríðarlega	verðmætum	upplýsingum	um	

þau	vandamál	 sem	vofa	 yfir	og	hvaða	áhrif	 vandamálin	 geti	 hugsanlega	haft	 á	neytendur.	

Vera	má	að	vandamálin	kalli	hreinlega	á	inngrip	af	hálfu	samkeppnisyfirvalda.	Því	er	ljóst	að	í	

samstarfi	 umræddra	 aðila	 geti	 falist	 mikill	 ávinningur	 í	 formi	 bættrar	 yfirsýnar	 á	markaði	

landsins	og	eftirlit	geti	með	þeim	hætti	unnið	betur	að	sínum	markaðsskilgreiningum.	Þá	má	

einnig	 ætla	 að	 töluverður	 ávinningur	 geti	 falist	 í	 samstarfi,	 bæði	 fyrir	 atvinnulíf	 og	

neytendur.	 Samvinna	 stofnana	 getur	 verið	 til	 þess	 fallin	 að	 flýta	 inngripum	 af	 hálfu	

samkeppnisyfirvalda,	þar	sem	fyrirtæki	sem	haga	sér	með	samkeppnishamlandi	hætti	verði	

stöðvuð	 fyrr	 þar	 sem	 fyrr	 kemst	 upp	 um	 hegðun	 fyrirtækja	 og	 hugsanleg	 brot	 á	

samkeppnisreglum	skl.	

	

Einnig	má	ætla	að	samstarf	á	milli	samkeppniseftirlita	geti	komið	sér	vel,	en	sem	dæmi	má	

nefna	 samstarf	 norrænna	 samkeppniseftirlita,	 samstarf	 Evrópskra	 samkeppniseftirlita	 ECN	

og	 alþjóðleg	 samtök	 samkeppniseftirlita,	 ICN.	 Þessi	 samtök	 eiga	 það	 öll	 sameiginlegt	 að	

skapa	vettvang	fyrir	samkeppniseftirlit	og	miðla	reynslu	sín	á	milli.		Með	þeim	hætti	má	ætla	

að	 eftirlit	 geti	 bætt	 sína	 starfsemi,	 sem	 er	 til	 þess	 fallið	 að	 auka	 skilvirkni	 við	

samkeppniseftirlit.	

	

2.1.4.	Frammistöðumat	og	aðlögunarhæfni	

Ætla	 má	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 skoða	 starfsemi	 fyrirtækja	 heildstætt	 þegar	 meta	 á	 hvort	

fyrirtæki	 sinni	 sínum	 verkefnum	 vel.	 Þá	 getur	 m.a.	 reynst	 vel	 að	 styðjast	 við	

frammistöðumat.	Með	frammistöðumati	er	hægt	að	ígrunda	kosti	og	lesti	starfseminnar,	 	 í	

kjölfarið	er	hægt	að	nota	útkomu	á	frammistöðumati	og	útbúa	aðgerðaráætlun	til	að	bæta	

starfsemina,	sé	þess	þörf.	Með	þessum	hætti	má	ætla	að	hægt	sé	að	styðja	við	og	bæta	enn	

frekar	stefnumótun	samkeppnisyfirvalda.	

	

																																																								
24	sama	heimild	2.	
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Sameinuðu	þjóðirnar	hafa	t.a.m.	fjallað	um	mikilvægi	frammistöðumats	og	telja	það	til	þess	

fallið	að	auka	skilvirkni.25	Einnig	taka	ICN	undir	mikilvægi	frammistöðumats	og	hafa	t.d.	bent	

á	 að	 með	 matinu	 sé	 hægt	 að	 meta	 bæði	 heildarstarfsemi	 sem	 og	 einstaka	 þætti	

starfseminnar	og	að	með	þeim	hætti	fáist	góð	sýn	á	starfsemi	eftirlitsaðila.	ICN	tekur	dæmi	

um	að	hægt	sé	að	beita	mati	á	áþreifanlega	hluti	starfsemi	samkeppniseftirlita	eins	og	fjölda	

afgreiddra	mála.26		

	

Ætla	má	að	þeir	markaðir	sem	samkeppniseftirlit	sinna	séu	síbreytilegir	og	að	þeir	geti	tekið	

töluverðum	stakkaskiptum	á	skömmum	tíma.	Því	má	ætla	að	mikilvægt	geti	reynst	eftirlitum	

að	 endurskoða	 starfsemi	 sína	með	 reglulegu	millibili	 svo	 hægt	 sé	 að	 taka	 afstöðu	 til	 þess	

hvort	að	einhverjar	breytingar,	sem	kalli	á	endurbætur,	hafi	orðið	á	samkeppnisumhverfi.	Til	

þess	 að	 samkeppniseftirlit	 geti	 sinnt	 starfsemi	 sinni	 á	 skilvirkan	 máta	 má	 einnig	 ætla	 að	

viðeigandi	valdheimildir	þurfi	að	vera	til	 staðar	sem	eftirlitin	geti	gripið	til	 í	 starfsemi	sinni	

svo	hægt	sé	að	tryggja	markmið	laga	og		stuðla	að	aukinni	skilvirkni	í	starfsemi	eftirlita.	

	

2.1.5.	Ný	tilskipun	ESB	

Þann	22.	mars	2017	lagði	framkvæmdastjórn	ESB	fram	tillögu	að	nýrri	tilskipun	sem	ætlað	er	

að	auka	skilvirkni	við	framkvæmd	samkeppnismála	innan	aðildarríkja	ESB.	Fjallar	tilskipunin	

m.a.	um	nýjar	reglur	sem	styðja	eiga	við	framkvæmdina	og	má	segja	að	eftirlitum	séu	veitt	

þau	verkfæri	sem	til	þarf	við	að	ná	markmiði	tilskipunarinnar.	Einnig	er	fjallað	um	sjálfstæði	

samkeppniseftirlita	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 eftirlit	 taki	 sjálfstæðar	 ákvarðanir	 í	

samkeppnismálum.	Tilskipunin	undirstrikar	mikilvægi	þess	að	eftirlit	hafi	nægilegt	fjármagn	

til	 umráða,	 að	 valdheimildir	 séu	 það	 sterkar	 að	 hægt	 sé	 að	 afla	 nauðsynlegra	 gagna	 við	

úrlausn	samkeppnismála	svo	hægt	sé	að	ákveða	viðurlög	við	ólögmætu	samráði,	ásamt	því	

að	þeim	aðilum	sem,	að	eigin	frumkvæði,	veita	upplýsingar	um	ólögmætt	samráð	verði	veitt	

vernd.	Með	þeim	hætti	ætti	að	vera	hægt	að	skapa	hvata	fyrir	aðila,	sem	hafa	vitneskju	um	

slíkt,	 	 að	 stíga	 fram	og	veita	 samkeppniseftirlitum	upplýsingar,	án	þess	að	eiga	 í	hættu	að	

verða	fyrir	skaða.	

																																																								
25	UNCTAD	secretariat,	„Criteria	for	Evaluating	the	Effectiveness	of	Competition	Authorities“	(26.	apríl	2007)	
<http://unctad.org/en/Docs/c2clpd59_en.pdf>	skoðað	18.	október	2017.	
26	International	Competition	Network,	„Competition	Agency	Practice	Manual	-	Chapter	5	Competiton	Agency	
Evaluation“	(International	Competition	Network	apríl	2016)	2	
<http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1072.pdf>	skoðað	3.	október	2017.	
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Segja	má	að	tilskipunin	sé	framhald	af	reglugerð	ESB	nr.	1/2003	og	sé	ætlað	að	styrkja	hana	

enn	 frekar	þar	 sem	 reynsla	hefur	nú	hlotist	 af	 framkvæmd	 reglugerðarinnar.27	 Ljóst	 er	 að	

aukin	áhersla	hefur	verið	lögð	á	sjálfstæði	og	gagnsæi	við	samkeppniseftirlit,	en	vikið	verður	

með	ítarlegri	hætti	að	tilskipuninni	varðandi	forgangsröðun	samkeppnismála	í	kafla	6.4.	

	

Þegar	 litið	er	til	umræðu	um	framkvæmd	og	skilvirkni	samkeppnismála	erlendis	er	 ljóst	að	

mikil	 áhersla	 virðist	 vera	 á	 forgangsröðun	 samkeppnismála	 og	 samstarf	 á	 milli	 stofnana.	

Einnig	 má	 ætla	 að	 auknar	 valdheimildir	 og	 gagnsæi	 vegi	 þungt.	 Nú	 verður	 litið	 til	

sambærilegrar	umræðu	hérlendis	varðandi	framkvæmd	og	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit.	

	

2.2.	Umræðan	um	skilvirkni	hérlendis	

Þegar	litið	er	til	þeirrar	umræðu	sem	átt	hefur	sér	stað	hér	á	landi	er	skynsamlegt	að	kanna		

sýn	 aðila	 atvinnulífsins	 á	 samkeppnisaðstæður	 og	 samkeppniseftirlit	 með	

samkeppnisreglum.	 Heilbrigt	 og	 gott	 samband	 á	 milli	 aðila	 atvinnulífs	 og	

Samkeppniseftirlitsins	 verður	 að	 teljast	mikilvægt	 því	ætla	má	 að	 það	 sé	 til	 þess	 fallið	 að	

bera	með	sér	 traust	sem	bætt	getur	 íslenskt	atvinnulíf.	Með	þeim	hætti	er	hægt	að	skapa	

góðar	 samkeppnisaðstæður	 sem	 og	 gott	 og	 skilvirkt	 eftirlit,	 þar	 sem	 sjónarmiðum	 beggja	

aðila	er	komið	á	framfæri.	Jafnframt	þarf	að	vera	hægt	að	bregðast	við	þeim	aðstæðum	sem	

upp	 koma,	 til	 að	 stuðla	 að	 markmiði	 laga.	 Með	 verndun	 virkrar	 samkeppni	 er	 verið	 að	

hámarka	framleiðsluþætti	fyrirtækja,	sem	skilar	sér	í	jákvæðum	ávinningi	til	neytenda.	Gera	

má	ráð	fyrir	að	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	aukist	á	sama	tíma.		

	

Samtök	atvinnulífsins	gáfu	út	skýrslu	sem	ber	heitið:	Viðhorf	atvinnulífsins,	samkeppnislögin	

og	 framkvæmd	 þeirrar	 í	 október	 árið	 2012.	 Þar	 má	 finna	 gagnrýni	 og	 greina	 neikvæðan	

hljóm	varðandi	framkvæmd	við	samkeppniseftirlit.			

	

																																																								
27	European	Commission,	„European	Commission	-	Press	release	-	Antitrust:	Commission	proposal	to	make	
national	competition	authorities	even	more	effective	enforcers	for	the	benefit	of	jobs	and	growth“	(22.	mars	
2017)	<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-685_en.htm>	skoðað	18.	október	2017.	
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2.2.1.	Endurskoðun	laga	

Hér	 á	 landi	 hefur	 verið	 til	 umræðu,	 m.a.	 að	 hálfu	 aðila	 atvinnulífs,	 að	 þörf	 sé	 á	 að	

endurskoða	núgildandi	skl.	Meðal	annars	hefur	sú	gagnrýni	komið	fram	að	lögin	endurspegli	

ekki	atvinnulífið	eins	og	það	raunverulega	er	 í	dag,	heldur	beri	þau	taum	af	hruni	 íslensku	

viðskiptabankanna	 sem	varð	hér	 á	 landi	haustið	2008.28	Má	því	 segja	 að	aðilar	 atvinnulífs	

séu	farnir	að	kalla	á	endurskoðað	regluverk,	sem	sé	til	þess	fallið	að	passa	þeim	aðstæðum	

sem	uppi	eru	 í	dag.	En	þær	eru	um	margt	 töluvert	 frábrugðnar	þeim	aðstæðum	sem	uppi	

voru	í	kjölfar	hrunsins.	Nýtt	frumvarp	til	samkeppnislaga	var	 lagt	fram	á	145.	þingi	og	hafa	

Samtök	atvinnulífsins	tekið	vel	 í	það:	„	…við	vorum	almennt	 jákvæð	fyrir	þeim	breytingum	

sem	lagðar	voru	til	 í	 frumvarpi	 iðnaðar-	og	viðskiptaráðherra	á	145.	þingi	en	það	náði	ekki	

fram	að	ganga.“29	Má	því	ætla	að	núgildandi	samkeppnislög	þarfnist	endurskoðunar,	aðilum	

atvinnulífs	og	neytendum	til	góða.	

	

2.2.2.	Langur	málsmeðferðartími	

Málsmeðferðartími	Samkeppniseftirlitsins	hefur	verið	gagnrýndur	umtalsvert	t.a.m.	af	hálfu	

aðilum	atvinnulífs	sem	telja	m.a.	að	of	langur	málsmeðferðartími	geti	hreinlega	verið	brot	á	

mörkuðum	 landsins.30	 Því	 geti	 reynst	 erfitt	 fyrir	 málsaðila	 að	 vænta	 niðurstöðu	 án	

fyrirsjáanleika.	 Einnig	 er	 ljóst	 að	 því	 styttri	 tíma	 sem	 málsmeðferð	 tekur	 hjá	

Samkeppniseftirlitinu	þeim	mun	öflugri	er	skilvirknin.31	Þá	hefur	Viðskiptaráð	Íslands	einnig	

gagnrýnt	 Samkeppniseftirlitið	 varðandi	 langan	 málsmeðferðartíma,	 en	 þeirri	 gagnrýni	 var	

m.a.	komið	á	framfæri	í	skoðun	Viðskiptaráðs	þann	9.	maí	2016:	

	

Til	að	draga	úr	málsmeðferðartíma	eftirlitsins	þarf	að	minnka	verkefnaálag	þess	
og	auka	skilvirkni.	Aukin	áhersla	á	leiðbeiningar	skilar	hvoru	tveggja.	Til	viðbótar	
mætti	 ráðast	 í	 ýmsar	 breytingar,	 t.a.m.	 hvað	 viðkemur	 samrunamálum	 og	
undanþágumálum	 frá	 samkeppnislögum,	 sem	myndu	 auka	 skilvirkni	 eftirlitsins	
enn	 frekar.	 Öflugt	 samkeppniseftirlit	 er	 mikilvægur	 hlekkur	 í	 heilbrigðu	
viðskiptaumhverfi,	ekki	síst	hvað	viðkemur	umhverfi	smærri	fyrirtækja.	

	
																																																								
28	Alþt.	2015-2016,	A-deild,	þskj.	1736-888	mál.	
29	Samtök	Atvinnulífsins,	tölvupóstur	til	höfundar	(18.	október	2017).	
30	Samtök	Atvinnulífsins,	„Viðhorf	atvinnulífsins	-	Samkeppnislögin	og	framkvæmd	þeirra“	(október	2012)	6	
<http://www.sa.is/media/1153/nm54445_-_samkeppnisskyrsla_vef_811118661.pdf>	skoðað	21.	september	
2017.	
31	Viðskiptaráð	Íslands,	„Gerum	meira	úr	minna	-	Umbætur	í	rekstrarumhverfi	minni	fyrirtækja“	(9.	maí	2016)	
5–6	<http://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/skodanir/gerum-meira-ur-minna.pdf>	skoðað	8.	nóvember	2017.	
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Í	ljósi	þess	má	ætla	að	aukin	skilvirkni	sé	fólgin	í	bættum	málshraða.	Þegar	mál	eru	afgreidd	

á	 skjótan	 hátt	 er	 verið	 að	 vernda	 virka	 samkeppni	 og	 þar	með	 hagsmuni	 neytenda,	 enda	

skila	 jákvæð	 áhrif	 sér	 þá	 með	 skjótari	 hætti	 til	 neytenda	 heldur	 en	 þegar	 málsmeðferð	

dregst	á	langinn.	

	

Sá	 tími	 er	 Samkeppniseftirlitið	 tekur	 sér	 við	 ákvarðanatöku	 í	 málum	 hefur	 einnig	 verið	

gagnrýndur	 opinberlega	 af	 hinum	 ýmsu	 aðilum	atvinnulífs	 sem	og	 almenningi.	 Sem	dæmi	

má	 nefna	 tilkynningu	 Mjólkursamsölunnar	 sem	 birtist	 í	 frétt	 Vísis	 árið	 201532	 þar	 segir:	

„Langur	málsmeðferðartími	hjá	Samkeppniseftirlitinu	er	bagalegur	og	hann	þarf	að	stytta.“		

	

Gagnrýni	 þessi	 er	 ekki	 ný	 af	 nálinni,	 en	 árið	 2007	 sendi	 fyrirtækið	 Iceland	 Express	 frá	 sér	

umsögn	 við	 frumvarp	 til	 nýrra	 laga	 þar	 sem	 þörfin	 fyrir	 setningu	 tímamarka	 á	

samkeppnismál	var	nefnd	sérstaklega33	sökum	þess	hve	 langan	tíma	eftirlitið	 tekur	sér	við	

ákvarðanatöku	 í	samkeppnismálum.	Þá	hefur	Heimir	Örn	Herbertsson,	hrl.	einnig	gagnrýnt	

málshraðann	og	telur	úrlausnir	samkeppnismála	hér	á	landi	taka	of	langan	tíma	og	leggur	til	

breytingar	því	til	batnaðar.34		

	

Hafa	 skal	 í	 huga	 að	 málshraði	 er	 ekki	 einungis	 bundinn	 við	 framkvæmd	

Samkeppniseftirlitsins,	 heldur	 getur	 hann	 einnig	 lengst	 sökum	 athafnaleysis	 af	 hálfu	

forsvarsmanna	 þeirra	 fyrirtækja	 sem	 til	 skoðunar	 eru.	 Til	 dæmis	 má	 rekja	 tafir	 á	

málsmeðferð	 vegna	 skorts	 á	 upplýsingum	 frá	 málsaðilum.35	 Þegar	 upplýsingar	 skortir	 er	

Samkeppniseftirlitinu	gert	erfiðara	um	vik	að	komast	að	niðurstöðu	í	máli	og	því	geta	fylgt	

tafir	við	úrlausn	málsins.	

	

Of	langan	málsmeðferðartíma	er	hægt	að	rekja	bæði	til	fyrirtækja	og	Samkeppniseftirlitsins.	

Því	virðist	sem	um	tvíhliða	vandamál	sé	að	ræða.	Nauðsynlegt	er	að	taka	á	því	svo	að	hægt	

																																																								
32	Sunna	Kristín	Hilmarsdóttir,	„Ummæli	Ólafs	Stephensen	„vítaverð“	að	mati	forstjóra	MS“	visir.is	(24.	júlí	
2015)	<http://www.visir.is/g/2015150729445>	skoðað	19.	október	2017.	
33	Alþt.	2010,	A-deild,	572.	mál,	umsögn	Iceland	Express	við	frumvarp	til	breytinga	a	samkeppnislögum,	eriindi	
nr.	Þ	38/2676.	
34	Heimir	Örn	Herbertsson,	„Hugleiðingar	um	meðferð	samkeppnismála“	(28.	apríl	2014)	
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1507090/>	skoðað	19.	október	2017.	
35	„Eimskip	sektað	um	310	milljónir	fyrir	samkeppnisbrot“	visir.is	(19.	desember	2007)	
<http://www.visir.is/g/200771219023>	skoðað	19.	október	2017.	
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sé	 að	 koma	 málsmeðferðartíma	 við	 úrlausn	 samkeppnismála	 í	 eðlilegt	 horf.	 Ætla	 má	 að	

afleiðingar	 geti	 verið	 margvíslegar	 af	 hálfu	 Samkeppniseftirlitsins	 líði	 of	 langur	 tími	 frá	

upphafi	máls	og	þar	til	ákvörðun	hefur	verið	tekin.	Neikvæðar	afleiðingar	slíkra	vinnubragða	

hafa	áhrif	á	málsaðila	jafnt	og	neytendur.	Þá	má	einnig	ætla	að	áhrifa	gæti	sömuleiðis	innan	

eftirlitsins	 sjálfs.	 Auknum	 málsmeðferðartíma	 samkeppnismála	 fylgir	 röskun	 á	 starfsemi,	

aukið	álag	á	eftirlitið	og	á	þau	mál	sem	til	skoðunar	eru.	

	

Langur	málsmeðferðartími	Samkeppniseftirlitsins	hefur	verið	gagnrýndur	í	þó	nokkurn	tíma.	

Ætla	 má	 að	 ekki	 hafi	 verið	 brugðist	 við	 gagnrýninni	 með	 nægilega	 árangursríkum	 hætti,	

þannig	 að	 málshraði	 styttist.	 Á	 síðari	 stigum	 þessarar	 ritgerðar	 verður	 langur	

málsmeðferðartími	 samkeppnismála	 á	 Íslandi	 sérstaklega	 til	 umfjöllunar	 og	 leitast	 verður	

eftir	því	að	skoða	þann	alvarleika	sem	honum	fylgir.	Þá	verða	raunhæfar	lausnir	við	styttingu	

á	málsmeðferðartíma	skoðaðar	en	þær	eiga	að	vera	 til	þess	 fallnar	að	auka	við	 skilvirkni	 í	

samkeppniseftirliti.	

	

2.2.3.	Of	lág	veltumörk	tilkynningarskyldra	samruna	

Veltumörk	 tilkynningaskyldra	 samruna	 voru	 síðast	 hækkuð	 árið	 2008.	 Þau	 hafa	 ekki	 enn	

verið	endurskoðuð,	þrátt	fyrir	að	aðilar	atvinnulífsins	hafi	kallað	eftir	slíku.	Greina	má	m.a.	

gagnrýni	 á	of	 lág	 veltumörk	 í	 skýrslu	 Samtaka	Atvinnulífsins	 frá	 árinu	2012.36	 Farið	 verður	

með	ítarlegum	hætti	í	veltumörk	í	kafla	7.4.	og	hækkun	þeirra	í	kafla	8.1.	

	

2.2.4.	Óskýrleiki	

Margir	hafa	 	gagnrýnt	óskýrleika	samkeppnireglnanna.	 Innihald	þeirra	þykir	vera	á	reiki	og	

erfitt	 geti	 reynst	að	átta	 sig	á	beitingu	 reglnanna.	Ætla	má	að	 reglur,	 sem	settar	eru	 fram	

með	óskýrum	hætti,	séu	líklegar	til	að	valda	óvissu	um	það	hvenær	og	hvernig	þeim	sé	beitt,	

það	veldur	óöryggi	fyrir	aðila	atvinnulífsins.	Sem	dæmi	má	nefna	að	Samkeppniseftirlitið	og	

forsvarsmenn	 fyrirtækja	 geta	 skilgreint	 markaðsstöðu	 fyrirtækis	 með	 mismunandi	 hætti,	

eftirlitið	skilgreinir	t.d.	fyrirtæki	sem	markaðsráðandi	en	á	sama	tíma	getur	umrætt	fyrirtæki	

ekki	skilgreint	sig	sem	markaðsráðandi.	Þá	er	hætt	við	því	að	hegðun	þessa	fyrirtækis	verði	

tekin	til	skoðunar	af	hálfu	eftirlitsins	á	grundvelli	11.	gr.	brots,	misnotkun	á	markaðsráðandi	

																																																								
36	Samtök	Atvinnulífsins	(n.	30)	15.	
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stöðu.	 Aðilum	 atvinnulífs	 getur	 reynst	 erfitt	 að	 kynna	 sér	 inntak	 samkeppnisreglna	 og	

skilgreininga	eftirlitsins	en	sú	staða	getur	falið	í	sér	óöryggi	og	jafnvel	vantraust	í	garð	þess.	

Ávinningur	 skýrra	 samkeppnisreglna	og	beitingu	þeirra	 er	 til	 þess	 fallinn	 að	endurspeglast	

sem	 traust	 í	 garð	 Samkeppniseftirlitsins.	 Aðilar	 geta	 þá	 starfað	með	 ákveðinni	 vissu,	 sem	

ætla	 megi	 að	 geti	 skilað	 sér	 í	 heilbrigðu	 samkeppnisumhverfi	 sem	 stuðlar	 að	 virkri	

samkeppni	 og	 verndar	 hag	 neytenda.	 Því	 er	 ljóst	 að	 með	 skýrum	 og	 gagnsæjum	

samkeppnisreglum	og	eftirliti	felst	aukin	skilvirkni	við	eftirlitið.	

	

Íslenskir	markaðir	eru	mjög	smáir	í	hinu	alþjóðlega	samhengi.	Því	er	gríðarlega	mikilvægt	að	

markaðir	séu	skilgreindir	réttilega.	Séu	markaðir	skilgreindir	með	of	þröngum	hætti	þar	sem	

Samkeppniseftirlitið	hefur	 jafnvel	gengið	 lengra	en	þörf	var	á,	er	hætt	við	því	að	áhrifanna	

gæti	 í	 formi	 aukinnar	 samþjöppunar	 sem	 aftur	 getur	 haft	 skaðlegar	 afleiðingar	 á	 íslensk	

fyrirtæki.	Í	dag	blasir	við	alþjóðlegt	samkeppnisumhverfi	sem	þekktist	ekki	hér	áður	fyrr,	því	

er	 gríðarlega	 mikilvægt	 að	 rétt	 sé	 staðið	 að	 málum	 og	 að	 litið	 sé	 á	 heildarmyndina	 í	

samkeppnislegu	 samhengi,	 svo	 hægt	 sé	 að	 meta	 áhrif	 samþjöppunar	 á	 hagsmuni	

atvinnulífsins	 með	 betri	 hætti.	 Til	 að	 hægt	 sé	 að	 tryggja	 umrædda	 eiginleika	 er	 ljóst	 að	

Samkeppniseftirlitið	þarf	að	endurskoða	verkferla	sína,	en	til	að	tryggja	virka	samkeppni	er	

mikilvægt	að	setja	fram	góðar,	ítarlegar	og	skýrar	leiðbeiningar	sem	eru	aðgengilegar	þeim	

aðilum	sem	í	þær	sækjast.37	

	

2.2.5.	Skortur	á	trausti	

Samtök	atvinnulífsins	hafa	einnig	fengið	ábendingar	frá	aðilum	innan	sinna	raða	um	að	upp	

geti	 komið	 sú	 staða	 að	 forsvarsmenn	 fyrirtækja	 láti	 hreinlega	 hjá	 líða	 að	 leita	 til	

Samkeppniseftirlitsins	eftir	leiðbeiningum	og	upplýsingum.	Ástæðan	virðist	vera	sú	að	aðilar	

atvinnulífs	skynja	óvild	í	sinn	garð	og	telja	jafnvel	að	Samkeppniseftirlitið	hafi	neikvæða	sýn	

á	atvinnulífið	og	aðila	þess.	Því	er	 líklegt	að	vegna	þessa	sé	ákveðið	vantraust	til	staðar	frá	

aðilum	atvinnulífsins,	en	það	er	mikilvægt	að	bæta	því	ætla	má	að	trausti	og	upplýsingaflæði	

á	milli	atvinnulífs	og	eftirlits	fylgi	aukin	skilvirkni	við	eftirlit.	Með	þeim	vinnubrögðum	aukast	

líkurnar	 á	 að	 aðilar	 verði	 óhræddir	 við	 að	 nálgast	 Samkeppniseftirlitið	 og	 fá	 umbeðnar	

upplýsingar,	 svo	 að	 þeir	 geti	 sinnt	 sinni	 starfsemi	 af	 heilindum	og	miðlað	 upplýsingum	 til	

																																																								
37	Viðskiptaráð	Íslands,	„Gerum	meira	úr	minna	-	Umbætur	í	rekstrarumhverfi	minni	fyrirtækja“	(n.	31)	5–6.	
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eftirlitsins	sömuleiðis.	Því	má	ætla	að	eftirlitið	geti	öðlast	betri	og	nákvæmari	sýn	á	markaði	

landsins	og	í	því	felst	aukning	á	skilvirkni,	með	nákvæmari	sýn	er	hægt	að	vinna	með	betri	

hætti	að	verndun	virkrar	samkeppni	og	þar	með	að	bættum	hag	neytenda.	

	

2.2.6.	Samkeppnishamlandi	samkeppniseftirlit	

Ágæti	 samkeppnisreglna	 virðist	 ekki	 orka	 tvímælis,	 en	með	 þeim	má	 stuðla	 að	 heilbrigðri	

háttsemi	 fyrirtækja,	 góðu	 viðskiptasiðferði	 og	 hlúa	 vel	 að	 rekstrarumhverfi	 fyrirtækja,	 	 á	

sama	 tíma	 og	 unnið	 er	 að	 því	 að	 vernda	 virka	 samkeppni,	 bæta	 hag	 neytenda	 og	

samfélagsins	 í	 heild	 sinni.	 Markmið	 samkeppnisreglna	 ætti	 að	 vera	 til	 þess	 fallið	 að	

ólögmætt	 samráð	 og	 misnotkun	 á	 markaðsráðandi	 stöðu	 sé	 litið	 hornauga	 og	 að	 aðilar	

forðist	að	 sýna	af	 sér	 slíka	ólögmæta	háttsemi.	 Samkeppnisreglurnar	eru	undir	eftirliti,	 en	

aðilar	atvinnulífs	hafa	m.a.	gagnrýnt	að	eftirlitið	ofbeiti	reglunum	á	þann	veg	að	leitast	sé	við	

að	stjórna	mörkuðum	landsins	og	hegðun	fyrirtækja	þegar	þess	er	óþörf.	Hætt	er	við	því	að	

hegðun	 fyrirtækja	 breytist	 komi	 þessi	 staða	 upp.	 Aðilar	 atvinnulífs	 hafa	m.a.	 gagnrýnt	 að	

eftirlitið	hafi	tekið	að	sér	stjórn	atvinnulífsins	og	ákveði	hvernig	staðið	skuli	að	uppbyggingu,	

þá	á	þann	hátt	 að	verið	er	að	hamla	 starfsemi	 fyrirtækja.38	Því	má	velta	því	upp	hvort	 að	

jákvæð	áhrif	 samkeppnisreglna	vegi	þyngra	heldur	en	hin	neikvæðu	og	hvort	að	einföldun	

regluverks	og	einföldun	á	eftirlitshlutverki	Samkeppniseftirlitsins	skili	sér	í	aukinni	skilvirkni	

við	eftirlit.	

	

2.3.	Kælingaráhrif	

Við	 túlkun	 samkeppnisreglna	má	ætla	að	ógerlegt	 sé	að	 fá	nákvæma	niðurstöðu	óháð	því	

hvort	 að	 ítarleg	 gagnaöflun	 liggi	 að	 baki	 henni	 eða	 auðlindir	 eftirlits	 hafi	 verið	 nýttar	 á	

hagkvæman	 máta.	 Því	 er	 ljóst	 að	 ekki	 er	 hægt	 að	 greina	 með	 fullkomnum	 hætti	 þær	

afleiðingar	sem	háttsemi	fyrirtækja	getur	haft	og	því	getur	reynst	erfitt	að	meta	hvort	að	sú	

háttsemi	geti	 reynst	skaðleg	samkeppni	eða	hvenær	hún	er	 til	þess	 fallin	að	skila	sér	með	

jákvæðum	ávinningi	til	neytenda.39	

	

																																																								
38	Samtök	Atvinnulífsins	(n.	30)	7.	
39	Yannis	Katsoulacos	og	David	Ulph,	„On	optimal	legal	standards	for	competition	policy:	A	general	welfare-
based	analysis“	(2009)	57	(3)	Journal	of	Industrial	Economics	410,	412.	
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Tvenns	konar	hættur	hafa	verið	viðloðandi	samkeppnisrétt.	Fyrri	hættan	(hér	eftir	villa	I)	er	

jákvæð	villa	þar	 sem	eftirlitið	gengur	of	 langt	 í	 eftirliti.	Rangar	niðurstöður	eru	dregnar	af	

samkeppnishegðun	fyrirtækis,	þar	sem	ekki	var	um	að	ræða	samkeppnishamlandi	hegðun.	

Komi	slík	villa	upp	við	samkeppniseftirlit	má	ætla	að	um	ofbeitingu	samkeppnisreglna	sé	að	

ræða,	en	hún	er	 til	 þess	 fallin	að	 skila	 sér	 í	 neikvæðum	áhrifum	á	neytendur	og	 fyrirtæki.	

Þegar	 samkeppnisyfirvöld	 beita	 sér	 með	 umræddum	 hætti	 skapast	 sú	 hætta	 að	 fyrirtæki	

bregðist	við	með	því	að	breyta	samkeppnislegri	hegðun	sinni,	þá	á	þann	veg	að	 fyrirtækin	

verða	meira	á	varðbergi.	Þá	er	hætt	við	því	að	kælingaráhrifa	taki	að	gæta	í	formi	aðhalds	af	

hálfu	 fyrirtækja.40	 Í	 ljósi	 skilvirks	 samkeppniseftirlits	 má	 ætla	 að	 kælingaráhrif	 dragi	 úr	

skilvirkni	 í	 samkeppniseftirliti	 þar	 sem	 ávinningur	 skilar	 sér	 síður	 til	 neytenda	 og	 virk	

samkeppni	 fær	 að	 finna	 fyrir	 þeim	 áhrifum	 sem	 orðið	 geta	 sökum	 ofbeitingar	 af	 hálfu	

eftirlitsins.	

	

Seinni	hættan	(hér	eftir	villa	II)	getur	komið	upp	ef	samkeppnisyfirvöldum	yfirsést	að	greina	

og	uppræta	samkeppnishamlandi	hegðun	fyrirtækja.	Þegar	villa	 II	kemur	upp	er	hættan	sú	

að	 neytendur	 bíði	 skaða.	 Bæði	 villa	 I	 og	 villa	 II	 bera	 með	 sér	 neikvæðar	 afleiðingar	 fyrir	

neytendur	og	 fyrirtæki	og	má	því	ætla	 að	 samkeppnisyfirvöldum	beri	 að	hafa	hætturnar	 í	

huga	við	framkvæmd	samkeppnismála.	41	

	

Hér	mætast	 vannýttar	 og	 ofnýttar	 samkeppnisreglur,	 en	ætla	má	 að	 stofnanauppbygging	

geti	tengst	umræddum	villum,	þ.e.a.s.	hvort	að	yfirvöld	séu	að	beita	sér	of	mikið	eða	of	lítið	í	

samkeppnismálum,	en	í	báðum	tilvikum	má	ætla	að	í	þeim	felist	óskilvirkni	í	eftirliti	þar	sem	

að	með	þeim	hætti	er	vegið	að	markmiðum	skl.	um	verndun	virkrar	samkeppni.	Er	því	ljóst	

að	mikilvægt	er	fyrir	samkeppnisyfirvöld	að	sniðganga	umræddar	villur	og	hafa	þær	 í	huga	

við	framkvæmd	samkeppnismála.		

	

2.4.	Annað	

Í	 kjölfar	 hruns	 hinna	 íslensku	 viðskiptabanka	 haustið	 2008	 gekk	 í	 garð	 erfitt	 tímabil	 fyrir	

íslenskt	 atvinnulíf.	 Samkeppniseftirlitið	 brást	 skjótt	 við	 aðstæðunum	m.a.	með	 því	 að	 ýta	

																																																								
40	„Error	Types“	(New	York	Law	School)	<http://www.eucomplaw.com/error-types/>	skoðað	5.	desember	
2017.	
41	sama	heimild.	
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undir	vöxt	og	aðstoða	fyrirtæki	við	að	fóta	sig	í	nýjum	og	harneskjulegum	heimi	sem	blasti	

við.	Það	var	gert	með	því	að	 lágmarka	skaða	og	hlúa	að	sárum	 íslensks	atvinnulífs.	Áratug	

síðar	er	 samkeppniseftirlit	 enn	með	 sama	 sniði,	 jafnvel	þó	að	aðstæður	atvinnulífsins	hafi	

breyst	töluvert.	Íslensk	samkeppnislöggjöf	virðist	ekki	samsvara	sér	við	löggjöf	annarra	landa	

EES-svæðisins,	 má	 þar	 nefna	 heimild	 fyrirtækja	 til	 sjálfsmats	 vegna	 einstaklingsbundinna	

undanþága	 og	 skort	 á	 vinnureglum	 varðandi	 haldlagningu	 gagna42	 þeirra	 fyrirtækja	 er	 til	

rannsóknar	eru	hjá	eftirlitinu,	ásamt	fleiru.		

	

Þegar	kemur	að	því	að	bæta	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	 íslenskra	samkeppnisreglna	er	

ljóst	 að	 af	 mörgu	 er	 að	 taka,	 en	 þó	 má	 ekki	 gleyma	 því	 mikilvæga	 og	 góða	 starfi	 sem	

Samkeppniseftirlitið	hefur	verið	að	sinna.	

	

Sé	litið	til	heildarmyndar	á	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	má	ætla	að	gríðarlega	mikilvægt	

sé	að	eftirlitsstofnanir	marki	sér	skýra	og	nákvæma	stefnumótun	ásamt	því	að	verkferlar	séu	

þróaðir	og	hannaðir	út	frá	þeim	aðstæðum	sem	eftirlit	takast	á	við.	Fer	þar	saman	mikilvægi	

markmiðasetningar,	 þekkingar	 og	 nýtingar	 mannauðs,	 fjármunaveitingu,	 frammistöðumat	

o.fl.	Með	þeim	hætti	má	ætla	að	hægt	sé	að	byggja	góðan	grunn	að	starfsemi	eftirlits,	en	

einnig	má	telja	að	samstarf	við	aðrar	stofnanir	hafi	einnig	vægi.	

	

Í	þessu	samhengi	er	áhugavert	að	skoða	hvernig	staðan	er	hjá	Samkeppniseftirlitinu	 í	dag.	

Vandamálin	 sem	 tróna	 á	 toppi	 ísjakans	 hér	 á	 landi	 endurspeglast	 í	 of	 hægum	

málsmeðferðartíma	og	þörfinni	fyrir	endurskoðun	á	samkeppnislöggjöf.	Þá	virðist	mikilvægi	

forgangsröðunar	einnig	liggja	ljóst	fyrir,	en	ætla	má	að	hún	sé	til	þess	fallin	að	auka	og	styðja	

við	bættan	og	skilvirkan	málshraða.		

	

Ekkert	 lát	virðist	vera	á	því	álagi	sem	Samkeppniseftirlitið	er	undir	hvað	varðar	fjölda	mála	

og	afgreiðslu	þeirra.	Því	má	ætla	að	þörf	sé	á	hækkun	veltumarka	til	að	koma	málum	í	rétt	

horf.	Þó	skal	tekið	fram	að	ekki	er	um	að	ræða	tæmandi	talningu	á	þeim	hindrunum	sem	í	

vegi	 samkeppniseftirlits	 eru.	 Áður	 en	 umrædd	 vandamál	 verða	 skoðuð	nánar	 verður	 farið	

																																																								
42	Samtök	Atvinnulífsins	(n.	30)	11.	
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yfir	samkeppnislögin	sjálf,	lagaumhverfi	við	samkeppniseftirlit	kannað	og	að	því	loknu	verður	

litið	til	stofnanauppbyggingar	með	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	að	leiðarljósi.	

	

	

3.	kafli	–	Almennt	um	lögin	

Samkeppnislög	eru,	í	sögulegu	samhengi,	tiltölulega	ung	löggjöf.	Þau	hafa	þó	náð	að	breiða	

úr	sér	um	heim	allan	á	skömmum	tíma.	Slíka	löggjöf	er	nú	að	finna	í	yfir	120	löndum	í	öllum	

heimsálfum	en	ekki	eru	allir	á	eitt	sáttir	um	ágæti	slíkra	laga	og	eftirfylgni	þeirra.	Verður	nú	

vikið	að	íslenskri	samkeppnislöggjöf,	upphafi	hennar	og	hvernig	henni	er	háttað	í	dag.	

	

3.1.	Upphaf	íslenskra	samkeppnislaga	

Fyrstu	 íslensku	 lögin	 sem	 bera	 keim	 samkeppnisreglna	 eru	 lög	 nr.	 56/1978	 um	 verðlag,	

samkeppnishömlur	og	óréttmæta	viðskiptahætti.	Má	segja	að	með	lagasetningu	þessari	hafi	

verið	komið	á	fyrsta	skipulagða	verðlagseftirlitinu.	Síðan	þá	hefur	mikið	vatn	runnið	til	sjávar	

varðandi	samkeppniseftirlit.	

	

Evrópska	efnahagssvæðinu	var	komið	á	í	janúar	1994	og	í	kjölfarið	varð	til	fyrsta	heildstæða	

samkeppnislöggjöf	Íslands	með	lögum	nr.	8/1993.	Lögunum	fylgdu	umtalsverðar	breytingar	

fyrir	 samfélagið	 þar	 sem	 frjálsri	 samkeppni	 var,	 upp	 að	 vissu	marki,	 gefin	 laus	 taumur	 og		

horfið	 var	 frá	 verðlagseftirliti	 og	 verðstöðvun	 sem	 við	 völd	 hafði	 verið	 árin	 áður.43	 Helsta	

markmið	 laganna	var	m.a.	það	að	samræma	samkeppnisreglur	hér	á	 landi	að	þeim	reglum	

sem	 í	gildi	voru	 í	Evrópu.	Mikil	áhersla	var	 lögð	á	eflingu	 innlendrar	samkeppni	en	á	sama	

tíma	að	þenja	út	 svigrúm	samkeppnisaðila	 til	 þess	 að	eiga	 í	 samkeppni	 á	erlendri	 grundu.	

Með	 þessum	 hætti	 má	 ætla	 að	 lögin	 hafi	 stuðlað	 að	 aukinni	 samkeppni	 á	 frjálsum	

mörkuðum	bæði	hérlendis	og	erlendis	og	var	meginreglan	um	virka	samkeppni	 lögfest,	en	

hún	 stuðlar	 að	hagkvæmri	nýtingu	 framleiðsluþátta	og	efnahagslegum	 framförum	 íslensks	

samfélag.		

	

Við	 lagasetninguna	 var	 samkeppniseftirlit	 í	 höndum	 Samkeppnisstofnunar	 og	

Samkeppnisráðs.	 Þá	 var	 einnig	 komið	 á	 Áfrýjunarnefnd	 samkeppnismála	 sem	 enn	 er	
																																																								
43	Stefán	Már	Stefánsson,	Samkeppnisreglur	(Félag	íslenskra	iðnrekenda	1993)	150. 
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starfandi	 í	 dag.	Með	 lögunum	var	 samkeppnisyfirvöldum	veitt	 ákveðið	eftirlitshlutverk,	 en	

grannt	 skyldi	 fylgst	 með	 ýmis	 konar	 samkeppnishömlum	 ásamt	 óréttmætum	

viðskiptaháttum.	Valdheimildir	hins	nýstofnaða	yfirvalds	voru	t.d.	að	kveða	á	um	brot	gegn	

bannreglum	skl.	og	að	grípa	inn	í	samkeppnishamlandi	samruna.	

	

Auk	 innlends	 samkeppniseftirlits	 hafa	 aðildarríki	 EES	 sérstakt	 eftirlit,	 Eftirlitsstofnun	 EFTA	

(hér	 eftir	 ESA)	 ásamt	 sérstökum	 dómstóli	 sem	 sinnir	 sambærilegu	 hlutverki	 og	

framkvæmdarstjórnir	ESB	ásamt	dómstóli	ESB.44		

	

3.2.	Samkeppnislög	nr.	44/2005	

Árið	 2004	 var	 viðburðaríkt	 fyrir	 bæði	 evrópskan	 og	 íslenskan	 samkeppnisrétt	 þar	 sem	

lagabreytingar	 á	 réttarsviðinu	náðu	 fram	að	 ganga.	 Töluverðar	 breytingar	 höfðu	orðið	 hjá	

ESB	og	í	kjölfarið	voru	lögfest	núgildandi	samkeppnislög	nr.	44/2005,	með	síðari	breytingum.	

Segja	 má	 að	 mesta	 breytingin	 hafi	 snert	 Samkeppniseftirlitið	 sem	 slíkt	 þar	 sem	

framkvæmdastjórn	ESB	sá	vankanta	á	skilvirkni	eftirlitanna.	Framkvæmdastjórnin	hafði	ekki	

náð	tökum	á	sínum	verkefnum	með	hagkvæmum	hætti	og	því	voru	ábyrgð	og	verkefni	færð	

yfir	 til	 samkeppniseftirlita	 aðildarríkjanna	 en	 með	 þeim	 hætti	 var	 leitast	 við	 að	 létta	 á	

starfsemi	framkvæmdastjórnarinnar.45	Til	að	bæta	samhljóm	á	framkvæmd	samkeppnismála	

og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 Ísland	 yrði	 eftirbátur	 annarra	 var	 samræming	 íslenskra	

samkeppnisreglna	 við	 aðildarríki	 EES	 óhjákvæmileg.	 Það	 má	 því	 í	 raun	 álykta	 að	 íslensk	

samkeppnislög	stjórnist	að	meginstefnu	til	af	breytingum	erlendis	frá,	sem	síðan	teygja	sig	

inn	í	íslenskan	rétt	í	gegnum	EES-samninginn,	en	fram	kemur	í	frumvarpi	til	núgildandi	laga	

að	í	breytingunum	felist	m.a.	innleiðing	á	reglugerðum	ESB	nr.	1/2003	og	139/2004.46		

	

Markmið	skl.	kemur	fram	í	1.	gr.	og	er	svohljóðandi:	

1. gr.	Lög	þessi	hafa	það	að	markmiði	að	efla	virka	samkeppni	 í	viðskiptum	og	
þar	 með	 vinna	 að	 hagkvæmri	 nýtingu	 framleiðsluþátta	 þjóðfélagsins.	
Markmiði	þessu	skal	náð	með	því	að:	

a. vinna	gegn	óhæfilegum	hindrunum	og	takmörkunum	á	frelsi	í	atvinnurekstri,	
b. vinna	gegn	skaðlegri	fákeppni	og	samkeppnishömlum	
c. auðvelda	aðgang	nýrra	samkeppnisaðila	að	markaðnum		

																																																								
44	sama	heimild	133.	
45	Alþt.	2004-05,	A-deild	4241.	
46	Alþt.	2004-05,	A-deild,	þskj.	883-590	mál.	
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Ljóst	er	að	þessi	lagagrein	er	verulega	opin	fyrir	túlkun,	en	slíkt	hið	sama	á	reyndar	við	um	

flest,	ef	ekki	öll,	ákvæði	 íslenskra	samkeppnislaga.	Þar	sem	um	er	að	ræða	 lagareglur	sem	

byggja	á	hagfræðilegum	grunni	má	ætla	að	réttarsviðið	bjóði	sérstaklega	uppá	mismunandi	

skoðanir	 um	 hvernig	 túlka	 skuli	 slíkar	 reglur.47	 Þó	 virðist	 þokkalega	 náin	 samstaða	 hafa	

myndast	 á	 milli	 hagfræðinga,	 lögfræðinga	 og	 annarra	 sérfræðinga	 um	 þau	markmið	 sem	

samkeppnisreglum	 er	 ætlað	 að	 ná.48	 Vegna	 eðli	 reglnanna,	 sem	 byggðar	 eru	 á	 mjög	

pólitískum	og	hagfræðilegum	grunni,	verður	að	teljast	eðlilegt	að	skoðanir	breytist	í	gegnum	

árin	með	straumum	og	stefnum	hvers	tíma.	Markmiðum	verður	þannig	ekki	endilega	náð	á	

sama	hátt	 í	dag	og	gert	var	 í	gær.	Því	er	nauðsynlegt	að	 framkvæmd	 laganna	og	eftirlit	 sé	

endurskoðað	með	mjög	reglubundnum	hætti.	Ætla	má	að	samkeppnisaðstæður	einkennist	

af	 óstaðfestu	 þar	 sem	 umhverfið	 tekur	 sífelldum	 breytingum	 og	 innan	 ófyrirsjáanlegs	

tímaramma.	Því	er	mikilvægt	að	taka	mið	að	aðstæðum	hverju	sinni,	svo	að	markmiði	 laga	

verði	náð.	

	

Samkeppniseftirlitið	er	það	stjórnvald	sem	sýnir	raunverulegt	inntak	skl.	með	sinni	starfsemi	

ásamt	 framkvæmdarstjórn	 ESB	 og	 dómum	 Evrópudómstólsins.	 Þá	 setja	 skrif	 fræðimanna	

einnig	sinn	svip	á	túlkun	 laganna.49	Verður	nú	vikið	nánar	að	samkeppnisreglum	ásamt	því	

að	litið	verður	til	starfsemi	og	uppbyggingu	eftirlitsins.	

	

Samkeppnislögum	er	ætlað	að	vernda	hagsmuni	neytanda	og	er	það	meðal	annars	gert	með	

því	að	gæta	að	þeirra	velferð	 í	efnahagslegum	framförum	sem	eiga	sér	stað	 í	þjóðfélaginu	

hverju	sinni.50	Meginreglu	samkeppnisréttar	er	að	finna	í	1.	gr.	skl.,	að	virk	samkeppni	stuðli	

að	 markmiði	 laga	 og	 því	 má	 ætla	 að	 lögin	 séu	 til	 þess	 fallin	 að	 stuðla	 að	 auknum	

neytendaábata.	Til	þess	að	auka	hann	eru	fyrirtæki	hvött	 til	hagkvæmrar	nýtingar	á	sínum	

framleiðsluþáttum	sem	skilar	sér	 í	 formi	 jákvæðs	ávinnings	 til	neytenda	 í	 formi	ávinnings	 í	

hagnaði	sem	fylgir	betri	nýtingu.51	Til	verndunar	virkrar	samkeppni	hefur	 löggjafinn	 lögfest	

																																																								
47	Heimir	Örn	Herbertsson,	„Yfirráð	eða	ekki,	það	er	efinn“	(2009)	15	Lögmannablaðið	28,	28.	
48	Jones	(n.	6)	18.	
49	Heimir	Örn	Herbertsson	(n.	47)	28.	
50	Whish	og	Bailey	(n.	3)	1.	
51	Jeffrey	M.	Perloff,	Microeconomics	(7.	Útg.,	Pearson	Education	2015)	300.	
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samkeppnisreglur	 og	 sömuleiðis	 ákveðnar	 bannreglur	 sem	 taka	 á	 samkeppnislegum	

aðstæðum	og	samkeppnishegðun	fyrirtækja.	Verður	nú	vikið	að	bannreglum	skl.	

	

3.2.1.	Bannreglur	samkeppnislaga	

Efnislegar	bannreglur	samkeppnislaga	eru	tvær	talsins	og	fjallar	þær	um	ákveðnar	tegundir	

háttsemi	fyrirtækja	sem	til	þess	eru	fallnar	að	skaða	neytendur.	

	

Í	 fyrsta	 lagi	 ber	 að	 nefna	 10.	 gr.	 skl.	 sem	 tekur	 á	 banni	 við	 ólögmætu	 samráði	 og	

samkomulagi,	 óháð	 formi,	 milli	 keppinauta	 um	 ákveðna	 hegðun	 á	 þeim	 mörkuðum	 er	

samráðsaðilar	starfa	á.	Slík	háttsemi	er	talin	ein	af	alvarlegustu	brotum	á	hagsæld	neytenda.	

Ætla	 má	 að	 ólögmætt	 samráð	 skapi	 aðilum	 svigrúm	 meðal	 annars	 til	 að	 hækka	 verð	 og	

sökum	 þess	 hefur	 bannregla	 10.	 gr.	 skl.	 löngum	 verið	 talin	 ákveðinn	 grunnur	 að	

samkeppnisreglum	á	heimsvísu.52	

	

10.	 gr.	 Allir	 samningar	 og	 samþykktir	 milli	 fyrirtækja,	 hvort	 heldur	 þær	 eru	
bindandi	eða	leiðbeinandi,	og	samstilltar	aðgerðir	sem	hafa	að	markmiði	eða	af	
þeim	 leiðir	 að	 komið	 sé	 í	 veg	 fyrir	 samkeppni,	 hún	 sé	 takmörkuð	 eða	 henni	
raskað	eru	bannaðar.	
	
Bann	þetta	tekur	m.a.	til	samninga,	samþykkta	og	samstilltra	aðgerða	sem:	
	

a. áhrif	hafa	á	 verð,	 afslætti,	 álagningu	eða	önnur	 viðskiptakjör	með	beinum	eða	
óbeinum	hætti,	

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

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

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

	

Aðalinntak	virkrar	 samkeppni	er	að	 fyrirtæki	 taki	 sjálfstæðar	ákvarðanir	um	sína	hegðun	á	

markaði	 og	 er	 með	 þeim	 hætti	 verið	 að	 stuðla	 að	 bættum	 hag	 neytenda	 með	 auknum	

gæðum	og	 lægra	 verði.	 Sé	 reglan	 brotin	 skilar	 jákvæður	 ávinningur	 virkrar	 samkeppni	 sér	

ekki	til	neytenda	þar	sem	vegið	er	að	virkri	samkeppni.	

																																																								
52	Ásgeir	Einarsson	og	Jóna	Björk	Helgadóttir,	“Breytingar	á	samkeppnislögum”	(2001)	Úlfljótur	Tímarit	
laganema	71,	73.	
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Í	öðru	lagi	ber	að	nefna	11.	gr.	skl.	sem	fjallar	um	misnotkun	á	markaðsráðandi	stöðu.	

	

Misnotkun	skv.	1.	mgr.	getur	m.a.	falist	í	því	að:	
	

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

b. settar	 séu	 takmarkanir	 á	 framleiðslu,	 markaði	 eða	 tækniþróun,	 neytendum	 til	
tjóns,		

c. viðskiptaaðilum	sé	mismunað	með	ólíkum	skilmálum	í	sams	konar	viðskiptum	og	
samkeppnisstaða	þeirra	þannig	veikt,	

d. 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.	

	

Sé	fyrirtæki	í	markaðsráðandi	stöðu	þá	falla	ákveðnar	aðgerðir	þess	undir	bannreglu	11.	gr.	

skl.	Til	þess	að	komast	að	niðurstöðu	hvort	að	umræddar	aðgerðir	verði	 taldar	ólögmætar		

þarf	 Samkeppniseftirlitið	 að	 rannsaka	 háttsemina	 til	 að	 leiða	 í	 ljós	 hvort	 að	 aðgerðir	

fyrirtækisins	geti	talist	eðlileg	samkeppnishegðun	eða	hvort	að	um	misnotkun	hafi	verið	að	

ræða	á	markaðsráðandi	stöðu	fyrirtækis.	Bannreglan	mælir	fyrir	um	bann	eins	fyrirtækis	eða	

fleiri	 og	 getur	 því	 verið	 um	 einhliða	 brot	 hálfu	 fyrirtækisins	 að	 ræða.	 Dæmi	 um	

samkeppnishamlandi	hegðun	 í	 formi	misnotkunar	á	markaðsráðandi	 stöðu	er	að	 finna	 í	2.	

mgr.	11.	gr.,	hafa	skal	í	huga	að	ekki	er	um	tæmandi	talningu	að	ræða.	

	

Unnt	 er	 að	 sækja	 um	 undanþágu	 frá	 10.	 gr.	 skl.	 sbr.	 15.	 gr.	 skl.	 en	 ekki	 eru	 veittar	 slíkar	

undanþágur	frá	11.	gr.	skl.	Ásamt	bannreglum	og	heimildar	til	undanþágu	er	samrunaeftirlit	

lögfest	með	17.	gr.	skl.	Samrunareglur	gegna	því	mikilvæga	hlutverki	að	koma	í	veg	fyrir	að	

samkeppnisgerð	markaða	sé	breytt	á	þann	veg	að	samkeppni	skerðist	eða	hreinlega	hverfi.53		

Þá	 taka	 lögin	 einnig	 á	 opinberum	 samkeppnishömlum	 þar	 sem	 spornað	 er	 gegn	 því	 að	

aðgerðir	 opinberra	 aðila	 takmarki	 samkeppni,	 sbr.	 8.	 gr.,	 14.gr.	 og	 18.	 gr.	 skl.	með	því	 að	

Samkeppniseftirlitið	veiti	umræddum	aðilum	tilsögn.	

	

																																																								
53	Samkeppniseftirlitið,	„Samrunamál“	(Samkeppniseftirlitið)	
<http://www.samkeppni.is/samkeppnismal/samrunamal/>	skoðað	16.	október	2017.	
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Samkeppnisreglurnar	taka,	eins	og	áður	hefur	komið	fram,	á	óæskilegri	hegðun	fyrirtækja	til	

að	 vernda	 virka	 samkeppni	 og	 hagsmuni	 neytenda.	 Má	 því	 ætla	 að	 markmið	

samkeppnisreglna	 sé	 að	 verjast	 hegðun	 og	 ákveðnum	 aðstæðum.	 Séu	 þær	 ekki	 til	 staðar	

dregur	úr	æskilegri	hegðun	og	því	geta	fylgt		ýmis	vandamál.	Fyrir	tilkomu	samkeppnisreglna	

í	Bandaríkjunum	var	slíkt	ástand	til	staðar,	þar	sem	rekja	má	óæskilega	hegðun	fyrirtækja	til	

skorts	á	þeim	reglum.	Við	upphaf	samkeppnisréttar,	voru	fyrirtæki	að	stækka	gríðarlega	og	

að	ná	áður	óþekktri	stærð.	Algengar	hagræðingarleiðir	voru	í	formi	samruna	og	yfirtöku	en	

þær	 gerðu	 fjárhagslega	 sterkum	 aðilum	 kleift	 að	 kaupa	 upp	 bróðurpart	 samkeppnisaðila	

sinna.	Almenningur	óttaðist	þær	aðstæður	sem	uppi	voru	og	gerði	sér	grein	fyrir	alvarlegum	

afleiðingum		óæskilegrar	samkeppnishegðunar.54	

	

Samkeppnisreglur	fela	í	sér	bættan	hag	neytenda,	á	borð	við	lægra	verð,	aukin	gæði	og	úrval	

ásamt	 hvata	 til	 nýsköpunar.55	 Reglurnar	 fylgjast	með	 óæskilegri	 samkeppnishegðun	 og	 er	

ætlað	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 hana.	 Samkeppniseftirlit	 gegna	 því	 hlutverki	 að	 gæta	 þess	 að	

reglurnar	séu	virtar	og	að	eftir	þeim	sé	farið.	Sé	eftirlit	skilvirkt,	með	þeim	hætti	að	auðlindir	

stofnunarinnar	 séu	 vel	 nýttar	 og	 að	 niðurstöður	 liggi	 fyrir	 innan	 hæfilegra	 tímamarka	má	

ætla	 að	 ávinningurinn	 skili	 sér	 greiðlega	 til	 neytenda.	 Samkeppnisreglur	 og	 skilvirkt	

samkeppniseftirlit	tengjast	því	þéttum	böndum	og	vinna	að	því	að	góðar	aðstæður	séu	fyrir	

hendi	á	samkeppnismörkuðum	og	ávinningurinn	fyrir	neytendur	verði	sem	mestur.		

	

Fín	lína	getur	verið	á	milli	þess	að	of	langt	sé	gengið	í	samkeppniseftirliti.	Áhyggjuefni	er	að	

reglurnar	 geti	 tekið	 að	 snúast	 upp	 í	 andhverfu	 sína	 og	 farið	 að	 hafa	 neikvæð	 áhrif	 á	

neytendur	er	ekki	nýtt	af	nálinni.56		

	

	

																																																								
54	Richard	Whish,	Competition	Law	(5.	útg,	LexisNexis	2003)	5.	
55	European	Commission,	„Benefits	of	competition	policy“	(European	Commission,	16.	apríl	2012)	
<http://ec.europa.eu/competition/consumers/why_en.html>	skoðað	26.	nóvember	2017.	
56	John	Fingleton	og	Ali	Nikpay,	“Stimulating	or	Chilling	Competition”	Barry	E	Hawk	(ritstj.),	International	
Antitrust	Law	&	Policy	(Juris	Publishing	Inc	2009)	386.	
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4.	kafli	–	Stofnanauppbygging	við	samkeppniseftirlit	

Hvert	 og	 eitt	 land	 heldur	 uppi	 eigin	 stjórnsýslu	 og	 sínu	 eigin	 samkeppniseftirliti.	

Framkvæmdastjórn	 ESB	 framfylgir	 samkeppnisreglum	 sambandsins	 og	 fara	 samskipti	

framkvæmdastjórnarinnar	 við	 samkeppniseftirlit	 aðildarríkjanna	 fram	 í	 gegnum	 Evrópunet	

samkeppnisyfirvalda	(hér	eftir	ECN).	Að	sama	skapi	hafa	EES	löndin	Eftirlitsstofnun	EFTA	(hér	

eftir	ESA)	sem	gætir	þess	að	þeirra	aðildarlönd	fari	að	samkeppnisreglum	EES-samningsins.	

Þá	eru	einnig	til	alþjóðleg	samtök	samkeppnisyfirvalda	(ICN)	sem	sér	um	að	skapa	breiðari	

vettvang	 fyrir	 samtöl	 og	 samvinnu	 eftirlitanna	 á	 milli	 um	 heim	 allan.	 Þá	 miðla	 eftirlitin	

sömuleiðis	reynslu	sinni	áfram	og	leitast	við	að	draga	lærdóm	af	reynslu	annarra	eftirlita.	

	

Með	 setningu	 samkeppnislaga	 nr.	 8/1993	 var	 komið	 á	 fyrsta	 heildstæða	 eftirlitinu	 með	

samkeppni	 hér	 á	 landi.	 Í	 dag	 er	 eftirlit	 með	 íslenskum	 samkeppnisreglum	 í	 höndum	

Samkeppniseftirlitsins,	 en	 fram	 kemur	 í	 frumvarpi	 núgildandi	 laga	 að	 endurskipulagning	 á	

eftirliti	hafi	verið	þörf57	og	töldu	þeir	sem	stóðu	að	frumvarpi	núgildandi	laga	að	mikilvægt	

hafi	verið	að	endurskoða	eftirlitið	alveg	frá	grunni.	Endurskipulagningin	fólst	meðal	annars	í	

því	 að	 ákveðin	 verkefni,	 sem	 áður	 heyrðu	 undir	 Samkeppnisstofnun,	 voru	 færð	 yfir	 til	

Neytendastofu.	 Þau	 verkefni	 sem	 voru	 endurskoðuð	 vörðuðu	 einna	 helst	 eftirlit	 með	

gagnsæi	á	mörkuðum	og	óréttmæta	viðskiptahætti	 fyrirtækja.	Þá	var	Samkeppniseftirlitinu	

einnig	fengin	heimild	til	þess	að	taka	bráðabirgðaákvarðanir.58		

	

Í	nokkurn	 tíma	hefur	umræðan	 í	þjóðfélaginu	verið	á	þá	 leið	hvort	að	 færa	ætti	 starfsemi	

þessara	tveggja	stofnana,	Neytendastofu	og	Samkeppniseftirlitið,	ásamt	hugsanlega	öðrum	

eftirlitsstofnunum	 undir	 einn	 og	 sama	 hatt	 og	 auka	 með	 þeim	 hætti	 skilvirkni	 og	 nýta	

þekkingu	starfsfólks	enn	betur.	Verður	vikið	sérstaklega	að	hugmyndum	að	slíkri	sameiningu	

í	ritgerð	þessari.	

	

4.1.	Samkeppniseftirlitið	

Ráðherra	 fer	 með	 framkvæmd	 samkeppnislaga	 skv.	 5.	 gr.	 skl.	 en	 í	 hans	 umboði	 annast	

Samkeppniseftirlitið	daglega	stjórnsýslu.	Fjallað	er	um	hlutverk	Samkeppniseftirlitsins	í	8.	gr.	

skl.	og	er	svohljóðandi:	
																																																								
57	Alþt.	2004-2005,	A-deild,	bls	4245	
58	Alþt.2004-2005,	A-deild,	þskj.	883	-	590.	mál.	
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a. að	 framfylgja	 boðum	 og	 bönnum	 laga	 þessara	 og	 leyfa	 undanþágur	

samkvæmt	þeim,	
b.	að	ákveða	aðgerðir	gegn	samkeppnishamlandi	hegðun	fyrirtækja,	
c.	að	gæta	þess	að	aðgerðir	opinberra	aðila	takmarki	ekki	samkeppni	og	benda	
stjórnvöldum	á	leiðir	til	þess	að	gera	samkeppni	virkari	og	auðvelda	aðgang	nýtta	
samkeppnisaðila	að	markaði.	
d.	 að	 fylgjast	 með	 þróun	 á	 samkeppnis-	 og	 viðskiptaháttum	 á	 einstökum	
mörkuðum	 í	 íslensku	 viðskiptalífi	 og	 kanna	 stjórnunar-	 og	 eignatengsl	 á	 milli	
fyrirtækja;	skal	þetta	gert	m.a.	í	því	skyni	að	meta	hvort	í	íslenski	viðskiptalífi	sé	
að	 finna	einkenni	hringamyndunar,	óæskilegra	 tengsla	eða	valdasamþjöppunar	
sem	takmarkað	getur	samkeppni;	stofnunin	skal	birta	skýrslur	um	athuganir	sína	
og	grípa	til	aðgerða	til	að	stuðla	að	virkri	samkeppni	þar	sem	það	er	nauðsynlegt.	
	

Þá	 kemur	 einnig	 fram	 í	 8.	 gr.	 skl.	 að	 Samkeppniseftirlitið	 setur	 sér	 reglur	 um	

málsmeðferð	og	tekur	ákvörðun	um	það	hvort	erindi	sem	berst	stofnuninni	gefi	nægar	

ástæður	 til	 rannsóknar.	 Við	 afgreiðslu	 mála	 samkvæmt	 lögum	 þessum	 er	

Samkeppniseftirlitinu	heimilt	að	raða	málum	í	forgangsröð.	

	

Samkvæmt	 lagagrein	þessari	má	ætla	að	 ljóst	 sé	að	Samkeppniseftirlitið	er	eftirlitsstofnun	

sem	 hefur	 gríðarlega	 mikil	 völd	 á	 íslensku	 atvinnulífi.	 Innan	 við	 þrjátíu	 manns	 starfa	 hjá	

stofnuninni	 sem	 verður	 að	 teljast	 lítið	 þegar	 litið	 er	 til	 stærðar	 og	 umfangs	 íslensks	

atvinnulífs.	 Í	 því	 ljósi	má	ætla	að	 skilvirkni	 við	 íslenskt	 samkeppniseftirlit	 sé	því	mikilvægt,	

svo	að	starfsemi	eftirlitsins	gangi	sem	best	fyrir	sig	og	að	markmið	skl.	sé	verndað.	

	

Í	 stjórnsýslulegum	 skilningi	 telst	 Samkeppniseftirlitið	 vera	 sjálfstæða	 stofnun	 sem	 tekur	

sjálfstæðar	 ákvarðanir	 í	 sínum	 málum	 án	 aðkomu	 ráðherra	 en	 eftirlitið	 hefur	 einnig	

sjálfstæða	stjórn.59	Samkeppniseftirlitið	tekur	sjálft	ákvörðun	um	það	hvort	erindi	þyki	kalla	

á	rannsókn,	eða	ekki.	Við	afgreiðslu	mála	er	einnig	heimilt	að	forgangsraða	málunum.	Hægt	

er	 að	 áfrýja	 þeim	 ákvörðunum	 sem	 eftirlitið	 tekur	 skv.	 9.	 gr.	 skl.	 til	 áfrýjunarnefndar	

samkeppnismála.	

	

4.1.1.	Markmið	

Samkeppniseftirlitið	 tók	 við	 keflinu	 af	 Samkeppnisstofnun	 og	 Samkeppnisráði	 þann	 1.	 júlí	

2005,	þegar	núgildandi	 lög	tóku	gildi.	Markmið	samkeppnislaga	er	að	efla	virka	samkeppni	
																																																								
59	Eiríkur	Jónsson,	Friðrik	Ársælsson	og	Kristín	Benediktsdóttir,	Opinbert	markaðseftirlit	(Codex	2012)	209.	
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og	ber	Samkeppniseftirlitinu	að	ná	markmiðum	laganna.	Er	það	gert	með	því	að	vinna	gegn	

skaðlegum	og	ótilhlýðilegum	hindrunum,	 takmörkun	 á	 frelsi	 í	 rekstri,	 vinna	 gegn	 fákeppni	

sem	 getur	 reynst	 skaðleg	 og	 auðvelda	 keppinautum	 aðgangi	 að	 markaðnum.60	 Þá	 gætir	

eftirlitið	þess	einnig	að	starfandi	rekstraraðilar	fari	að	settum	samkeppnislögum,	sem	og	að	

gætt	sé	að	53.	og	54.	gr.	EES-samningsins.	Samkeppniseftirlitið	hefur	sömuleiðis	heimild	fyrir	

veitingu	undanþága	 frá	bannreglum	samkeppnislaga,	sé	sú	háttsemi	sem	um	ræðir	ekki	 til	

þess	 fallin	 að	 hindra	 virka	 samkeppni	 eða	 vinna	 með	 öðrum	 hætti	 gegn	 markmiðum	

samkeppnislaga.		

	

Stjórn	Samkeppniseftirlitsins	vinnur	eftir	starfsreglum	nr.	875/2016	og	eru	þær	reglur	settar	

með	vísan	til	3.	mgr.	5.	gr.	skl.	og	fjalla	um	framkvæmd	starfa	stjórnar	Samkeppniseftirlitsins	

eins	og	heitið	 gefur	 til	 kynna.	 Stjórnin	 samanstendur	af	þremur	 ráðherraskipuðum	aðilum		

og	þremur	varamönnum	og	er	skipuð	til	fjögurra	ára	í	senn.	

	

Samkeppniseftirlitinu	ber	að	gæta	þess	að	þeirra	 starfsemi	 sé	ætíð	 til	þess	 fallin	að	styðja	

frjálsa	 samkeppni	 og	 heilbrigt	 samkeppnisumhverfi,	 því	 er	mikilvægt	 að	 eftirlitið	 hafi	 ekki	

síður	 aðgang	 að	 sérfræðingum	 á	 svið	 hagfræði	 og	 laga.	 Hegði	 fyrirtæki,	 sem	 starfar	 á	

íslenskum	markaði,	sér	með	samkeppnishamlandi	hætti	þá	hefur	eftirlitið	til	umráða	heimild	

til	að	ráðast	í	ákveðnar	aðgerðir	gegn	þessari	skaðlegu	hegðun.	Þá	sér	eftirlitið	sömuleiðis	til	

þess	að	opinberir	aðilar	hegði	sér	ekki	með	samkeppnishamlandi	hætti	og	hefur	einnig	það	

verkefni	að	leiðbeina	stjórnvöldum	í	rétta	átt	hvað	það	varðar.		

	

Til	 þess	 að	 Samkeppniseftirlitið	 geti	 sinnt	 verkefnum	 sínum	 er	 mikilvægt	 að	 halda	 góðri	

yfirsýn	 á	 einstaka	 markaði.	 Eftirlitið	 fylgist	 því	 vel	 með	 þróun	 markaða,	 bæði	 á	

samkeppnisháttum	 og	 viðskiptaháttum	 ásamt	 því	 að	 kanna	 stjórnunar–	 og	 eignartengsl	 á	

milli	 fyrirtækja.	 Samkeppnislögin	 taka	 sérstaklega	 fram	 að	 gildissvið	 þeirra	 nái	 til	 allrar	

atvinnustarfsemi,	 óháð	 rekstarformi	 fyrirtækis	 eða	 því	 hvernig	 eignarhaldi	 er	 háttað.	

																																																								
60	Samkeppniseftirlitið,	„Um	Samkeppniseftirlitið“	(Samkeppniseftirlitið)	<http://www.samkeppni.is/um-
samkeppniseftirlitid/>	skoðað	27.	september	2017.	
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Nauðsynlegt	er	að	hafa	öflugt	eftirlit	með	samkeppnishömlum,	og	er	það	m.a.	gert	með	því	

að	gera	störf	samkeppnisyfirvalda	skilvirkari	og	veita	meira	fjármagn	til	þeirra.61	

	

4.1.2.	Skipulag	

Eftirlitið	hefur	ákveðið	skipurit	sem	hefur	að	markmiði	að	hafa	góða	yfirsýn	yfir	svokallaða	

kjarnamarkaði	 og	 meginverkefni.	 Eftirlitið	 flokkar	 íslenska	 markaði,	 skiptir	 þeim	 niður	 og	

leggur	upp	með	að	hafa	þá	þekkingu	og	reynslu	sem	þarf	til	að	sinna	verkefnum	sem	uppi	

eru	 hverju	 sinni.	 Þá	 er	 eitt	 aðalmarkmið	 stofnunarinnar	 að	 fólk	 sem	 starfar	 innan	

mismunandi	 deilda	 eftirlitsins	 starfi	 saman	 sem	 ein	 heild.62	Með	 því	 að	 skipta	mörkuðum		

upp	er	leitast	eftir	því	að	fá	góða	yfirsýn	og	þekkingu	á		þeim	og	er	það	undirstaða	þess	að	

hægt	 sé	 að	 forgangsraða	 málum	 og	 móta	 skýrar	 áherslur.	 Sérfræðingar	 eftirlitsins	 bera	

ábyrgð	á	þeim	málum	sem	til	umfjöllunar	eru	og	er	þeim	m.a.	skipt	niður	á	mál	út	frá	reynslu	

og	þekkingu	og	með	hliðsjón	af	áherslum	og	forgangsröðun	eftirlitsins	hverju	sinni.	Forstjóri	

ber	síðan	ábyrgð	á	daglegri	starfsemi	eftirlitsins.63			

	

4.1.3.	Málaflokkar	

Í	 starfsreglum	 stjórnar	 Samkeppniseftirlitsins	 nr.	 902/2011	 er	 fjallað	 um	 hvers	 konar	mál	

verða	 talin	meiriháttar.	Ekki	verður	séð	að	reglurnar	hjálpi	 til	 við	skilgreiningu	á	þeim,	þar	

sem	einungis	 er	 fjallað	um	þau	mál	 sem	 lögin	 skilgreina	 sem	meiriháttar,	 þ.e.	 eftirlit	með	

bannreglum	og	samrunum.	Ætla	má	að	ákveðið	hagræði	gæti	verið	fólgið	í	að	lýsa	því	með	

nákvæmum	 hætti	 hvaða	mál	 sem	 falla	 undir	 10.	 gr.	 verði	 talin	 meiriháttar	 og	 hver	 ekki,	

hvaða	hegðun	fallið	getur	undir	11.	gr.	verði	talin	meiriháttar	og	hver	ekki	en	leiða	má	líkur	

að	því	að	ákveðin	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	geti	verið	fólgin	í	slíkri	 lýsingu	á	háttsemi	

fyrirtækja.	

	

Í	dag	teljast	þau	mál	meiriháttar	sem	snúa	að	ólögmætu	samráði	sbr.	10.	gr.	og	12.	gr.	skl.	

Sama	máli	gegnir	um	ákvarðanir	í	málum	þar	sem	fyrirtæki	hefur	misnotað	markaðsráðandi	

stöðu	 sína,	 sbr.	 11.	 gr.	 skl.	 sem	 og	 17.	 gr.	 skl.	 þar	 sem	 Samkeppniseftirlitið	 þarf	 að	 beita	
																																																								
61	Alþt.	2004-2005,	A-deild,	þskj.	883	–	590.	mál,	athugasemdir	um	helstu	niðurstöður	nefndar	um	
stefnumótun	íslensks	viðskiptaumhverfis.	
62	Samkeppniseftirlitið,	„Skipulag“	(Samkeppniseftirlitið)	<http://www.samkeppni.is/um-
samkeppniseftirlitid/skipulag/>	skoðað	27.	september	2017. 
63	sama	heimild.	
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íhlutun	 sökum	 samruna	 fyrirtækja.	 Einnig	 má	 ætla	 að	 reglurnar	 setji	 aukinn	 þunga	 á	

samrunaákvarðanir	þegar	um	ræðir	samruna	fyrirtækja	sem	eru	 í	 láréttri	markaðsstöðu	og	

kraftur	þeirra	samanlagt	býr	yfir	meira	en	50%	markaðshlutdeildar	sbr.	5.	mgr.	3.	gr.	reglna	

nr.	902/2011.	

	

4.1.4.	Málsmeðferðarreglur	

Samkeppniseftirlitið	 hefur	 sett	 sér	 reglur	 nr.	 880/2005	 sem	 fjalla	 um	 málsmeðferð	

eftirlitsins.	 Fram	 kemur	 sérstaklega	 í	 23.	 gr.	 að	 málsmeðferðin	 skuli	 samrýmast	 skl.	 og	

stjórnsýslulögum	nr.	37/1993	(hér	eftir	ssl).	Um	er	að	ræða	almennar	reglur	sem	eftirlitið	fer	

eftir	 þegar	mál	 eru	 tekin	 til	 efnislegrar	umfjöllunar.	 Í	 öðrum	kafla	 reglnanna	er	 fjallað	um	

upphaf	máls,	hvenær	og	hvernig	mál	eru	tekin	til	meðferðar	hjá	Samkeppniseftirlitinu	og	á	

hvaða	grundvelli	 slíkt	er	gert.	Þá	er	einnig	 fjallað	um	 lögvarða	hagsmuni,	 kröfur	 til	erinda,	

ábendingar	 um	 samkeppnishömlur,	 mat	 á	 tilefni	 til	 rannsóknar	 og	 heimild	

Samkeppniseftirlitsins	 til	 að	 taka	 erindi	 ekki	 til	 efnislegrar	 umfjöllunar.	 Í	 þriðja	 kafla	 er	

málsmeðferðin	sjálf	síðan	tekin	fyrir	og	er	þar	fjallað	um	tilkynningu	um	upphaf	máls,	fresti,	

bráabirgðaákvarðanir,	andmæli,	forgangsröðun	mála,	lok	máls	og	fleira.	

	

4.1.5.	Áfrýjunarnefnd	samkeppnismála	og	dómstólar	

Samkeppniseftirlitið	 tekur,	 eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram,	 stjórnvaldsákvarðanir	 í	

samkeppnismálum.	 Hægt	 er	 að	 fá	 þær	 endurskoðaðar	 hjá	 öðru	 stjórnvaldi	 og	 er	 það	

áfrýjunarnefnd	 samkeppnismála	 sem	 hefur	 því	 hlutverki	 að	 gegna,	 sbr.	 1.	mgr.	 9.	 gr.	 skl.	

Úrskurðir	áfrýjunarnefndar	eru	endanlegir	en	þó	er	hægt	að	skjóta	máli	áfram	til	dómstóla	

sbr.	40.	gr.	og	41.	gr.	skl.	og	1.	mgr.	70.	gr.	stjórnarskrár	lýðveldisins	Íslands	nr.	33/1944	(hér	

eftir	stjskr).	Því	má	velta	upp	hvort	að	áfrýjunarnefnd	samkeppnismála	sé	til	þess	 fallin	að	

auka	eða	styðja	við	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit,	eða	hvort	að	aukin	skilvirkni	væri	t.a.m.	

fólgin	 í	 því	 að	 málum	 væri	 samstundis	 skotið	 til	 dómstóla,	 án	 aðkomu	 áfrýjunarnefndar	

samkeppnismála.	

	

Samkeppniseftirlitið	 hefur	 einnig	 heimild	 til	 að	 bera	 úrskurði	 áfrýjunarnefndar	

samkeppnismála	 undir	 dómstóla	 og	 var	 sú	 heimild	 lögfest	 með	 breytingarlögum	 nr.	

14/2011.	 Verður	 sú	 heimild	 að	 teljast	 óvenjuleg	 þar	 sem	 sú	 meginregla	 gildir	 í	



	 33	

stjórnsýslurétti	að	lægra	sett	stjórnvald	er	bundið	af	þeim	úrskurðum	er	æðra	sett	stjórnvald	

tekur.64	Með	fyrirkomulagi	þessu	er	verið	að	draga	verulega	úr	vægi	áfrýjunarnefndar	sem	

getur	 haft	 í	 för	 með	 sér	 lengri	 málsmeðferðartíma	 samkeppnismála65	 og	 óskilvirkni	 við	

framfylgd	samkeppnisreglna.	

	

Sé	 mál	 rannsakað	 hjá	 Samkeppniseftirlitinu	 og	 málsaðilar	 geta	 ekki	 unað	 niðurstöðunni	

liggur	í	augum	uppi	að	það	getur	reynst	þeim	tímafrekt,	þungbært	og	kostnaðarsamt	að	fara	

með	 mál	 sitt	 til	 áfrýjunarnefndar	 samkeppnismála.	 Sérstaklega	 þegar	 hægt	 er	 að	 skjóta	

þeirri	niðurstöðu	til	dómstóla.	Ætla	má	að	aukin	skilvirkni	geti	falist	í	því	að	sleppa	millistigi	

áfrýjunarnefndar	 og	 bera	 málið	 samstundis	 undir	 dómstóla,	 en	 þannig	 gæti	 niðurstaða	

fengist	fyrr	í	málið.	Í	ljósi	ofangreindrar	umfjöllunar	er	Samkeppniseftirlitinu	veitt	aðhald	frá	

bæði	 áfrýjunarnefnd	 samkeppnismála	 og	 dómstólum.	 Verður	 nú	 vikið	 að	 ólíkri	

stofnanauppbyggingu,	 en	 ætla	 má	 að	 hún	 spili	 stórt	 hlutverk	 í	 ljósi	 skilvirks	

samkeppniseftirlits	þar	 sem	að	 framkvæmd	samkeppnismála	getur	 verið	mismunandi	eftir	

því	hvernig	uppbyggingu	er	háttað.	

	

4.2.	Mismunandi	stofnanauppbygging	í	Danmörku,	Svíþjóð	og	Noregi	

Til	að	tryggja	framgang	samkeppnisreglna	styðja	lönd	sig	við	ákveðna	stofnanauppbyggingu	

sem	þó	getur	verið	mismunandi	á	milli	landa.	Til	samanburðar	við	ofangreinda	umræðu	m.a.	

varðandi	aðhald	eftirlitsins	verður	fjallað	um	mismunandi	stofnanauppbyggingu	í	Danmörku,	

Noregi	og	Svíþjóð.	

	

Sænska	 samkeppniseftirlitið	 hefur	 heimild	 til	 að	 beita	 sænskum	 samkeppnisreglum	 á	

fyrirtæki	sem	hafa	hagað	sér	með	samkeppnishamlandi	hætti.	Jafnframt	hefur	eftirlitið	það	

hlutverk	 að	 koma	á	breyttum	 reglum	 til	 að	 sporna	 gegn	óæskilegum	 samkeppnishömlum.	

Eftirlitið	 sætir	 aðhalds	 tveggja	 dómstóla,	 héraðsdóms	 Stokkhólms	 og	 markaðsdómstóls.	

Héraðsdómur	 tekur	 til	 skoðunar	 rannsóknir,	 sektir	 og	 samruna	 sem	 eftirlitið	 ber	 undir	

dómstólinn.	 Þeirri	 ákvörðun	 má	 síðan	 skjóta	 til	 markaðsdómstóls	 og	 er	 ákvörðun	 þess	

dómstóls	 endanleg.	 Ákvörðunum	 um	 brot	 á	 samkeppnislögum	 er	 einungis	 skotið	 til	

																																																								
64	Alþt.	2015-2016,	A-deild,	þskj.	1736-888	mál.	
65	sama	heimild.	
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markaðsdómstóls	 og	 er	 sú	 niðurstaða	 einnig	 endanleg.	 Sænska	 samkeppniseftirlitið	 getur	

farið	fram	á	viðurlög	en	héraðsdómur	Stokkhólms	sér	um	að	ákveða	hæfileg	viðurlög.	66	

	

Danska	samkeppniseftirlitið	ber	ábyrgð	á	framkvæmd	samkeppnislaga,	sér	um	að	rannsaka	

samkeppnislagabrot	 ásamt	 því	 að	 hafa	 almennt	 eftirlit	 með	 með	 því	 að	 fyrirtæki	 fari	 að	

samkeppnislögum.	 67	Danska	samkeppniseftirlitið	 	getur	ekki,	ólíkt	mörgum	 löndum,	 	beitt	

sektum	sem	viðurlögum	vegna	brota	fyrirtækja	á	samkeppnislögum.	Þess	í	stað	er	málið	sett	

í	hendur	saksóknara68	eftir	að	málið	hefur	verið	rannsakað.	Þá	vinnur	danska	eftirlitið	einnig	

með	 samkeppnisráði,	 sem	 er	 sjálfstætt	 samkeppnisyfirvald.	 Danska	 samkeppniseftirlitið	

rannsakar	 samráðshringi	 en	málið	 er	 í	 kjölfarið	 látið	 í	 hendur	 Samkeppnisráðs	 sem	 tekur	

ákvörðun	 í	málinu.	Þeirri	 ákvörðun	er	hægt	að	áfrýja	 til	 áfrýjunarnefndar	 samkeppnismála	

og	að	endingu	einnig	til	almennra	danska	dómstóla.69	

	

Þann	1.	apríl	2017	tók	áfrýjunarnefnd	samkeppnismála	til	starfa	 í	Noregi	og	hefur	hún	það	

verkefni	 að	 endurskoða	 ákvarðanir	 norska	 samkeppniseftirlitsins.	 Einnig	 hefur	

áfrýjunarnefndin	 það	 hlutverk	 að	 endurskoða	 sektarákvarðanir,	 en	 það	 heyrði	 áður	 undir	

almenna	dómstóla.	Hægt	er	að	skjóta	úrlausnum	norska	samkeppniseftirlitsins	til	almennra	

dómstóla	 	 ásamt	 því	 að	 hægt	 er	 að	 áfrýja	 samrunaákvörðunum	 til	 ráðuneytis,	 nema	 að	

ákvörðun	 hafi	 verið	 tekin	 eftir	 rannsókn	 á	 fasa	 II.	 Ákvarðanir	 eftirlitsins	 sem	 innihalda	

sektarviðurlög	má	áfrýja	til	héraðsdómstóls,	en	dómum	héraðsdóms	má	að	lokum	skjóta	til	

Hæstaréttar	Noregs.70	

	

	

																																																								
66	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development,	„Sweden	-	The	Role	of	Competition	Policy	in	
Regulatory	Reform“	(2006)	24	<https://www.oecd.org/regreform/sectors/38898675.pdf>	skoðað	26.	
nóvember	2017.	
67	Getting	The	Deal	Through,	„Denmark	Cartel	Regulation“	(Getting	The	Deal	Through,	desember	2016)	
<https://gettingthedealthrough.com/>	skoðað	26.	nóvember	2017.	
68	Konkurrence-	og	forbrugerstyrelsen,	„Fair	Trade	Commission“	(2015)	59	
<https://www.kfst.dk/media/1786/gcrdenmark2014.pdf>	skoðað	26.	nóvember	2017.	
69	Getting	The	Deal	Through	(n.	67).	
70	Jan	Magne	Juuhl-Langseth,	Per	Kristian	Bryng	og	Anders	Thue,	„Merger	control	in	Norway:	overview“	
(Practical	Law,	1.	apríl	2015)	<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-500-
4884?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>	skoðað	9.	desember	2017.	
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Þó	svo	að	samkeppnisreglur	annarra	Norðurlanda	og	Íslands	séu	um	margt	áþekkar	er	ljóst	

að	 fyrirkomulag	 við	 beitingu	 þeirra	 er	 með	 töluvert	 mismunandi	 hætti.	 Ætla	 má	 að	 ólík	

stofnanauppbygging	 stjórnkerfa	 geti	 því	 haft	 þýðingu	 fyrir	 skilvirkni	 í	 samkeppniseftirliti.		

Reglurnar	mynda	 grunninn	 sem	 fara	 ber	 eftir,	 en	 til	 að	 knýja	 framkvæmdina	 áfram	 spilar	

uppbygging	og	virkni	stofnana	stórt	hlutverk.	Því	er	mikilvægt	að	framkvæmdinni	sé	háttað	á	

skilvirkan	máta	til	þess	að	ná	markmiði	 laganna.	Ólík	stofnanauppbygging	verður	ekki	talin	

óeðlileg,	 enda	 markaðir	 og	 aðstæður	 á	 milli	 landa	 ólík.	 	 Því	 er	 ekki	 sjálfgefið	 að	 leið	 að	

skilvirku	eftirliti	í	einu	landi	skili	sama	ávinningi	til	neytenda	í	öðru	landi,	jafnvel	þó	valið	sé	

að	 fara	 sömu	 leið.	 Verður	 nú	 nánar	 vikið	 að	 hinu	 íslenska	 fyrirkomulagi	 og	 leitast	 við	 að	

varpa	heildstæðu	ljósi	á	Samkeppniseftirlitið	og	starfsemi	þess.	

	

4.3.	Sameiningar	stofnana	

Sú	 hugmynd	 hefur	 verið	 uppi	 í	 þó	 nokkurn	 tíma	 að	 sameina	 beri	 stofnanir	 til	 ná	 fram	

ákveðinni	hagkvæmni,	þá	á	þann	veg	að	afkastageta	við	úrlausn	samkeppnismála	aukist	og	

að	auðlindir	stofnana	verði	nýttar	á	sem	skynsamlegastan	og	skilvirkastan	máta.		

	

4.3.1.	Sameiningar	hérlendis	

Fram	kemur	m.a.	 í	athugasemdum	við	frumvarp	skl.	að	mælt	sé	með	sameiningu	verkefna	

Samkeppniseftirlitsins,	 Póst-	 og	 fjarskiptastofnunar	 og	 fjölmiðlanefndar.71	 Í	 skýrslu	

Capacent,	 sem	 gefin	 var	 út	 í	 ágústmánuði	 árið	 2015,	 eru	 m.a.	 lagðar	 fram	 ítarlegar	 og	

greinargóðar	tillögur,	ásamt	ábendingum	frá	ráðgjöfum,	þess	efnis	hvort	jákvætt	geti	reynst	

að	 sameina	 umræddar	 stofnanir	 ásamt	 raforkueftirliti	 Orkustofnunar.72	 Er	 því	 ljóst	 að	

ákveðið	hagræði	gæti	verið	fólgið	í	sameiningu	stofnana.	

	

Þó	eru	ekki	allir	á	eitt	sáttir	um	ágæti	umræddrar	sameiningar,	en	Póst-	og	fjarskiptastofnun	

telur	m.a.	varhugavert	að	ráðast	í	skipulagsbreytingar	með	þeim	hætti	sem	um	ræðir.	Telur	

stofnunin	 að	 starfsemi	 þessa	 stofnana	 samrýmist	 ekki	 fyllilega	 og	 að	 því	 geti	 fylgt	

																																																								
71	Alþt.	2015-2016,	A-deild,	þskj.	1736-888	mál.	
72	Capacent,	„Fýsileikagreining	á	sameiningu	Póst-	og	fjarskiptastofnunar	og	Samkeppniseftirlitsins“	(ágúst	
2015)	60	<https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/acrobat/capacent-2015-
fysileikagreining-se-pfs.pdf>	skoðað	6.	nóvember	2017.	
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vandamál.73	 Fjölmiðlanefnd	hefur	 sömuleiðis	 lagst	 gegn	 slíkri	 sameiningu	og	 telur	 nefndin	

sína	starfsemi	ekki	falla	nægilega	vel	að	starfsemi	Samkeppniseftirlitsins.74	

	

Árið	2013	var	settur	saman	Hagræðingarhópur	ríkisstjórnar	sem	hafði	m.a.	að	markmiði	að	

kanna	 lausnarmiðaðar	úrbætur	 til	 að	auka	 framleiðni	og	 skilvirkni	 í	 ríkisrekstri.	Niðurstaða	

hópsins	 var	m.a.	 sú	 að	 fýsilegt	 gæti	 verið	 að	 endurskoða	 valdamörk	 og	 verkefni	 Póst-	 og	

fjarskiptastofnunar	og	Samkeppniseftirlitsins	út	frá	þeirri	hagræðingu	sem	fólgin	gæti	verið	í	

sameiningu	stofnananna.	

	

Einnig	 telur	 Viðskiptaráð	 Íslands	 mikla	 hagræðingu	 fólgna	 í	 sameiningu	 ríkisstofnana	 og	

hefur	 m.a.	 lagt	 til	 að	 Póst-	 og	 fjarskiptastofnun	 verði	 sameinuð	 Samkeppniseftirlitinu.75	

Viðskiptaráð	telur	slíka	hagræðingu	fela	í	sér		bættan	rekstrarlegan	og	faglegan	ávinning,	þar	

sem	verkefni	umræddra	stofnana	þykja	eðlislík.76		

	

Því	 má	 ætla	 að	 jákvæð	 áhrif	 geti	 fylgt	 því	 að	 sameina	 Samkeppniseftirlitið	 við	 aðrar	

stofnanir,	 þar	 sem	 aukið	 samstarf	 geti	 falið	 í	 sér	 aukna	 skilvirkni	 við	 framkvæmd	

samkeppniseftirlits.		

	

4.3.2.	Sameiningar	erlendis	

Hugmyndir	 um	 sameiningar	 samkeppniseftirlita	 við	 aðrar	 stofnanir	 hafa	 einnig	 verið	 uppi	

erlendis,	 og	 eru	 slíkar	 sameiningar	 nokkuð	 algengar.	 Danska	 samkeppnis-	 og	

neytendaeftirlitið	(DCCA)	var	endurskipulagt	þann	1.	júlí	2015	á	þann	veg	að	ákvarðanataka	í	

samkeppnismálum	 var	 færð	 yfir	 til	 nýrrar	 einingar	 sem	 samanstendur	 af	 sjö	 aðilum	 sem	

sérstöðu	 hafa	 í	 lögfræði,	 hagfræði,	 neytendamálum	 og	 í	 viðskiptum.77	 Varð	

endurskipulagning	þessi	í	kjölfar	lagabreytingar	á	samkeppnislöggjöf	Dana	sem	gekk	í	gildi	í	

																																																								
73	Kristjana	Björg	Guðbrandsdóttir,	„Hræðist	sameiningu	við	Samkeppniseftirlitið“	(visir.is)	
<http://www.visir.is/g/2015151029676>	skoðað	6.	nóvember	2017.	
74	sama	heimild.	
75	Viðskiptaráð	Íslands,	„Sníðum	stakk	eftir	vexti	-	30	tillögur	að	fækkun	ríkisstofnana“	5	
<http://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/skodanir/snidum-stakk-eftir-vexti.pdf>	skoðað	6.	nóvember	2017.	
76	sama	heimild	17.	
77	Jakob	Hald,	„Denmark:	Competition	and	Consumer	Authority	-The	European,	Middle	Eastern	and	African	
Antitrust	Review	2018	-	GCR	-	Global	Competition	Review“	(14.	ágúst	2017)	
<http://globalcompetitionreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-antitrust-review-
2018/1145599/denmark-competition-and-consumer-authority>	skoðað	9.	nóvember	2017.	
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desember	 2014,	 en	 markmið	 breytinganna	 var	 m.a.	 að	 styðja	 við	 aukna	 skilvirkni	 og	

sjálfstæði	DCCA	við	framkvæmd	danskra	samkeppnismála.	

	

Með	 nýju	 fyrirkomulagi	 við	 samkeppniseftirlit	 er	 leitast	 eftir	 því	 að	 endurbyggja	 smærri	

einingu,	sem	um	leið	er	fagmannleg	og	með	fjölbreytileika	að	leiðarljósi.	 Í	dag	starfa	innan	

einingarinnar	 aðilar	 sem	 hafa	 sérþekkingu	 í	 lögum,	 hagfræði	 og	 neytendamálum	 eins	 og	

fram	 hefur	 komið	 en	 einnig	 aðilar	 sem	 reynslu	 hafa	 hlotið	 af	 stjórnunarstörfum	 og	

neytendamálum.	

	

Þá	 þekkist	 það	 einnig	 meðal	 Evrópulanda	 að	 samkeppniseftirlit	 starfi	 með	 öðrum	

stofnunum,	eða	hljóti	stuðning	aðila	eins	og	neytendasamtaka.	Fyrirkomulag	þetta	er	m.a.	

að	finna	í	Finnlandi,	Grænlandi,	Færeyjum,	Tékklandi	og	víðar78.	Ljóst	er	að	í	löndum	þar	sem	

markaðir	 eru	 jafnan	 stærri	 og	 umsvifameiri,	 en	 það	 sem	þekkist	 á	 Íslandi,	 er	 oft	 að	 finna	

eftirlit	 þar	 sem	 samtvinnuð	 eru	 samkeppnis-	 og	 neytendamál.	 Því	 má	 ætla	 að	 töluvert	

hagræði	 gæti	 verið	 fólgið	 í	 sameiningu	 stofnana	 hérlendis.	 Gera	 má	 ráð	 fyrir	 að	 með	

sameiningu	slíkra	stofnana	náist	fram	jákvæð	áhrif	í	formi	betri	yfirsýnar	yfir	markaði	ásamt	

því	að	mannauður	sé	nýttur	á	hagkvæman	máta	og	fjármagni	varið	skynsamlega.	Leiða	má	

líkur	að	því	að	með	þeim	hætti	sé	hægt	að	vernda	virka	samkeppni	og	þar	með	hagsmuni	

neytenda	og	bæta	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit.	

	

	

5.	kafli	-		Formlegt	og	óformlegt	eftirlit	

Samkeppniseftirlitið	 fellur	 undir	 gildissvið	 ssl.	 þar	 sem	 eftirlitið	 er	 stjórnvald	 og	 tekur	 því	

stjórnvaldsákvarðanir	í	þeim	málum	sem	eftirlitið	tekur	til	umfjöllunar.	Samkeppniseftirlitið	

beitir	formlegum	valdheimildum	með	stjórnvaldsákvörðunum	þegar	um	er	að	ræða	mál	sem	

hefur	bindandi	réttaráhrif	á	aðila	málsins.		

	

Þá	koma	helst	til	skoðunar	þær	grundvallarreglur	ssl.	sem	taka	á	málsmeðferð.	Þó	gilda	ssl.	

ekki	um	alla	starfsemi	Samkeppniseftirlitsins,	þau	eiga	einungis	við	í	aðstæðum	þar	sem	taka	
																																																								
78	Federal	Trade	Commission,	„Competition	&	Consumer	Protection	Authorities	Worldwide“	(Federal	Trade	
Commission,	24.	júlí	2013)	<https://www.ftc.gov/policy/international/competition-consumer-protection-
authorities-worldwide>	skoðað	9.	desember	2017.	
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þarf	eiginlegar	stjórnvaldsákvarðanir,	en	ekki	við	eftirlitsstarfsemina	sjálfa.	Því	getur	eftirlitið	

einnig	gripið	til	óformlegra	heimilda.	

	

Samkvæmt	lögmætisreglu	ssl.	skulu	ákvarðanir	Samkeppniseftirlitsins	ekki	ganga	þvert	á	skl.,	

heimild	 skal	 vera	 fyrir	hendi	 í	 settum	 lögum	svo	 	 taka	megi	ákvarðanir	 sem	hafa	bindandi	

áhrif	 og	 gilda	 um	 réttindi	 hins	 almenna	 borgara	 sem	 og	 skyldur	 hans.	 Mikilvægt	 er	 að	

ákvörðunin	 gangi	 ekki	 lengra	 en	 góðu	 hófi	 gegnir,	 því	 meira	 íþyngjandi	 sem	 ákvörðun	 er	

þeim	mun	strangari	krafa	er	gerð	til	lagastoðarinnar	sbr.	12.	gr.	ssl.	

	

Með	 lagasamspili	 þessu	 er	 Samkeppniseftirlitið	 í	 rauninni	 skyldað	 til	 að	 stíga	 gætilega	 til	

jarðar	við	sínar	ákvarðanatökur	og	gert	að	gæta	meðalhófs	í	hvívetna.	Samkeppniseftirlitinu	

ber	 skylda	 til	þess	að	vísa	 í	málsmeðferðar-	og	efnisreglur	 ssl.	og	eftir	atvikum	 í	almennar	

reglur	 þeirra	 laga.	 Þá	 kemur	 stjskr.	 einnig	 til	 skoðunar,	 sem	 er	 æðst	 allra	 réttarheimilda	

íslenskrar	löggjafar,	og	verða	athafnir	Samkeppniseftirlitsins	svo	og	allra	annarra	stjórnvalda	

að	 samrýmast	 henni.	 Þegar	 Samkeppniseftirlitið	 notast	 við	 inngrip	 inn	 í	 fyrirtæki	 þarf	

eftirlitið	að	gæta	þess	að	réttindi	einstaka	lögaðila	og	einstaklinga	séu	virt.79	

	

Verður	nú	litið	til	þeirra	valdheimilda	er	Samkeppniseftirlitið	getur	gripið	til,	formlegra	sem	

og	óformlegra.	

	

5.1.	Valdheimildir	

Samkeppniseftirlitið	hefur	 lögbundnar	valdheimildir	til	að	grípa	 inn	í	samkeppnishömlur	og	

að	 taka	 ákvarðanir	 sem	 bindur	 borgarana.80	 Til	 þess	 að	 Samkeppniseftirlitið	 geti	 sinnt	

störfum	sínum	lögum	skv.	er	nauðsynlegt	að	eftirlitið	hafi	beitingarhæf	úrræði	sem	hægt	er	

að	nota.	Um	er	 að	 ræða	bæði	óformleg	og	 formleg	úrræði	 en	það	 síðarnefnda	 felur	 í	 sér	

stjórnvaldsákvörðun.	Verður	nú	vikið	nánar	að	úrræðunum.	

	

																																																								
79	sama	heimild	26.	
80	Páll	Sigurðsson,	Lögfræðiorðabók:	með	skýringum	(Codex :	Lagastofnun	Háskóla	Íslands	2008)	486.	
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5.1.1.	Ákvarðanir	

Eitt	 	 aðalhlutverk	 Samkeppniseftirlitsins	 er	 ákvarðanataka	 í	 samkeppnismálum.	 Að	 lokinni	

gagnaöflun	og	málsmeðferð		er	ákvörðun	í	máli	tekin	skv.	20.	gr.	reglna	nr.	880/2005	og	skal	

hún	 tilkynnt	 málsaðilum.	 Að	 því	 loknu	 telst	 ákvörðunin	 bindandi,	 sbr.	 21.	 gr.	 reglna	 nr.	

880/2005.	 Ákvarðanir	 Samkeppniseftirlitsins	 eru	 að	 máli	 loknu	 birtar	 á	 heimasíðu	

Samkeppniseftirlitsins81	 og	 þær	 því	 aðgengilegar	 almenningi.	 Reglurnar	 veita	

Samkeppniseftirlitinu	einnig	heimild	 til	 þess	 að	 ljúka	máli	með	 sátt	 óháð	því	 á	 hvaða	 stigi	

málið	er,	sbr.	21.	gr.	reglnanna.	

	

Í	viðauka	við	umræddar	reglur	kemur	fram	hvað	skuli	koma	fram	í	erindum	sem	beint	er	til	

Samkeppniseftirlitsins.	Þar	ber	helst	að	nefna	upplýsingar	um	aðila	sem	erindið	beinist	að,	

efni	erindis,	sönnunargögn	og	lögvarða	hagsmuni.	Ætla	má	að	með	því	að	gera	auknar	kröfur	

til	kvartana	sem	hægt	er	að	senda	Samkeppniseftirlitinu	geti	falist	aukin	skilvirkni	þar	sem	að	

með	 þeim	 hætti	 væri	 hægt	 að	 fækka	 kvörtunum	 og	 þar	 með	 að	 minnka	 verkefnaálag	

Samkeppniseftirlitsins.	

	

5.1.2.	Bráðabirgðaákvarðanir	

3.	 mgr.	 16.	 gr.	 skl.	 ásamt	 14.	 gr.	 málsmeðferðarreglna	 nr.	 880/2005	 veita	

Samkeppniseftirlitinu	 heimild	 til	 að	 taka	 bráðabirgðaákvarðanir	 í	 málum,	 á	 meðan	 á	

málsmeðferð	 stendur.	 Uppfylla	 þarf	 tvö	 skilyrði,	 annars	 vegar	 þarf	 að	 vera	 líklegt	 að	

samkeppnisreglur	hafi	verið	brotnar	eða	ákvarðanir	teknar	á	þeim	grundvelli	og	hins	vegar	

að	 sennilegt	 sé	 að	 langur	 tími	 málsmeðferðar	 hafi	 í	 för	 með	 sér	 samkeppnisröskun.	

Bráðabirgðaákvarðanir	eru	ekki	endanlegar	og	verða	ekki	taldar	til	stjórnvaldsákvarðana	og		

því		gilda	málsmeðferðarreglur	ssl.	ekki	við	beitingu	þeirra.82	

	

Það	 getur	 reynst	 jákvætt	 að	 beita	 heimild	 til	 að	 taka	 bráðabirgðaákvörðun	 til	 að	 stöðva	

ákveðna	 samkeppnishamlandi	 starfsemi.	 Það	 verður	 þó	 að	 teljast	 þungbært	 inngrip	 að	

hamla	 fyrirtækjum	 að	 halda	 áfram	 sinni	 starfsemi,	 er	 tekur	 til	 þeirrar	 háttsemi	 sem	 til	

skoðunar	 er	 hverju	 sinni,	 þá	 sérstaklega	 ef	 endanleg	 niðurstaða	 fæst	 ekki	 í	málið	 fyrr	 en	

																																																								
81	Samkeppniseftirlitið,	„Ákvarðanir“	(Samkeppniseftirlitið)	<http://www.samkeppni.is/urlausnir/akvardanir/>	
skoðað	28.	september	2017.	
82	Eiríkur	Jónsson,	Friðrik	Ársælsson	og	Kristín	Benediktsdóttir	(n.	59)	232–233.	
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mörgum	mánuðum	eða	árum	seinna.	Til	að	Samkeppniseftirlitið	taki	bráðabirgðaákvörðun	í	

máli	þurfa	 líkur	að	vera	á	því	að	bið	eftir	endanlegri	niðurstöðu	í	málinu	hafi	með	sér	 í	 för	

alvarlegar	samkeppnisraskanir	sem	yrði	ekki	afstýrt.83		Má	því	ætla	að	heimildin	sé	opin	fyrir	

túlkun.	

	

5.1.3.	Sáttir	

Samkeppniseftirlitinu	 er	 veitt	 heimild,	 í	 22.	 gr.	 málsmeðferðarreglna,	 til	 að	 ljúka	 málum	

sínum	með	sátt	á	öllum	stigum	máls.	Málsmeðferð	er	hraðað	umtalvert	sé	máli	 lokið	með	

sátt,	sem	teljast	verður	mikilvægur	þáttur	í	skilvirku	samkeppniseftirliti.	Ætla	má	að	sátt	leiði	

til	 þess	 að	 aðilar	 geri	 úrbætur	 á	 sinni	 starfsemi	 sem	 skilar	 sér	 í	 jákvæðum	 ávinningi	 fyrir	

neytendur.	 Sáttir	 eru	 einnig	 til	 þess	 fallnar	 að	 valda	 hinum	 brotlega	minni	 röskun	 á	 sinni	

starfsemi.	Einnig	getur	talist	bagalegt	að	mál	hljóti	ekki	úrlausn	hjá	eftirlitinu	sé	málið	þannig	

úr	 garði	 gert	 að	 hægt	 væri	 að	 nýta	 fordæmagildi	 þess	 í	 framtíðinni.	 Sáttir	 hafa	 ekki	

fordæmisgildi	 og	 því	 ekki	 hægt	 að	 leggja	 traust	 í	 að	 lesa	 í	 sáttir,	 hvaða	 athafnir	 eða	

athafnaleysi	hægt	sé	að	leysa	með	sátt.84	

	

Með	 skilvirkni	 að	 leiðarljósi	má	ætla	 að	því	 fyrr	 sem	mál	 er	 leitt	 til	 lykta	 þeim	mun	meiri	

ávinningur	 er	 fyrir	 neytendur,	 þar	 sem	 neikvæð	 samkeppnishegðun	 fyrirtækja	 er	 stöðvuð	

fyrr	en	ella.	Samkvæmt	22.gr.	 reglna	er	skilyrði	þess	að	hægt	sé	að	 ljúka	máli	með	sátt	að	

aðili	viðurkenni	brot	sitt,	að	greidd	sé	stjórnvaldssekt	eða	að	fallið	sé	frá	ákveðinni	hegðun.	

Því	má	ætla	að	sáttaúrræðið	sé	hindrandi,	sérstaklega	þegar	aðilum	er	gert	að	staðfesta	brot	

sín	með	undirskrift.	Leiða	má	líkur	að	það	geti	haft	þau	áhrif	að	aðilar	sækist	ekki	í	að	ljúka	

málum	með	sekt.	

	

Ákveðna	útfærslu	að	sáttarheimildinni	er	að	finna	hjá	framkvæmdastjórn	ESB,	en	þá	heimild	

er	 að	 finna	 í	 9.	 gr.	 reglugerðar	 nr.	 1/2003.	 Í	 stað	 þess	 að	 aðilum	 sé	 gert	 að	 gangast	 við	

brotinu	þá	er	einungis	gerð	sú	krafa	að	hin	samkeppnishamlandi	háttsemi	sé	stöðvuð	eða	að	

ákveðinni	hegðun	verði	breytt.	Markmið	þessa	úrræðis	er	meðal	annars	að	auka	 skilvirkni	

við	 úrlausn	 mála,	 að	 mál	 séu	 afgreidd	 á	 skjótan	 máta	 svo	 að	 hin	 samkeppnishamlandi	

																																																								
83	Jóna	Björk	Helgadóttir,	„Meðferð	samkeppnismála“	[1999]	Úlfljótur	398–399.	
84	Ragna	Björk	Ragnarsdóttir,	„Viðurlög	við	samkeppnislagabrotum“	[2008]	Tímarit	Lögréttu	63	
<http://timarit.logretta.is/article/viewFile/1517/pdf_4>	skoðað	4.	desember	2017.	
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háttsemi	 verði	 stöðvuð	 sem	 fyrst.	 Einnig	 vilja	 fyrirtækin,	 sem	 til	 skoðunar	 eru,	 forðast	

staðfestingu	 á	 sínum	 brotum	 þar	 sem	 líkur	 eru	 á	 að	 þá	 sé	 verið	 að	 leggja	 orðspor	

fyrirtækisins	 í	 hættu.85	 	 Ætla	má	 að	með	 þessum	 hætti	 geti	 framkvæmdastjórnin	 afgreitt	

umtalsvert	fleiri	mál,	stöðvað	fleiri	samkeppnishamlandi	háttsemi	fyrirtækja	en	ef	málið	yrði	

tekið	 til	 eiginlegrar	 úrlausnar,	 sem	 hefur	 í	 för	með	 sér	 lengri	málsmeðferðartíma.	Má	 því	

ætla	að	mikil	skilvirkni	sé	því	fólgin	í	sáttaúrræðinu.	Þó	er	það	undir	framkvæmdastjórn	ESB	

komið	að	ákveða	hvort	að	skilyrði	þess	 ,að	 ljúka	málinu	með	þessu	hætti,	séu	uppfyllt	eða	

ekki.	 Framkvæmdastjórnin	 byggir	 skilyrðin	 á	 eðli	 brotanna	 og	 því	 hvort	 að	 hægt	 sé,	með	

skjótum	 hætti,	 að	 falla	 frá	 skaðlegri	 háttsemi.	 Einnig	 er	 horft	 til	 þess	 hvort	 að	mál	 verði	

sannarlega	 lokið	með	þessum	hætti,	 sem	og	 til	 hagsmuna	þriðja	 aðila.86	Úrræði	 þetta	má	

binda	 við	 ákveðið	 tímabil,	 þannig	 að	 framkvæmdastjórninni	 er	 heimilt	 að	 endurmeta	

samkeppnisstöðu	á	markaði.		

	

5.1.4.	Álit	og	fjárhagslegur	aðskilnaður	

Samkeppniseftirlitið	 hefur	 heimild	 til	 að	 gefa	 út	 álit,	 telji	 það	 að	 ákvæði	 laga	 eða	

stjórnvaldsfyrirmæla	fari	gegn	samkeppnislögum	og	hindri	virka	samkeppni	sbr.	18.	gr.	skl.	

og	skal	athygli	ráðherra	vakin	á	málinu.	Áliti	sem	beint	er	til	opinberra	aðila	á	grundvelli	c.	

liðar	 1.	 mgr.	 8.	 gr.	 og	 18.	 gr.	 skl.	 er	 ekki	 bindandi	 þar	 sem	 ekki	 er	 um	 eiginlega	

stjórnvaldsákvörðun	að	ræða	sbr.	24.	gr.	málsmeðferðarreglna.	

	

Samkeppniseftirlitið	hefur	heimild	í	14.	gr.	skl.	til	að	skilja	að	opinbert	fyrirtæki	eða	fyrirtæki	

sem	að	hluta	til	starfar	í	skjóli	opinbers	einkaleyfis.	Í	2.	gr.	skl.	er	gerð	krafa	um	að	starfsemin	

falli	þó	innan	gildissvið	laganna.	Með	heimild	þessari	er	leitast	við	því	að	koma	í	veg	fyrir	að	

niðurgreiðsla	 opinberra	 aðila,	 sem	 starfa	 á	 frjálsum	 mörkuðum,	 komi	 í	 veg	 fyrir	 virka	

samkeppni	og	hafi	þar	með	neikvæð	áhrif	á	neytendur.87	

	

																																																								
85	European	Commission,	„European	Commission	-	Press	release	-	Antitrust:	commitment	decisions	–	
frequently	asked	questions“	(8.	mars	2013)	<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-189_en.htm>	
skoðað	28.	nóvember	2017.	
86	sama	heimild.	
87	Samkeppniseftirlitið,	„Opinberar	samkeppnishömlur“	(Samkeppniseftirlitið)	
<http://www.samkeppni.is/samkeppnisreglur/opinberar-samkeppnishomlur/>	skoðað	9.	desember	2017.	



	 42	

5.1.5.	Undanþágur	frá	bannreglum	skl.	og	ógilding	samruna	

Fyrirtæki	geta	sótt	um	undanþágur	frá	bannreglu	10.	gr.	skl.	og	skv.	1.	mgr.	15.	gr.	skl.	og	sér	

Samkeppniseftirlitið	um	veitingu	þeirra.	Verður	nánar	vikið	að	undanþágum	í	kafla	7.1.	Um	

samruna	vísast	til	kafla	7.2.	

	

5.1.6.	Aðrar	heimildir	

Samkeppniseftirlitið	hefur	heimild	í	1.	mgr.	16.	gr.	til	 inngripa	vegna	samninga,	skilmála	og	

háttsemi	 sem	 fer	gegn	bannreglum	skl.	 sbr.	einnig	2.	mgr.	16.	gr.	Þá	hefur	eftirlitið	einnig	

heimild	til	að	leggja	á	aðila	stjórnvaldssektir	sbr.	37.	gr.	skl.	og	dagsektir	sbr.	38.	gr.	skl.		

	

5.1.7.	Andmælaskjal	

Samkeppniseftirlitið	getur	gefið	út	andmælaskjal	áður	en	máli	er	 lokið	með	sátt,	og	er	það	

valkvætt	sbr.	f.	liðar	17.	gr.	skl.	og	17.	gr.	Málsmeðferðarreglna.	Með	útgáfu	andmælaskjals	

er	 leitast	 við	 að	 tryggja	 réttindi	 málsaðila,	 en	 ætla	 má	 að	 rýmri	 réttindi	 séu	 fólgin	 í	

andmælaskjali	en	þau	sem	13.	gr.	ssl.	tekur	á	um	andmælarétt	málsaðila.88	

	

Valdheimildirnar	eru	ýmist	formlegar	eða	óformlegar,	eins	og	fram	hefur	komið,	en	ætla	má	

að	 ákveðin	 skilvirkni	 sé	 falin	 í	 beitingu	 óformlegra	 heimilda	 á	 borð	 við	 sáttir	 eins	 og	

framkvæmdastjórn	 ESB	 hefur	 verið	 að	 notast	 við	 til	 að	 stytta	málsmeðferðartíma	 svo	 um	

munar.	 Misjafnt	 er	 á	 milli	 landa	 hversu	 mikil	 áhersla	 er	 lögð	 á	 formlegar	 og	 óformlegar	

ákvarðanir.	Í	Danmörku	er	t.a.m.	mikið	lagt	upp	úr	því	að	leysa	mál	með	óformlegum	hætti,	

sökum	þess	 hve	 erfið	 sönnunarfærslan	 getur	 reynst.	 Þá	 er	 notast	 við	 heimildina	 til	 að	 ná	

samkomulagi	 í	formi	tilmæla,	með	þeim	hætti	fækkar	málum	eftirlitsins	og	er	þannig	hægt	

að	 vinna	 málin	 á	 skilvirkan	 máta,	 leiða	 þau	 til	 lykta	 á	 skömmum	 tíma	 með	 hagsmuni	

neytenda	að	leiðarljósi.89		

	

	

																																																								
88	Eiríkur	Jónsson,	Friðrik	Ársælsson	og	Kristín	Benediktsdóttir	(n.	59)	221.	
89	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development,	„Competition	Law	and	Policy	in	Denmark	-	A	
Peer	Review“	(2015)	49–50	<https://www.en.kfst.dk/media/2759/oecd-peer-review.pdf>	skoðað	28.	
nóvember	2017.	
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6.	kafli	-	Forgangsröðun	samkeppnismála	

	Með	forgangsröðun	á	að	vera	hægt	að	ýta	undir	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	með	þeim	

hætti	 að	mál	 sem	 bera	með	 sér	 ákveðin	 einkenni	 eru	 sett	 í	 fyrirfram	 ákveðna	 röð	 þegar	

kemur	að	afgreiðslu	þeirra.	Nauðsynlegt	getur	verið	að	gefa	málum	mismikið	vægi	eftir	eðli	

þeirra.	Mál	 geta	 verið	 á	mismunandi	 flækjustigi	 og	 jafnframt	 getur	 úrlausn	 þessara	mála	

sömuleiðis	 haft	 mismikil	 áhrif	 á	 neytendur.	 Því	 verður	 að	 telja	 það	 góða	 framkvæmd	 að	

málum	sé	raðað	í	fyrirfram	ákveðna	röð	og	þau	afgreidd	samkvæmt	því.		

	

Eins	 og	 málum	 er	 háttað	 í	 dag	 hljóta	 samrunamál	 forgang	 yfir	 önnur	 mál	 sem	

Samkeppniseftirlitinu	berast	sökum	 lögbundins	 frests,	en	eftirlitinu	er	settur	 tímarammi	til	

að	afgreiða	slík	mál.	Þó	er	Samkeppniseftirlitinu	heimilt	að	notast	við	forgangsröðun,	en	slík	

forgangsröðun	 hefur	 ekki	 verið	 gefin	 út	 opinberlega.	 Á	 heimasíðu	 eftirlitsins	 er	 að	 finna	

eftirfarandi	upplýsingar90	um	forgangsröðun	verkefna:	

	

Samkeppniseftirlitinu	 er	 heimilt	 að	 raða	 verkefnum	 sínum	 í	 forgangsröð	 eftir	
alvarleika	og	mikilvægi	mála.	Lagt	er	mat	á	þau	erindi	sem	berast	og	hvort	þau	
gefi	næga	ástæðu	til	frekari	rannsókna	og	þeim	raðað	niður	í	forgangsröð.	Í	ljósi	
fjölda	 þeirra	 erinda	 sem	 berast	 Samkeppniseftirlitinu	 er	 brýnt	 og	 eðlilegt	 að	
stofnunin	 geti	 forgangsraðað	 verkefnum	 svo	 störf	 hennar	 verði	markvissari	 og	
hnitmiðuð.	Þeir	sem	beina	erindum	til	eftirlitsins	eiga	því	ekki	sjálfkrafa	rétt	á	því	
að	 mál	 þeirra	 verði	 tekin	 til	 meðferðar	 eða	 eigi	 aðild	 að	 slíku	 máli.	 Í	
forgangsröðun	verkefna	getur	falist	að	mál	sé	tekið	umsvifalaust	til	skoðunar	eða	
jafnvel	sett	í	bið.	
	

Samrunum	er	veittur	 lögbundinn	 forgangur.	Það	er	gert	óháð	þeim	áhrifum	sem	þeir	geta	

haft	á	samkeppni	og	óháð	því	hvort	að	önnur	mál	sem	upp	geta	komið	séu	til	þess	fallin	að	

bera	með	 sér	 skaðlegri	 áhrif	 á	 neytendur.	 Þá	 verður	 ekki	 séð	 að	 innbyrðis	 forgangsröðun	

innan	 málaflokka	 gildi	 þar	 sem	 Samkeppniseftirlitið	 hefur	 ekki	 gefið	 opinberlega	 út	

forgangsröðun	samkeppnismála.	Í	því	skyni	er	nefnt	að	samráð	getur	verið	með	ýmsu	móti	

og	 haft	 mis	 neikvæðar	 afleiðingar	 fyrir	 neytendur,	 því	 má	 ætla	 að	 ákveðin	 skilvirkni	 geti	

verið	fólgin	í	því	hafa	tvíþætta	forgangsröðun.	Með	tvíþættri	forgangsröðun	er	átt	við	röðun	

sem	tekur	á	málaflokknum	sem	slíkum	en	síðan	einnig	á	forgangsröðun	innan	hvers	og	eins	

																																																								
90	Samkeppniseftirlitið,	„Forgangsröðun	verkefna“	(Samkeppniseftirlitið)	
<http://www.samkeppni.is/samkeppnismal/kvartanir-og-erindi/forgangsrodun/>	skoðað	30.	október	2017.	
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málaflokks.	 Verður	 nú	 nánar	 vikið	 að	 Samkeppniseftirlitinu	 og	 nágrannalanda	 Íslands	 til	

samanburðar.	

	

6.1.	Staða	mála	hjá	Samkeppniseftirlitinu	

Í	dag	er	það	þannig	að	samrunar	hljóta	forgang	fram	yfir	önnur	mál,	þ.e.a.s.	að	önnur	mál	

líða	 fyrir	 þann	 lagaramma	 sem	 búið	 er	 að	 setja	 samrunamálum.	 Í	 fréttatilkynningu	

Samkeppniseftirlitsins	frá	13.	júlí	kemur	eftirfarandi	fram:	

	

Samkvæmt	 lögum	verður	Samkeppniseftirlitið	að	 taka	afstöðu	 til	 samrunamála	
innan	 tiltekins	 frests	 sem	byrjar	að	 líða	þegar	 fullbúin	 samrunatilkynning	hefur	
borist	 eftirlitinu.	 Eftir	 að	 fresturinn	 er	 liðinn	 getur	 eftirlitið	 ekki	 gripið	 til	
íhlutunar	 í	 samrunann.	 Af	 þessu	 leiðir	 að	 Samkeppniseftirlitið	 verður	 ávallt	 að	
raða	samrunamálum	fremst	í	forgangsröð,	á	kostað	annarra	mála.	

	

Upp	virðist	vera	komin	bagaleg	staða	þar	sem	hætt	er	við	því	að	samkeppnislög	geti	farið	að	

snúast	 upp	 í	 andhverfu	 sínu,	 að	 ekki	 sé	 hægt	 að	 tryggja	 markmið	 laganna	 um	 verndun	

virkrar	 samkeppni	 og	 hag	 neytenda.	 Þegar	 augum	 eftirlitsins	 er	 einungis	 beint	 að	

samrunamálum	er	hætt	er	við	því	að	aðilar	sjái	sér	leik	á	borði	til	að	breyta	samkeppnislegri	

hegðun	sinni,	sér	í	lagi	þegar	eftirlitið	nær	ekki	að	sinna	öðrum	málaflokkum	á	borð	við	brot	

á	bannreglum	skl.	

	

6.2.	Viðmið	forgangsröðunar	

Samkeppniseftirlitið	hefur	heimild	til	forgangsröðunar	í	3.	mgr.	8.	gr.	skl.:	

	

Samkeppniseftirlitið	 tekur	 ákvörðun	 um	 það	 hvort	 erindi,	 sem	 berst	 hefur	
stofnuninni	 gefi	 nægar	 ástæður	 til	 rannsóknar.	 Við	 afgreiðslu	mála	 samkvæmt	
lögum	þessum	er	Samkeppniseftirlitinu	heimilt	að	raða	málum	í	forgangsröð.	

	

Þá	fjalla	málsmeðferðarreglur	nr.	880/2005	einnig	um	forgangsröðun	í	18.	gr.:	

	

Ákveði	Samkeppniseftirlitið	á	einhverju	stigi	máls	að	nýta	heimild	3.	mgr.	8.	gr.	
samkeppnislaga	 til	 forgangsröðunar	 mála,	 skal	 aðilum	 þessa	 máls	 sem	 tefst	 í	
meðferð	vegna	þessa,	tilkynnt	um	hina	fyrirsjáanlegu	töf	og	þeim	greint	frá	því	
hvenær	ákvörðunar	megi	vænta.	
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6.2.1.Framkvæmdastjórn	ESB	um	forgangsröðun	

Þegar	 mál	 kemur	 til	 kasta	 samkeppnisyfirvalda	 þá	 hefur	 Margarethe	 Vestager,	 starfandi	

framkvæmdastjóri	ESB	í	samkeppnis-	og	ríkisstyrkjamálum,	lagt	til	að	þremur	spurningum	sé	

svarað	þegar	 tekin	 er	 afstaða	 til	mikilvægis	mála	 og	 forgangsröðunar.	Með	þeim	hætti	 er	

leitast	við	því	að	leggja	heildstætt	mat	á	málið	og	að	því	loknu	er	hægt	að	setja	það	í	réttan	

farveg.	

	

	Fyrsta	 spurningin	 fjallar	 um	 lífsgæði	 almennings	þar	 sem	 litið	 er	 til	 þess	hvort	 að	úrlausn	

málsins	 auki	 þau.	Önnur	 spurningin	 fjallar	 um	 áhrif	málsins	 og	 hvort	 að	 áhrifa	 þeirra	 geti	

gætt	 í	 öðrum	málum.	Ætla	má	 að	 eftir	 því	 sem	mál	 hefur	meiri	 áhrif	 út	 á	 við,	 þeim	mun	

meira	 vægi	 hefur	 það	 innan	 forgangsröðunar.	 Í	 þriðja	 lagi	 er	 tekið	 til	 skoðunar	 hvort	 að	

málið	eigi	betur	heima	hjá	öðrum	eftirlitsaðila	eða	stofnun.91			

	

Framkvæmdastjórn	ESB	hefur	gefið	út	leiðbeiningar	um	forgangsröðun	þegar	um	er	að	ræða	

brot	á	101.	og	102.	gr.	TFEU.	Misnoti	fyrirtæki	markaðsráðandi	stöðu	sína	er	102.	gr.	TFEU	

beitt92	 og	 hafa	 leiðbeiningar	 framkvæmdastjórnarinnar	 ráðleggjandi	 gildi	 með	 það	 að	

markmiði	 að	 vernda	 neytendur,	 en	 ekki	 samkeppnisaðila,	 fyrir	 skaða	 og	 leggur	 bann	 við	

háttsemi	fyrirtækja	sem	ber	með	sér	útilokandi	áhrif	bæði	til	lengri	tíma	og	skamms.93	Hafa	

skal	 í	 huga	 að	 forgangsröðunin	 tekur	 einungis	 til	 misnotkunar	 á	 markaðsráðandi	 stöðu	 í	

formi	útilokunaráhrifa.		

	

Tilgangur	þess	að	eftirlit	opinberi	forgangsröðun	sína	er	m.a.	til	að	auka	gagnsæi	með	þeim	

hætti	 að	 aðilar	 eigi	 þess	 kost	 að	 kynna	 sér	með	hvaða	hætti	 framkvæmdastjórnin	hyggist	

beita	 sér.	Með	þeim	hætti	 er	 fyrirtækjum	veitt	 innsýn	 inn	 í	 það	hvaða	hegðun	 sé	 til	 þess	

fallin	 að	 hafa	 í	 för	með	 sér	 íhlutun	 að	hálfu	 samkeppnisyfirvalda.94	Markmiðið	 er	 að	með	

þessum	 hætti	 náist	 að	 vernda	 virka	 samkeppni	með	 betri	 hætti	 og	 jafnframt	 sé	 verið	 að	

																																																								
91	Margarethe	Vestage,	„Setting	Priorities	in	Antitrust“	(European	Commission,	1.	febrúar	2016)	
<https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/setting-priorities-
antitrust_en>	skoðað	23.	október	2017.	
92	Guidance	on	the	Commission’s	enforcement	priorities	in	applying	Article	82	of	the	EC	Treaty	to	abusive	
exclusionary	conduct	by	dominant	undertakings	[2009]	OJ	C45/7.	
93	Whish	(n.	54)	210–212.	
94	Guidance	on	the	Commission’s	enforcement	priorities	in	applying	Article	82	of	the	EC	Treaty	to	abusive	
exclusionary	conduct	by	dominant	undertakings	[2009]	OJ	C45/7.	
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vinna	að	bættum	hagsmunum	neytenda.	 Ljóst	er	að	ákveðnum	tegundum	háttsemi	vegna	

brots	 á	 102.	 gr.	 TFEU	er	 veitt	 aukið	 vægi	 og	 að	hægt	 sé	 að	 kynna	 sér	 þá	háttsemi.	 Engar	

sambærilegar	íslenskar	leiðbeiningar	eru	til	varðandi	forgangsröðun	samkeppnismála.	

	

Framkvæmdastjórnin	 hefur	 einnig	 gefið	 út	 leiðbeiningar	 um	 forgangsröðun	 vegna	 brota	 á	

101.	gr.	TFEU.95		Þar	kemur	m.a.	fram	að	láréttu	samstarfi	geti	fylgt	jákvæð	áhrif	á	borð	við	

minnkaðan	 kostnað	 og	 áhættu	 ásamt	 því	 að	 hægt	 er	 að	 hámarka	 fjárfestingar	 og	 knýja	

nýsköpun	 fram	með	 skjótari	hætti.	 Þó	er	einnig	hætt	 við	því	 að	 í	 láréttu	 samstarfi	 skapist	

skaðlegar	neikvæðar	afleiðingar	 fyrir	neytendur,	 t.d.	hafi	aðilar	með	sér	ólögmætt	samráð	

um	verð,	eða	ákveða	að	skipta	mörkuðum	niður	sín	á	milli	o.fl.	Leiðbeiningarnar	eru	settar	

fram	til	 að	 sporna	við	umræddum	hættum	og	að	koma	á	gagnsæu	 fyrirkomulagi	 varðandi	

það	hvaða	samningar	koma	til	álita	hjá	framkvæmdastjórninni	sem	brot	á	101.	gr.	TFEU	og	

hverjir	ekki.	Ætla	má	að	með	þessum	hætti	 sé	 láréttu	 samráði	gefið	aukið	vægi	á	kostnað	

lóðrétts	sökum	þess	að	hinir	láréttu	eru	til	þess	fallnir	að	bera	með	sér	aukinn	skaða	þar	sem	

aðilarnir	starfa	á	sama	sölu-	eða	þjónustusigi.	

	

Leiða	 má	 líkur	 að	 því	 að	 með	 útgáfu	 leiðbeininganna	 nái	 framkvæmdastjórnin	 að	 fækka	

málum	umtalsvert	 og	 felur	 slík	 forgangsröðun	 í	 sér	 aukna	 skilvirkni	 við	 samkeppniseftirlit.	

Þegar	 fyrirtæki	 geta	 með	 aðgengilegum	 hætti	 nálgast	 upplýsingar	 um	 hvað	 raunverulega	

getur	 talist	 sem	 samkeppnishamlandi	 háttsemi	 og	 hvers	 kyns	 samningar	 eru	 líklegir	 til	 að	

koma	til	 skoðunar	hjá	samkeppnisyfirvöldum	má	ætla	að	samkeppnislagabrotum	geti	 farið	

fækkandi.	 Það	á	einnig	 við	 	 þegar	málum	er	 raðað	eftir	 vægi,	 þá	er	hægt	að	 vernda	virka	

samkeppni	 og	 líkur	 eru	 á	 að	 í	 því	 geti	 falist	 töluverð	 skilvirkni.	 Tekið	 skal	 fram	 að	

framkvæmdastjórnin	hefur	gefið	út	fleiri	leiðbeiningar,	t.d.	leiðbeiningar	um	lóðrétt	samráð	

101.	gr.	TFEU	o.fl.	

	

6.2.2.	Leiðbeiningar	ECN	um	forgangsröðun	

ECN	hefur	gefið	út	leiðbeiningar	um	hvernig	gott	geti	verið	fyrir	samkeppniseftirlit	að	haga	

forgangsröðun	 samkeppnismála	 vegna	 101.	 og	 102.	 gr.	 TFEU,	 sbr.	 10.	 og	 11.	 gr.	 skl.	 um	

																																																								
95	Guidelines	 on	 the	 applicability	 of	Article	 101	of	 the	 Treaty	 on	 the	 Functioning	 of	 the	 European	Union	 to	
horizontal	co-operation	agreements	[2011]	OJ	C11/1.	
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ólögmætt	samráð	og	misnotkun	á	markaðsráðandi	stöðu.96	ECN	mælir	með	því	að	mál	hljóti	

innbyrðis	forgangsröðun	eftir	alvarleika	og	telur	mikið	hagræði	fólgið	í	forgangsröðun	mála.		

ECN	leggur	áherslu	á	mikilvægi	þess	að	eftirlitum	sé	veitt	heimild	til	að	hafna	því	að	taka	mál	

til	 skoðunar,	með	 þeim	hætti	 sé	 verið	 að	 hámarka	 skilvirkni	 strax	 í	 upphafi.	 ECN	 telur	 að	

eftirlitin	skuli	sjálf	taka	ákvörðun	um	það	hvort	forgangsröðun	verði	gefin	út	opinberlega	eða	

ekki,	en	lögð	er	áhersla	á	að	slík	ákvörðun	stuðli	að	því	að	hámarka	skilvirkni	eftirlita.97		

	

6.2.3.	Forgangsröðun	samkeppnismála	á	Írlandi	

Írsk	samkeppnis-	og	neytendasamtök	(CCCP)	 forgangsraða	málum	sínum	eftir	 fjögurra	 laga	

ferli	sem	byggt	er	á	að	markmiði	þeirra	um	að	auknu	gagnsæi	verði	náð.	Í	upphafi	er	fjallað	

um	þann	efnahagslegs	skaða	sem	uppi	er	og	hugsanleg	áhrif	úrlausnar	málsins	er	að	lokum	

greind.	Æðstan	forgang	hljóta	mál	sem	líkleg	þykja	að	skaði	neytendur	og	atvinnurekendur,	

sömuleiðis	ef	aðgerðarleysi	sé	til	þess	fallið	að	frekari	skaða.	Þá	er	einnig	farið	í	áhættu-	og	

fjármagnsgreiningu	sem	ætlað	er	að	sýna	fram	á	mikilvægi	forgangsröðunar	á	því	máli	sem	

til	skoðunar	er,	sömuleiðis	eru	önnur	tilfallandi	sjónarmið	metin	heildstætt.98	

	

6.2.4.	Forgangsröðun	samkeppnismála	í	Svíþjóð	

Sænska	 samkeppniseftirlitið	 ræðst	 ekki	 alltaf	 í	 rannsóknir	 vegna	 samkeppnislagabrota	 í	

kjölfar	 kvartana	 eða	 athugasemda.	 Þess	 í	 stað	 leggur	 eftirlitið	 mikið	 upp	 úr	 góðri	

forgangsröðun,	en	ætla	má	að	með	þeim	hætti	sé	hægt	að	sniðganga	minna	aðkallandi	mál	

og	 auka	 áherslu	 á	 að	 aðhafast	 í	 málum	 er	 bera	 með	 sér	 merki	 samkeppnishamlandi	

hegðunar.	Markmið	eftirlitsins	er	að	stuðla	að	virkri	samkeppni,	bæði	í	einkageiranum	sem	

og	hinum	opinbera	þannig	að	neytendur	njóti	góðs	af.99		Með	forgangsröðun	mála	er	verið	

að	 vinna	 skipulega	 að	 markmiðum	 eftirlitsins	 og	 með	 því	 næst	 fram	 skilvirkt	

samkeppniseftirlit.	

	

Við	 forgangsröðun	 sænskra	 samkeppnismála	 er	 í	 fyrsta	 lagi	 litið	 til	 þess	 hvort	 að	mál	 geti	

vegið	 að	 frjálsri	 samkeppni	 og	 skaðað	 neytendur.	 Til	 að	 leiða	 hugsanlegan	 skaða	 í	 ljós		
																																																								
96	European	Competition	Network	(n.	16).	
97	sama	heimild.	
98	Competition	and	Consumer	Protection	Commission,	„Prioritisation	principles	|	How	we	decide	to	take	
action“	(CCPC	Business)	<https://www.ccpc.ie/business/about/decide-take-action/>	skoðað	23.	október	2017.	
99	Konkurrensverket	(n.	20)	1.	
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rannsakar	 eftirlitið	 hvort	 að	 inngrip	 af	 þeirra	 hálfu	 séu	 nauðsynleg	 til	 að	 vernda	 virka	

samkeppni.	 Sé	 um	 að	 ræða	 ólögmætt	 samráð	 er	málinu	 t.a.m.	 gefið	 aukið	 vægi	 og	 sett	 í	

forgang	 fram	 yfir	 önnur	 samkeppnismál.	 Umræddum	 málum,	 sem	 varða	 samráðshringi,	

verðsamráð	eða	þegar	verið	er	að	hamla	inngöngu	annarra	aðila	inn	á	þá	markaði	sem	aðilar	

starfa	á	er	veittur	hæstur	forgangur.	Einnig	eru	láréttir	samstarfssamningar	litnir	alvarlegum	

augum	sem	og	misnotkun	á	markaðsráðandi	stöðu.	Þau	mál	sem	taka	til	slíkra	brota	hljóta	

sömuleiðis	aukinn	forgang.	Þá	er	gætt	vel	að	eftirliti	með	opinberum	aðilum	sem	starfandi	

eru	 á	 frjálsum	 mörkuðum.	 Sérstaklega	 þegar	 opinberir	 aðilar	 haga	 sér	 með	

samkeppnishamlandi	hætti	á	kostnað	neytenda	og	markaði.	

	

Í	öðru	lagi	er	litið	til	þess	hvort	að	mál	hafi	tilburði	til	að	bera	með	sér	fordæmisgefandi	áhrif	

á	svipuð	mál	sem	kunna	að	berast	eftirlitinu	í	framtíðinni.	Í	þriðja	lagi	er	heildstætt	mat	lagt	

á	umhverfi	málsins	og	kannað	hvort	að	eftirlitið	skuli	beita	sér	í	málinu	eða	hvort	að	málið	

eigi	 betur	 heima	hjá	 annarri	 stofnun,	 t.d.	 hjá	 neytendasamtökum	eða	 jafnvel	 dómstólum.	

Forgangsröðun	 er	 látin	 liggja	 á	 milli	 hluta	 komi	 slík	 staða	 upp.	 Í	 fjórða	 og	 síðasta	 lagi	 er	

ákvörðun	 tekin	 um	 það	 hvort	 að	 raunverulega	 sé	 hægt	 að	 rannsaka	 málið,	 komast	 að	

niðurstöðu	í	því	og	beita	viðurlögum.	

	

Þá	 telur	 sænska	 eftirlitið,	 sem	 opinber	 aðili,	 	 það	 skyldu	 sína	 að	 nýta	 auðlindir	 sínar	 á	

skilvirkan	máta.	Við	forgangsröðun	er	lögð	aukin	áhersla	á	að	meta	hvort	að	rannsókn	skili	

nægilega	 góðum	 niðurstöðum	 sem	 hægt	 er	 að	 vinna	 með.	 Séu	 líkur	 á	 að	 mál	 skili	 ekki	

nægum	árangri	með	rannsókn	er	leitast	við	að	beita	öðrum	úrræðum	á	borð	við	útgáfu	álita	

og	útgáfu	skýrslna.100	

	

6.2.5.	Forgangsröðun	samkeppnismála	í	Tékklandi	

Í	 desember	 2013	 tóku	 í	 gildi	 nýjar	 reglur	 um	 forgangsröðun	 samkeppnismála	 í	 Tékklandi.	

Fólu	 breytingarnar	 m.a.	 í	 sér	 að	 þau	 mál	 sem	 einungis	 bera	 með	 sér	 minniháttar	

samkeppnislegan	skaða	fyrir	markaði	og	neytendur	verða	ekki	rannsökuð,	en	þau	mál	sem	

innihalda	alvarleg	brot	á	samkeppnisreglum	sé	veittur	aukinn	forgangur	á	kostnað	annarra	

mála.	 Lítur	 eftirlitið	 á	 slíka	 forgangsröðun	 sem	 hjálpartæki	 til	 að	 beina	 sjónum	 sínum	 að	

																																																								
100	sama	heimild.	
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alvarlegum	samkeppnislagabrotum	ásamt	því	að	nýta	starfsfólk	eftirlitsins	með	hagkvæmum	

hætti	og	að	fjármagni	sé	eytt	með	skynsamlegum	hætti.101	

	

Þau	 sjónarmið	 hafa	 komið	 fram	 að	 auðvelt	 geti	 reynst	 að	 misnota	 fyrirkomulag	 slíkrar	

forgangsröðunar	og	að	mál	sem	ekki	hljóta	umfjöllun	tékkneska	eftirlitsins	sé	ekki	hægt	að	

bera	 undir	 dómstóla.	 Forgangsröðunin	 hefur	 verið	 talin	 bera	 með	 sér	 neikvæð	 áhrif	 á	

samkeppnislega	 hegðun	 fyrirtækja	 og	 á	 þá	 virðingu	 er	 fyrirtæki	 bera	 fyrir	

samkeppnisreglum.	Til	að	koma	í	veg	fyrir	umrædda	hegðun	voru	miklar	vonir	m.a.	bundnar	

við	að	forgangsröðun	yrði	beitt	varlega	og	með	gagnsæum	hætti.102	

	

6.2.6.	Forgangsröðun	samkeppnismála	í	Finnlandi	og	Danmörku	

Ný	 samkeppnislög	 í	 Finnlandi	 tóku	 gildi	 1.	 nóvember	 2011	 og	 umbreyttu	 þau	

samkeppnisumhverfi	 þar	 í	 landi,	 en	 tilgangur	 nýrra	 laga	 var	 m.a.	 að	 samræma	

samkeppnislöggjöfina	við	ESB.103	Breytingin	 fól	 í	 sér	að	forgangsröðun	var	veitt	aukið	vægi	

og	gefnar	voru	út	leiðbeiningar	um	hvernig	staðið	skyldi	að	henni.104		

	

Fyrir	 finnsk	samkeppnisyfirvöld	hafa	 lögin	að	geyma	heimild	til	að	taka	alvarlegri	mál	 fram	

yfir	önnur	mál,	svo	að	hægt	sé	að	hlúa	betur	að	samkeppnisaðstæðum	landsins	með	þeim	

hætti	að	alvarleg	samkeppnislagabrot	hljóti	rannsókn	og	að	að	hægt	sé	að	beita	viðeigandi	

viðurlögum.	 Lögin	 styrkja	 stoðir	 eftirlitsins	 með	 auknum	 rannsóknarheimildum	 og	 þannig	

aukast	líkur	á	að	ná	fram	skilvirkni	í	samkeppniseftirliti.	

	

Danska	 samkeppniseftirlitið	 leggur	 áherslu	 á	 að	 auðlindum	 eftirlitsins	 sé	 úthlutað	 á	 hin	

alvarlegu	samkeppnislagabrot.	Aukin	áhersla	er	lögð	á	þau	mál	sem	eru	til	þess	fallin	að	hafa	

mikil	áhrif	á	neytendur.	Unnið	er	með	skilvirkum	hætti	að	því	að	leggja	áherslu	á	rannsóknir	

																																																								
101	Martin	Nedelka	og	Jitka	Linhartová,	„Czech	Republic:	Prioritisation	in	Competition	Casaes	-	A	Step	
Forward?“	<http://roadmap2013.schoenherr.eu/prioritisation-in-competition-cases/>	skoðað	9.	nóvember	
2017.	
102	Martin	Nedelka,	„Prioritisation	in	competition	cases:	a	step	forward?“	(International	Law	Office,	14.	febrúar	
2013)	<http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Competition-Antitrust/Czech-
Republic/Schnherr/Prioritisation-in-competition-cases-a-step-forward>	skoðað	9.	nóvember	2017.	
103	Nikko	Hukkien	og	Laura	Peltonen,	„For	the	Better:	The	Reform	of	the	Finnish	Competition	Act“	1	
<https://www.roschier.com/sites/default/files/the_reform_of_the_finnish_competition_act_journal_of_euro
pean_competition_law_practice_2011.pdf>	skoðað	9.	nóvember	2017.	
104	sama	heimild	2.	
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og	úrræði	sem	eru	til	þess	fallin	að	koma	í	veg	fyrir	samráðshringi	og	önnur	alvarleg	brot	á	

samkeppnisreglum.105	

	

6.2.7.	Framtíðarsýn	hinna	norrænu	samkeppniseftirlita	til	2020	

Í	 skýrslu	 norrænu	 samkeppniseftirlitanna	 kemur	 fram	 að	 sífellt	 sé	 verið	 að	 veita	

forgangsröðun	samkeppnismála	aukið	vægi.	Ætla	má	að	verkferlar	á	borð	við	forgangsröðun	

styðji	 við	 skilvirka	 afgreiðslu	 samkeppnismála.	 Ljóst	 er	 að	 eftirlit	 geta	 ekki	 fylgst,	 með	

nákvæmum	hætti,	með	öllum	starfandi	mörkuðum	sinna	landa	og	sökum	þess	er	mikilvægt	

að	horfa	á	þá	stöðu	með	gagnrýnum	augum	og	opnum	hug	svo	að	hægt	sé	að	bregðast	við	

aðstæðunum.	 Eftirlitin	 hafa	 ekki	 til	 umráða	 djúpa	 sjóði	 fjármagns	 og	 því	 er	mikilvægt	 að	

forgangsraða	málunum	 svo	 að	 fjármagni	 sé	 eytt	 á	 skynsamlegan	máta	 til	 að	 hægt	 sé	 að	

hámarka	 velferð	 neytenda.	Má	 því	ætla	 að	 gríðarlega	 aukin	 skilvirkni	 í	 samkeppniseftirliti	

felist	í	forgangsröðun.	

	

Einnig	kemur	fram	að	mikilvægt	sé	að	endurskoða	forgangsröðun	reglulega	m.t.t.	umhverfis	

og	 aðstæðna	hverju	 sinni	 svo	 að	markmiði	með	 forgangsröðun	og	 aukinni	 skilvirkni,	 verði	

náð.	 Alvarlegum	 samkeppnislagabrotum	 er	 stillt	 framar	 í	 forgangsröðina	 en	 þeim	málum	

sem	ekki	 bera	með	 sér	 eins	mikinn	 samkeppnislegan	 skaða	 til	 neytenda.	 Þá	 telja	 eftirlitin	

mikilvægt	að	upplýsingaflæði	sé	á	milli	þeirra	og	hagsmunaaðila	svo	að	heildstætt	mat	fáist	

á	markaði.106		

	

6.3.	Mikilvægi	forgangsröðunar	

Með	 forgangsröðun	 eru	 samkeppniseftirlit	 gerð	 ábyrg	 fyrir	 sinni	 ákvarðanatöku	 og	

störfum.107	 Kostir	 forgangsröðunar	 felast	 m.a.	 í	 að	 fjármunum	 skattgreiðenda	 er	 varið	 á	

skynsamlegan	máta	og	samtímis	er	eftirlitum	gert	auðveldara	að	sinna	sínum	málum,	þegar	

þau	berast,	á	skilvirkan	máta.	Ókostur	er	þó	að	einhver	mál	hljóti	málsmeðferð	og	verði	látin	

niður	falla.	Þess	 í	stað	er	alvarlegri	samkeppnislagabrotum	veitt	aukið	vægi	á	þann	hátt	að	

																																																								
105	Jakob	Hald	(n.	77).	
106	Nordic	competition	authorities	(n.	15)	74.	
107	Dr.	Šarūnas	Keserauskas,	„Prioritisation:	...but	someone	has	to	do	it“	(29.	september	2011)	
<https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/en_version/news_and_events/conferences/8th_regional_competi
tion_conference/conf_1st_session_LTPrioritization.pdf>	skoðað	16.	nóvember	2017.	
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hægt	er	að	rannsaka	málin	hratt	og	örugglega	og	að	neytendur	njóti	góðs	af	því	að	brotið	sé	

upprætt.	

	

Hefur	 nú	 verið	 litið	 til	 forgangsröðunar	 nokkurra	 landa	 og	 er	 í	 samanburði	 þeim	hægt	 að	

greina	 rauðan	 þráð	 sem	 endurspeglast	 í	 því	 að	 þung	 áhersla	 eru	 lögð	 á	 að	 horfa	 á	 þann	

skaða	 sem	 neytendur	 geta	 orðið	 fyrir	 þegar	 fyrirtæki	 haga	 sér	með	 samkeppnishamlandi	

hætti.	Má	 segja	 að	 sá	 skaði	 vegi	 hvað	mest	 við	 forgangsröðun	 samkeppnismála,	 því	meiri	

sem	skaðinn	er	þeim	mun	meira	vægi	hlýtur	umrætt	mál.	

	

Ætla	má	að	hægt	sé	að	haga	forgangsröðun	með	ýmsum	hætti	sem	ekki	þarf	að	einskorðast	

við	málaflokka	eða	samkeppnisreglur.	Einnig	er	hægt	að	líta	til	markaða	sem	bera	með	sér	

neikvæð	áhrif	 á	neytendur	og	 samkeppnisaðila	og	að	mörkuðum	sé	 jafnvel	 veitt	mismikið	

vægi	eftir	áhrifum	þeirra.	Fyrir	samkeppniseftirlit	getur	verið	gott	að	öðlast	heildstæða	sýn	á	

markaðina	með	því	að	eiga	í	samskiptum	við	aðila	atvinnulífs,	en	með	þeim	hætti	má	ætla	

að	 góð	 forgangsröðun	 sé	 byggð	 upp	 á	 hagkvæman	 máta	 og	 stuðli	 að	 skilvirkni	 við	

samkeppniseftirlit.	

	

6.4.	Ný	tilskipun	í	bígerð	

Þann	22.	mars	2017	lagði	framkvæmdastjórn	ESB	tillögu	að	nýrri	tilskipun	COM(2017)142/F1	

sem	 m.a.	 er	 ætlað	 að	 hvetja	 samkeppnisyfirvöld	 aðildarríkja	 ESB	 til	 að	 vera	 skilvirkari	 í	

framkvæmd	sem	og	að	tryggð	sé	starfsemi	innri	markaðar.	Ljóst	er	að	forgangsröðun	hefur	

verið	 að	 ryðja	 sér	 til	 rúms	 hjá	 samkeppnisyfirvöldum	 víðs	 vegar	 um	 heim	 og	 metur	 ESB	

forgangsröðun	sömuleiðis	mikilvægan	hluta	í	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit.	

	

Með	tilskipun	þessari	er	verið	að	huga	að	framkvæmd	vegna	brota	á	101.	og	102.	gr.	TFEU,	

sbr.	10.	og	11.	gr.	skl.,	og	að	gæta	þess	að	eftirlitsaðilar	búi	yfir	þeim	tækjum	og	tólum	sem	

til	þarf	við	eftirlitsstarfsemi.	Verið	er	að	styrkja	stoðir	eftirlitanna	með	því	að	veita	þeim	það	

vald	 sem	 þarf	 til	 að	 framfylgja	 umræddum	málum	með	 sem	 skilvirkustum	 hætti	 og	 gæta	

þess	 að	markmiðum	 laga	 verði	 náð.	 Forgangsröðun	er	ætlað	 að	 tryggja	umrædda	þætti	 á	

þann	veg	að	hægt	sé	að	binda	endi	á	samkeppnishamlandi	hegðun	fyrirtækja	með	skilvirkum	

hætti,	en	sú	hegðun	getur	hefur	eyðileggingaráhrif	á	innri	markaðinn.	Þá	er	eftirlitum	veitt	
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heimild	 til	 þess	að	hafna	því	 að	 taka	mál	 til	meðferðar	á	 grundvelli	 þess	að	þau	 falli	 utan	

forgangsröðunar	sökum	þess	hve	lítil	áhrif	málið	hefur	á	neytendur.108		

	

Með	 setningu	 reglugerðar	ESB	nr.	 1/2003	var	 fallið	 frá	hinu	miðstýrða	 kerfi	 sem	einkennt	

hafði	 úrlausn	 samkeppnismála.	 Með	 reglugerðinni	 var	 samkeppnisyfirvöldum	 aðildarríkja	

ESB	veitt	aukið	vald	þegar	verkefni	voru	færð	frá	framkvæmdastjórninni		til	aðildarríkjanna.	

Mikið	 vatn	 hefur	 runnið	 til	 sjávar	 síðan	 reglugerðin	 tók	 gildi	 og	 felast	 í	 henni	 jákvæðar	

breytingar	á	borð	við	sjálfsmat	fyrirtækja	á	einstaklingsbundnum	undanþágum,	en	betur	má	

ef	duga	skal.	Enn	eru	ákveðin	vandamál	til	staðar	sem	nauðsynlegt	er	að	leysa	svo	að	hægt	

sé	að	stuðla	að	markmiði	skl.	um	verndun	virkrar	samkeppni.	

	

Talið	er	að	árlega	verði	ESB	af	181-320	milljarða	evra	sökum	samráðshringja	sem	ekki	hefur	

náðst	 að	 uppræta	 og	 er	 áætlað	 að	 sú	 prósenta	 aukist	 með	 ári	 hverju	 um	 allt	 að	 30%.	

Samráðshringir	eru	einn	helsti	skaðvaldur	virkrar	samkeppni	og	hafa	þeir	umtalsverð	áhrif	á	

efnahag	 þjóða	 og	 	 neytendur.	 Samráðshringir	 skaða	 virka	 samkeppni	 sem	 skilar	 sér	 í	

neikvæðum	 áhrifum	 til	 neytenda	 sökum	 þess	 að	 fyrirtæki	 eru	 ekki	 að	 hámarka	

framleiðsluþætti	 sínu.	 Talið	 er	 að	 samráðshringir	 í	 Evrópu	 séu	 farnir	 að	 valda	 svo	miklum	

skaða	 að	 á	 sumum	 mörkuðum	 sé	 ekki	 lengur	 að	 finna	 heilbrigða	 samkeppni.	

Framkvæmdastjórnin	 telur,	 sem	 svar	 við	 þeirri	 alvarlegu	 stöðu,	 að	 hægt	 sé	 að	 grípa	 til	

ákveðinna	 aðgerða	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 áframhaldandi	 skaða	 og	mun	 tilskipunin	 taka	 á	

umræddum	aðgerðum.109		

	

Með	fyrirkomulagi	því	er	tilskipunin	mælir	fyrir	um	má	ætla	að	breiðari	samstaða	náist	milli	

innlendra	samkeppnisyfirvalda	aðildarríkjanna	og	framkvæmdastjórnarinnar,	sem	til	þess	er	

fallið	að	bæta	framkvæmd	og	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit.	

	

	

																																																								
108	European	Commission,	„Executive	summary	of	the	impact	assessment		-	Proposal	for	a	Directive	of	the	EU	
parliament	and	of	the	council	to	empower	the	competition	authorities	of	the	Member	States	to	be	more	
effective	enforcers	and	to	ensure	the	proper	functioning	of	the	internal	market“	(22.	mars	2017)	
<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/impact_assessment_summary_en.pdf>	skoðað	17.	nóvember	
2017.	
109	sama	heimild.	
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7.	kafli	–	Dæmi	um	óskilvirkni	við	samkeppniseftirlit	í	formi	langs	málsmeðferðartíma	

Segja	 má	 að	 málshraði	 sé	 ein	 mikilvægasta	 uppistaðan	 þegar	 kemur	 að	 skilvirku	

samkeppniseftirliti.	 Eins	 og	 skýrt	 hefur	 komið	 fram	 þá	 er	 markmið	 skl.	 verndun	 virkrar	

samkeppni.	Með	því	að	vernda	virka	samkeppni	er	stuðlað	að	vel	nýttum	framleiðsluþáttum	

fyrirtækja	 sem	 skilar	 sér	 til	 neytenda	 í	 jákvæðu	 formi,	 t.d.	 í	 formi	 lágs	 verð	 og	 aukins	

vöruúrvals.110	Til	þess	að	hin	jákvæðu	áhrif	komist	hratt	og	örugglega	til	skila	til	neytenda	í	

kjölfar	 samkeppnislagabrots	er	 ljóst	að	skjót	málsmeðferð	spilar	þar	 lykilhlutverk,	því	að	á	

meðan	málsmeðferð	stendur	má	ætla	að	vegið	sé	að	virkri	samkeppni.	

	

Samkeppniseftirlitið	 starfar	 eftir	 málsmeðferðarreglum	 nr.	 880/2005	 en	 ekki	 verður	 farið	

með	ítarlegum	hætti	í	reglurnar	heldur	verður	einungis	litið	til	málshraðans.	Með	þeim	hætti	

er	 leitast	 við	því	 að	 varpa	 ljósi	 á	 skilvirkni	 við	 eftirlit	 þegar	 kemur	 að	málsmeðferðartíma.	

Koma	tveir	málaflokkar	sérstaklega	til	skoðunar,	undanþágumál	og	samrunamál.	Tekið	skal	

fram	 að	 einungis	 er	 leitast	 eftir	 því	 að	 varpa	 fram	 dæmum	 um	 óskilvirkni	 í	 formi	 langs	

málsmeðferðartíma	og	takmarkast	úttektin	því	við	þau.	

	

Samrunar	 eru	 eini	málaflokkurinn	 sem	 hefur	 lögbundinn	 frest,	 sbr.	 d.	 liður	 17.	 gr.	 skl.	 og	

gerir	lagagreinin	því	kröfu	um	að	Samkeppniseftirlitið	afgreiði	samrunamál	innan	ákveðinna	

tímamarka.	Málsmeðferðarreglurnar	fjalla	ekki	sérstaklega	um	málshraða	og	má	því	ætla	að	

aðrir	málaflokkar	en	samrunar	hafi	ófyrirsjáanlegan	málsmeðferðartíma.	Engin	tvö	mál,	sem	

eftirlitið	 tekur	 til	 umfjöllunar,	 eru	 eins	 og	 því	 getur	 reynst	 erfitt	 að	 ákveða	 málshraða.	

Samkeppniseftirlitið	 lítur	til	ákveðinna	atriða	þegar	málshraði	er	ákveðinn	og	ber	þar	helst	

að	nefna	umfang	máls.111	Umfang	samkeppnismála	getur	verið	mismikið	og	 sem	dæmi	þá	

geta	ákvarðanir	eftirlitsins	 verið	allt	 frá	einblöðungi	og	upp	 í	hundruð	blaðsíðna	að	 lengd.	

Málsaðild	getur	sömuleiðis	átt	hlut	að	lengd	málsmeðferðar	því	ætla	má	að	auknum	fjölda	

málsaðila	 fylgi	 aukin	 gagnaöflun	 sem	 tafið	 getur	 málið.	 Þá	 kemur	 einnig	 til	 álita	 samspil	

vandaðrar	 málsmeðferðar	 og	 málshraða,	 en	 skl.	 og	 ssl.	 spila	 saman	 og	 geta	

málsmeðferðarreglur	 ssl.	 lengt	 verulega	á	málshraða	 sökum	þeirra	miklu	krafna	 sem	 lögin	

gera	um	vönduð	vinnubrögð.	Ætla	má	að	Samkeppniseftirlitinu	geti	því	reynst	það	krefjandi	

																																																								
110	European	Commission,	„Benefits	of	competition	policy“	(n.	55).	
111	Samkeppniseftirlitið,	„Málsmeðferð	Samkeppniseftirlitsins“	(Samkeppniseftirlitið)	
<http://www.samkeppni.is/um-samkeppniseftirlitid/malsmedferd/>	skoðað	8.	október	2017.	
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að	 staðsetja	 hinn	 gullna	 meðalveg.	 Þá	 hefur	 forgangsröðun	 mála,	 rekstrarsvigrúm	 og	

mannauður	 einnig	 áhrif	 á	 málshraða.112	 Einnig	 telur	 eftirlitið	 að	 árangursstjórnun	 þeirra	

stuðli	að	skjótari	málsmeðferð,	en	þó	eru	óæskilegar	 tafir	ekki	útilokaðar	en	gerð	er	krafa	

um	að	slíkar	tafir	skuli	eiga	rétt	á	sér	ásamt	því	að	vera	vel	rökstuddar.113	

	

Því	má	ætla	að	Samkeppniseftirlitið	sé	meðvitað	um	mikilvægi	þess	að	mál	hljóti	vandaða	og	

skjóta	málsmeðferð	og	að	reynt	sé	að	komast	hjá	því	að	fyrirtæki	verði	sett	í	biðstöðu	þegar	

mál	 eru	 til	 umfjöllunar	 hjá	 eftirlitinu.	 Samkeppniseftirlitið	 vinnur	 reglulega	 að	 leiðum	 sem	

bæta	eiga	málshraða.114	Verður	nú	litið	til	málshraða	í	undanþágumálum	og	að	því	loknu	til	

málshraða	í	samrunamálum.	

	

7.1.	Undanþágur	

Til	undanþága	teljast	bæði	hópundanþágur	og	einstaklingsbundnar	undanþágur.	Við	veitingu	

hópundanþága	 er	 fyrirtækjum	 í	 sjálfsvald	 sett	 að	 meta	 hvort	 að	 undanþágan	 uppfylli	

lagalegar	kröfur	sbr.	4.	mgr.	15.	gr.	skl.	ásamt	reglugerðum	þar	sem	skilyrðin	eru	sett	skýrt	

fram.	 Sambærilegar	 reglur	um	hópundanþágur	er	m.a.	 að	 finna	hjá	 ESB	og	er	 grundvöllur	

veitingu	undanþága	ávinningur	í	formi	jákvæðra	áhrifa	sem	skilar	sér	til	neytenda.	Þar	sem	

málsmeðferð	 hópundanþága	 er	 undir	 fyrirtækjunum	 sjálfum	 komið	 þá	 ræðst	 tíminn	 af	

þeirra	mati,	óháð	samkeppnisyfirvöldum.	

	

Öðru	 máli	 gegnir	 um	 veitingu	 einstaklingsbundinna	 undanþága,	 en	 Samkeppniseftirlitið	

tekur	umsóknir	um	einstaklingsbundnar	undanþágur	 til	umfjöllunar	og	 tekur	ákvörðun	um	

hvort	að	undanþága	verði	veitt,	sbr.	a.	liður	8.	gr.	skl.,	sbr.	15.	gr.	skl.	Undanþágurnar	skulu:	

	

a. stuðla	 að	 bættri	 framleiðslu	 eða	 dreifingu	 á	 vöru	 eða	 þjónustu	 eða	 efla	
tæknilegar	og	efnahagslegar	framfarir,	

b. veita	neytendum	sanngjarna	hlutdeilt	í	ávinningi	sem	af	þeim	hlýst,	
c. leggja	 ekki	 höft	 á	 hlutaðeigandi	 fyrirtæki	 sem	 óþörf	 eru	 til	 að	 settum	

markmiðum	verði	náð		

																																																								
112	sama	heimild.	
113	sama	heimild.	
114	Samkeppniseftirlitið,	„Svar	við	erindi	vinnuhóps	um	eftirlitsstofnanfir“	(15.	september	2004)	3	
<https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/frettir2/samkeppniseftirlit-alit.pdf>	
skoðað	5.	október	2017.	
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d. veita	 fyrirtækjunum	 ekki	 færi	 á	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 samkeppni	 að	 því	 er	
varðar	verulegan	hluta	 framleiðsluvaranna	eða	þjónustunnar	sem	um	er	að	
ræða	

	

Ljóst	er	að	undanþágur	geta	verið	til	mikilla	hagsbóta	fyrir	neytendur	og	því	má	ætla	að	með	

of	 löngum	málsmeðferðartíma	við	veitingu	þeirra	geti	 falist	neikvæð	áhrif	 fyrir	neytendur.	

Ætla	má	að	langur	málsmeðferðartími	geti	einnig	haft	í	för	með	sér	letjandi	áhrif	á	fyrirtæki	

til	að	óska	eftir	undanþágum,	þar	sem	betur	gæti	reynst	að	leita	annarra	leiða	en	að	fara	í	

gegnum	ófyrirsjáanlega	langt	ferli	við	umsóknina	hjá	Samkeppniseftirlitinu.	Séu	undanþágur	

veittar	með	 skjótum	hætti	 og	 uppfylli	 þær	 öll	 tiltekin	 lagaskilyrði	má	 leiða	 líkur	 að	 því	 að	

verið	sé	að	ýta	undir	framfarir	af	ýmsum	toga	sem	skila	sér	til	neytenda	í	jákvæðu	formi.	

	

7.1.1.	Einstaklingsbundnar	undanþágur	

Hér	 á	 landi	 sér	 Samkeppniseftirlitið	 um	að	 veita	 einstaklingsbundnar	 undanþágur,	 eins	 og	

fram	kom	hér	að	ofan.	Hjá	ESB	meta	fyrirtækin	sjálf	hvort	að	skilyrðin	séu	uppfyllt	og	hefur	

það	 fyrirkomulag	 verið	 í	 gildi	 í	 rúman	 áratug.115	 Skilyrðin	 sem	15.	 gr.	 skl.	 setur	 eru	 fjögur	

talsins	 og	 gerð	 er	 krafa	 um	 að	 þau	 skuli	 öll	 uppfyllt.	 Þá	 hefur	 Samkeppniseftirlitið	 einnig	

heimild	til	að	setja	undanþágum	aukaskilyrði	sbr.	2.	mgr.	15.	gr.	skl.,	séu	þau	málefnaleg	og	

nauðsynleg	til	verndunar	samkeppni.		

	

Sú	 staða	 getur	 komið	 upp	 að	 fyrirtæki	 sjá	 hag	 sinn	 í	 því	 að	 gera	 samning	 sín	 á	milli	 um	

samstarf,	en	óvissa	er	um	hvort	að	ákvæði	í	samningi,	form	samskipta	eða	annað	brjóti	gegn	

10.	gr.	skl.	um	ólögmætt	samráð.	Fyrirtækin	sækja	um		undanþágu	fyrir	umræddan	samning	

til	 eftirlitsins.	 Hafa	 skal	 í	 huga	 að	 fyrirtækin	 sjálf	 sýna	 fram	 á	 að	 öll	 skilyrðin	 fjögur	 séu	

uppfyllt,	en	ekki	Samkeppniseftirlitið.	Skal	það	vera	skýrt	að	neytendur	komi	til	með	að	njóta	

góðs	af	samstarfinu	og	má	enginn	vafi	 leika	á	ávinningi	neytenda.	Láti	 fyrirtæki	hjá	 líða	að	

sækja	um	undanþágu	getur	sú	staða	komið	upp	að	fyrirtækið	brjóti	gegn	bannreglu	10.	gr.	

skl.	og	verði	jafnvel	gert	að	sæta	viðurlögum.	Mikilvægi	þess	að	staðið	sé	rétt	að	umsókn	til	

undanþágu	af	þessum	toga	er	því	ekki	á	reiki.	

	
																																																								
115	Arnold	&	Porter	LLP,	„Review	of	the	European	Competition	Law	Regime	for	the	Assessment	of	Horizontal	
Cooperation	Agreements“	(febrúar	2009)	
<http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_horizontal_agreements/arnold_porter_en.pdf>	skoðað	
9.	desember	2017.	
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Ófyrirsjáanlegt	 er	 hversu	 langan	 tíma	umsóknir	 undanþága	 taka	hjá	 Samkeppniseftirlitinu,	

sérstaklega	 þar	 sem	 lögin	 kveða	 ekki	 á	 um	 tímamörk	 og	 fresti.	 Samkeppniseftirlitið	 getur	

ákveðið	 að	 veita	 undanþágu,	 setja	 henni	 skilyrði,	 eða	 hafna	 beiðninni.	 Í	 ljósi	 þeirra	miklu	

hagsmuna	sem	undanþágur	geta	borið	með	sér	 í	 formi	 jákvæðs	ávinnings	 til	neytenda	má	

ætla	 að	 langur	 málsmeðferðartími	 geti	 jafnvel	 farið	 að	 skaða	 neytendur	 þar	 sem	

ávinningurinn	 skilar	 sér	ekki	 til	 þeirra.	 Einnig	getur	 langur	málsmeðferðartími	haft	 letjandi	

áhrif	á	fyrirtæki	til	þess	að	sækjast	eftir	samstarfi,	neytendum	til	góða.	Vera	má	að	ekki	sé	

nægileg	 virðing	 borin	 fyrir	 umræddum	 hagsmunum	 þar	 sem	 að	 í	 umsóknarferlinu,	 til	

veitingu	 undanþága,	 eru	 þeir	 jafnvel	 einungis	 tilbúnaður	 einn	 og	 ekki	 orðnir	 að	 veruleika.	

Ætla	 má	 að	 því	 fyrr	 sem	 undanþága	 er	 veitt,	 því	 fyrr	 fái	 neytendur	 að	 njóta	 góðs	 af	 því	

samstarfi	 sem	 felst	 í	 undanþágunni.	 Enda	 er	 samstarfið	 til	 þess	 fallið	 að	 auka	 hagsæld	

neytenda.	 Þá	 má	 einnig	 ætla	 að	 því	 gagnsæjar	 sem	 ferli	 við	 veitingu	 undanþága	 er,	

sérstaklega	 varðandi	 málshraða,	 þeim	 mun	 betra	 umhverfi	 skapast	 fyrir	 fyrirtæki	 til	 að	

stuðla	að	framförum	af	ýmsu	tagi	sem	leynst	geta	í	samstarfsverkefnum.	

	

Verður	 nú	 leitast	 við	 að	 varpa	 ljósi	 á	 málshraða	 við	 veitingu	 Samkeppniseftirlitsins	 á	

einstaklingsbundnum	 undanþágum,	 mál	 verða	 reifuð	 í	 dæmaskyni	 þar	 sem	

málsmeðferðartími	þykir	langur	og	tölfræði	skoðuð.	

	

7.1.2.	Ákvarðanir	Samkeppniseftirlitsins	um	veitingu	einstaklingsbundinna	undanþága	

Þegar	 litið	 er	 til	 ákvarðana	 Samkeppniseftirlitsins	 sem	 taka	 á	 undanþágum	 þá	 er	

meðalfjöldinn	frá	árinu	2008	til	og	með	2017	af	afgreiddum	undanþágubeiðnum	4,8	á	ári.116	

Hafa	 skal	 í	 huga	 að	 einnig	 er	 um	 að	 ræða	 endurnýjanir	 á	 undanþágum	 sem	

Samkeppniseftirlitið	 hefur	 áður	 veitt,	 sökum	 þess	 að	 undanþágur	 innihalda	 iðulega	

gildistíma	og	þær	þarf	því	að	endurnýja	hyggist	aðilar	halda	samstarfi	áfram.	Töluvert	færri	

umsóknir	liggja	því	fyrir	þar	sem	sótt	er	um	undanþágu	í	fyrsta	sinn.	Verða	nú	reifaðar	valdar	

ákvarðanir,	tíu	ár	aftur	í	tímann,	frá	október	2017	til	og	með	ársins	2008.	

	

Í	ákvörðun	Samkeppniseftirlitsins	nr.	34/2016,		24.	nóvember	2016	um	undanþágu	frá	banni	

við	 samráði	 vegna	 samstarfs	 tæknimanna	 sem	 starfa	 að	 net-	 og	 upplýsingaöryggismálum	
																																																								
116	Úttekt	höfundar	á	undanþágumálum	sem	SE	hefur	birt	inni	á	heimasíðu	sinni	www.samkeppni.is	og	er	
tölfræði	unnin	út	frá	ákvörðunum.	
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fjármálafyrirtækja	 en	 beiðni	 var	 lögð	 fram	 þann	 1.	 júlí	 2015.	 Sótt	 var	 um	 opna	 heimild,	

þ.e.a.s.	 ekki	 fyrir	 ákveðna	 aðila	 heldur	 fyrir	 samstarf	 þeirra	 fjármálafyrirtækja	 sem	 hafa	

starfsleyfi	 frá	 Fjármálaeftirlitinu,	 samkvæmt	 lögum	um	 fjármálafyrirtæki	 nr.	 161/2002	eða	

lögum	um	vátryggingarstarfsemi	nr.	 100/2016.	Heimild	 var	 veitt	þann	25.	nóvember	2016	

eða	 rétt	 tæplega	einu	ári	og	 fimm	mánuðum	síðar.	Undanþágunni	 var	einnig	 sett	 skilyrði.	

Tilgangur	 hennar	 var	 að	 leyfa	 fjármálafyrirtækjum	 að	 standa	 sameiginlega	 að	 viðbúnaði	

gagnvart	 netárásum,	 auðkennisstuldi	 og	 öðrum	 tölvu-	 og	 nettengdum	 brotum	 sem	 geta	

verið	ógn	gagnvart	fjármálafyrirtækjum	og	viðskipavinum	þeirra.		

	

Ætla	má	 að	miklir	 hagsmunir	 hafi	 verið	 fólgnir	 í	 umræddu	 samstarfi,	 sérstaklega	 þar	 sem	

flestir	Íslendingar	eiga	í	viðskiptum	við	fjármálafyrirtæki	og	því	er	um	mikilvæg	öryggismál	að	

ræða	fyrir	viðskiptavini	málsaðila.		

	

Í	ákvörðun	Samkeppniseftirlitsins	nr.	10/2016,	23.	mars	2016	um	ósk	A-stöðvarinnar	ehf.	um	

undanþágu	 frá	 bannákvæðum	 samkeppnislaga	 við	 útgáfu	 sameiginlegs	 ökutaxta	 fyrir	

leigubifreiðar	 sem	 aka	 undir	 merkjum	 stöðvarinnar.	 Samkeppniseftirlitið	 var	 rúmlega	 tíu	

mánuði	að	komast	að	niðurstöðu.	Þá	setti	Samkeppniseftirlitið	undanþágunni	einnig	skilyrði.	

	

Áður	en	að	hámarksökutaxti	 leigubifreiða	var	afnuminn,	sem	þá	var	gefinn	út	af	Bandalagi	

íslenskra	 leigubifreiðastjóra,	 tóku	 leigubílstjórar	 landsins	 gjald	 fyrir	 akstur	 í	 samræmi	 við	

umræddan	 taxta.	 Við	 afnám	 taxtanna	 var	 leigubifreiðastöðvum	meðal	 annars	 óheimilt	 að	

hafa	með	sér	einhvers	konar	samstarf	um	ökutaxta	sem	gengur	gegn	10.	og	12.	gr.	skl.	Því	

þurfa	umræddir	aðilar	nú	að	sækja	sérstaklega	um	undanþágu	til	að	hafa	slíkan	taxta.	Stór	

hluti	þeirra	undanþáguákvarðana	 sem	Samkeppniseftirlitið	hefur	 tekið	 fyrir	 á	 síðastliðnum	

tíu	 árum	 varða	 slíkar	 undanþágur.	 Um	 er	 að	 ræða	 14	 mál	 af	 48,	 sem	 gera	 rétt	 tæplega	

30%117	af	undanþágumálunum	í	heild	sinni.		

	

Eitt	skýrasta	dæmið	um	að	málsmeðferðartími	hafi	dregist	verulega	á	 langinn	er	að	finna	 í	

ákvörðun	 Samkeppniseftirlitsins	 nr.	 14/2014,	 13.	 júní	 2014	 um	 undanþágu	 Vodafone	 og	

Nova	vegna	samstarfs	um	rekstur	dreifikerfis.	Sótt	var	um	undanþáguna	19.	nóvember	2013	

																																																								
117	14/48	=	0,29	*	100	=	29,1	%	»	30%	



	 58	

og	komst	Samkeppniseftirlitið	að	niðurstöðu	þann	18.	febrúar	2015.	Var	undanþágubeiðnin	

því	 inni	 á	 borði	 Samkeppniseftirlitsins	 í	 eitt	 ár	 og	 þrjá	 mánuði	 sem	 verður	 að	 teljast	

óvenjulangur	 tími.	 Sérstaklega	 þegar	 tillit	 er	 til	 þeirra	 ríku	 hagsmuna	 sem	 slíkt	 dreifikerfi	

hefur	 yfir	 að	 búa	 fyrir	 almenning	 í	 heild	 sinni.	 Undanþágan	 var	 skilyrðisbundin	 og	 var	

fyrirtækjunum	til	dæmis	gert	að	stofna	sérstakt	samrekstrarfélag	utan	um	dreifikerfið.	Með	

sameiningu	dreifikerfa	fyrirtækjanna	sköpuðust	mikil	tækifæri	til	stækkunar	og	var	verulegu	

hagfræði	náð	fram	í	 fjárfestingum,	rekstri	og	var	uppbygging	og	þróun	kerfisins	sömuleiðis	

hraðari	með	 samstarfinu.118	Ætla	má	að	undanþága	þessi	 hafi	 því	 skilað	 sér	 til	 neytenda	 í	

formi	bættrar	þjónustu	og	lækkaðs	verðs.	

	

Þegar	málshraði	er	með	þessu	móti	má	ætla	að	aðilar	séu	síður	tilbúnir	til	að	ganga	í	gegnum	

slíkt	 ferli,	 sérstaklega	 þegar	 málsmeðferðartíminn	 er	 ófyrirsjáanlegur.	 Hætt	 er	 við	 því	 að	

fyrirtæki	kjósi	að	fara	aðrar	leiðir	í	átt	að	sama	markmiði,	án	þess	að	fá	til	þess	undanþágu.	

	

Tryggingafélögin	 hafa	 einnig	 viljað	 koma	 á	 ákveðnu	 samstarf	 sín	 á	milli,	 en	 slíkt	 má	 sjá	 í	

ákvörðun	 Samkeppniseftirlitsins	 nr.	 1/2015,	 19.	 janúar	 2015.	 Í	 því	 máli	 sóttu	

vátryggingarfélögin	 VÍS,	 Sjóvá,	 TM	 og	 Vörður	 ásamt	 Alþjóðlegum	 bifreiðatryggingum	 á	

Íslandi	 um	 undanþáguheimild.	 Samstarfið	 sem	 krafðist	 undanþágu	 varðaði	 CABAS	

tjónamatskerfi	 sem	er	notað	við	 tjónamat	ökutækja	eftir	árekstra.	 Sú	undanþága	var	veitt	

eftir	 átta	 og	 hálfs	 mánaða	 málsmeðferðartíma,	 var	 sömuleiðis	 skilyrðisbundin	 og	 hafði	

gildistíma	 til	þriggja	ára.	Að	mati	undanþáguaðila	einfaldar	þetta	 fyrirkomulag	og	 flýtir	því	

ferli	 sem	 fram	 fer	 á	milli	 verkstæðis	 og	 vátryggingarfélags.	 Einnig	 leiðir	 þetta	 til	 skemmri	

afgreiðslutíma	 fyrir	 þeirra	 viðskiptavini,	 er	 því	 ljóst	 að	 ávinningurinn	 fyrir	 neytendur	 er	

töluverður.	

	

Þá	virðist	Samkeppniseftirlitið	gera	sér	fulla	grein	fyrir	því	að	málsmeðferðartíminn	þeirra	sé	

með	 lengra	 móti,	 en	 slíkt	 má	 greina	 í	 ákvörðun	 Samkeppniseftirlitsins	 nr.	 24/2013,	 18.	

október	 2013	 um	 ósk	 umhverfis-	 og	 auðlindaráðuneytisins	 um	 undanþágu	 frá	 10.	 gr.	 skl	

vegna	 samstarfs	 seljenda	 smurolíu	 um	 söfnun	 og	 förgun	 úrgangsolíu.	 Sótt	 var	 um	

																																																								
118	Ritstjórn	Kjarnans,	„Vodafone	og	Nova	fá	að	vinna	saman	að	rekstri	dreifikerfis“	(Kjarninn,	18.	febrúar	
2015)	<https://kjarninn.is/frettir/vodafone-og-nova-ad-vinna-saman-ad-rekstri-dreifikerfis/>	skoðað	10.	
október	2017.	
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undanþáguna	 þann	 17.	 maí	 2011	 en	 það	 var	 ekki	 fyrr	 en	 15.	 desember	 sama	 ár	 sem	

Samkeppniseftirlitið	tilkynnti	um	tafir	og	óskaði	frekari	gagna,	eða	um	heilum	sjö	mánuðum	

síðar.	Ekki	eru	að	finna	nein	haldbær	rök	fyrir	því	hvers	vegna	málið	tafðist,	önnur	en	þau	að	

annir	væri	hjá	eftirlitinu.	Þó	hefur	eftirlitið,	eins	og	áður	hefur	komið	fram,	snert	á	mikilvægi	

þess	að	baki	öllum	töfum	þurfi	að	vera	gild	ástæða.	Undanþágan	var	veitt	heilum	tveimur	

árum	 og	 fimm	 mánuðum	 síðar.	 Skýringar	 Samkeppniseftirlitsins	 má	 finna	 orðrétt	 í	

ákvörðuninni	 neðst	 í	 málsmeðferðarkaflanum:	 „Vinnsla	 þessa	 máls	 hefur	 tafist	 hjá	

Samkeppniseftirlitinu	vegna	anna	í	öðrum	verkefnum.“	

	

Ekki	verður	séð	að	svo	langur	málsmeðferðartími,	eins	og	hér	er	raunin,	geti	talist	til	skilvirks	

eftirlits,	 en	 ætla	 má	 að	 íþyngjandi	 geti	 reynst	 fyrir	 málsaðila	 að	 ganga	 í	 gegnum	

undanþáguferli	án	þess	að	vita	með	vissu	hvenær	niðurstöðu	má	vænta	í	málinu.	

	

Annað	dæmi	um	langan	málsmeðferðartíma	er	að	finna	í	ákvörðun	Samkeppniseftirlitsins	nr.	

26/2010,	5.	október	2010	um	starfsemi	Íslandsrótar	Auðkennis.	Þar	óskaði	félagið	Auðkenni,	

sem	 rekur	 kerfið	 í	 kringum	 auðkennislykla	 um	 undanþágu.	 Íslandsrót	 er	 gagnagrunnurinn	

sem	hefur	að	geyma	upplýsingar	um	rafræn	skilríki	og	auðkenni	því	tengd.	Hugmyndin	var	sú	

að	 nýta	 debetkort	 til	 auðkenningar	 einstaklinga	 á	 internetinu.	 Undanþágubeiðnin	 var	

samþykkt,	 skilyrt	 og	 tímabundin	 rúmum	 tíu	mánuðum	eftir	 að	 sótt	 var	 um	undanþágu	 til	

Samkeppniseftirlitsins.	

	

Í	ákvörðun	Samkeppniseftirlitsins	nr.	46/2009,	22.	desember	2009	um	ósk	Hf.	Eimskipafélags	

Íslands	og	Samskipa	hf.	um	undanþágu	á	grundvelli	15.	gr.	skl.	fyrir	samstarfi	í	sjóflutningum	

á	milli	Íslands	og	Norður-Ameríku	tók	málsmeðferðin	tæpa	ellefu	mánuði.	Var	undanþágan	

veitt	á	grundvelli	þess	að	á	undanförnum	árum	eða	frá	hruni	íslensku	viðskiptabankanna	hafi	

flutningsmagn	á	þessari	flutningsleið	dregist	allverulega	saman.	Var	hún	veitt	tímabundin	til	

loka	árs	2010.		

	

Að	lokum	ber	að	nefna	ákvörðun	Samkeppniseftirlitsins	nr.	62/2008,	15.	desember	2008	um	

ósk	 Valitors	 hf.	 um	 undanþágu	 fyrir	 samræmt	 milligjald	 í	 kortaviðskiptum,	 en	 þeirri	

undanþágu	var	hafnað	eftir	að	hafa	verið	um	eitt	ár	og	þrjá	mánuði	inni	á	borði	eftirlitsins.	

Þó	var	ekki	útilokað	að	milligjald	geti	hlotið	undanþágu,	en	m.a.	var	fjallað	um	að	Valitor	hafi	
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ekki	náð	að	sýna	fram	á	með	sannfærandi	hætti	að	öll	skilyrði	15.	gr.	skl.	hafi	verði	uppfyllt	

með	nægilegum	hætti.	

	

Hafa	nú	verið	raktar	átta	ákvarðanir	eftirlitsins	þar	sem	óskað	er	eftir	undanþágum	frá	15.	

gr.	 skl.	 Ljóst	 er	 að	 þeir	 aðilar	 sem	 sjá	 tækifæri	 í	 samstarfi	 á	 grundvelli	 þessum	 eru	 ekki	

bundnir	við	einn	væng	atvinnulífsins	heldur	er	um	ólíka	aðila	að	ræða	og	að	sama	skapi	er	

um	að	ræða	ólíka	og	fjölbreytta	hagsmuni	fyrir	neytendur.	Því	stærra	og	umfangsmeira	sem	

samstarfið	er	má	ætla	að	hagsmunir	aukist	því	samhliða.	Þegar	um	svo	mikla	hagsmuni	er	að	

ræða,	sér	í	lagi	fyrir	neytendur,	má	ætla	að	málshraði	geti	haft	gríðarlega	mikið	vægi,	en	ljóst	

er	að	því	fyrr	sem	undanþága	er	veitt	þeim	mun	fljótari	skila	jákvæð	áhrif	sér	til	neytenda.	

	

Þó	má	ekki	líta	framhjá	þeirri	staðreynd	að	ekki	taka	öll	undanþágumál	jafn	langan	tíma	og	

raunin	 var	 í	 hinum	 reifuðu	 ákvörðunum	 hér	 að	 ofan.	 Gott	 dæmi	 um	 skamman	

málsmeðferðartíma	er	að	finna	í	ákvörðun	Samkeppniseftirlitsins	nr.	2/2015,	3.	febrúar	2015	

um	beiðni	Lásaþjónustunnar	ehf.	og	Neyðarþjónustunnar	ehf.	um	undanþágu	frá	10.	gr.	skl.	

vegna	samnings	um	næturvaktir	vegna	útkalla.	Þar	barst	undanþágubeiðnin	2.	 janúar	2015	

og	 var	 hún	 samþykkt	 þann	 30.	 janúar	 sama	 árs.	 Málsmeðferðartíminn	 tók	 því	 innan	 við	

mánuð	sem	verður	að	teljast	verulega	jákvætt.	

	

Þá	virðist	raunin	einnig	vera	sú	að	Samkeppniseftirlitið	geti	hreinlega	farið	fram	á	að	aðilar	

sæki	um	undanþágu	sbr.	ákvörðun	Samkeppniseftirlitsins	í	máli	nr.	2/2011,	28.	janúar	2011	

um	yfirtöku	Seðlabanka	Íslands	á	Fjölgreiðslumiðlun	hf.	(nú	Greiðsluveitunni	hf).	Talið	var	að	

yfirtakan	 fæli	 í	 sér	 jákvæð	 áhrif	 og	 að	Greiðsluveitan	myndi	 reka	 svokallað	 RÁS-kerfi	 sem	

þykir	 mikilvæg	 og	 nauðsynleg	 þjónusta	 fyrir	 fjármálastarfsemi.	 Samrunanum	 voru	 sett	

þónokkur	 skilyrði	 og	 eitt	 þeirra	 varðaði	 skyldu	 til	 að	 sækja	 um	 undanþágu	 sbr.	 6.	 gr.	

ákvörðunarorða	eftirlitsins	í	umræddri	ákvörðun.	

	

Undanþágubeiðnirnar	 koma	 frá	 misstórum	 og	 umfangsmiklum	 aðilum	 og	 er	 umfang	

samstarfs	þeirra	á	milli	sömuleiðis	mismikið.	Því	er	eðlilegt,	þegar	horft	er	á	heildarmyndina,	

að	mál	taki	mislangan	tíma.	Þó	má	ætla	að	ekki	geti	talist	til	skilvirks	samkeppniseftirlits	að	

málsmeðferðartími	hjá	eftirlitinu	geti	verið	allt	að	tvö	ár.	
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7.2.	Samrunar	

Samrunar	 eru	 ákveðið	 hagræðingarferli	 sem	 getur	 orðið	 til	 þess	 að	 töluverðar	 breytingar	

verða	 á	 mörkum119,	 en	 í	 eðli	 samruna	 felst	 m.a.	 að	 samkeppnisaðilum	 fækkar.	 Á	 Íslandi	

fylgist	 Samkeppniseftirlitið	 vel	 með	 samrunum,	 svo	 að	 hægt	 sé	 að	 verjast	 fákeppni.	

Samrunar	 sæta	 eftirliti	 Samkeppniseftirlitsins	 og	 fjallar	 17.	 gr.	 skl.	 um	 samruna.	

Sambærilegar	reglur	er	að	finna	í	samrunareglugerð	ESB	nr.	139/2004.		

	

Samrunaregla	 17.	 gr.	 skl.	 fjallar	 m.a.	 um	 breytingar	 á	 markaðsgerð	 og	 er	 markmið	

samrunareglunnar	að	greina	hugsanleg	áhrif	þess	samruna	sem	til	umfjöllunar	er	og	hvort	

þeirra	áhrifa	komi	til	með	að	gæta	á	mörkuðum	í	 framtíðinni.	Með	þeim	hætti	er	verið	að	

vernda	samkeppni	með	því	að	koma	í	veg	fyrir	að	samkeppni	sé	eytt	með	markvissum	hætti,	

en	 samrunar	 geta	 orðið	 til	 þess	 að	 samkeppni	 minnki	 á	 mörkuðum	 samrunaaðila.	

Kjöraðstæður	 fyrir	 virka	 samkeppni	 eru	 uppi	 þegar	 sem	 flestir	 aðilar	 eru	 í	 samkeppni	 á	

hverjum	markaði,	120	en	með	auknum	fjölda	samkeppnisaðila	má	segja	að	skapist	samtímis	

ákveðið	samkeppnislegt	aðhald	á	markaði.	

	

Ætla	má	að	þau	neikvæðu	áhrif	sem	fylgt	geta	samrunum	geti	m.a.	endurspeglast	í	hækkun	á	

vöruverði.	Einnig	er	hætt	við	því	að	vöruúrval	minnki	og	að	vegið	sé	að	hvata	til	nýsköpunar	í	

starfsemi	fyrirtækja.	Samrunareglum	er	ætlað	að	gæta	þeirra	breytinga	er	samrunum	fylgja,	

á	þann	veg	að	samkeppni	hverfi	ekki	né	skerðist	á	einhvern	hátt.121	

	

7.2.1.Tilkynningaskylda	

Sú	 staða	 getur	 komið	 upp	 að	 fyrirtæki	 sjái	 tækifæri	 í	 sameiningu	 við	 annað	 eða	 önnur	

fyrirtæki.	 Uppfylli	 samrunar	 veltumörk	 2.	 mgr.	 17.	 gr.	 skl.	 er	 fyrirtækjum	 gert	 að	 senda	

samrunatilkynningu	 til	 Samkeppniseftirlitsins	 og	 er	 miðað	 við	 að	 a.m.k.	 tveir	

samrunaaðilanna	hafi	yfir	200	milljóna	króna	ársveltu	hér	á	landi	og	að	samanlögð	ársvelta	

allra	samrunaaðila	hér	á	landi	sé	a.m.k.	tveir	milljarðar	króna.		

																																																								
119	European	Commission,	„Merger	policy	of	the	EU	-	Why	are	mergers	examined	at	the	European	level?“	
(European	Commission)	<http://ec.europa.eu/competition/mergers/overview_en.html>	skoðað	9.	desember	
2017.	
120	Samkeppniseftirlitið,	„Algengar	spurningar	um	samrunamál“	(Samkeppniseftirlitið)	
<http://www.samkeppni.is/samkeppnismal/samrunamal/algengar-spurningar/>	skoðað	14.	október	2017.	
121	sama	heimild.	
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Falli	samruni	hinsvegar	ekki	innan	veltumarka	er	Samkeppniseftirlitinu	veitt	heimild	í	b.	lið	3.	

mgr.	17.	gr.	skl.	til	að	taka	samruna	til	skoðunar	sé	hann	líklegur	til	að	geta	dregið	verulega	

úr	virkri	samkeppni.	Þá	er	gerð	krafa	um	að	sameiginleg	heildarvelta	samrunaaðila	sé	a.m.k.	

einn	milljarður	króna	árlega.	

	

Samruna	ber	að	tilkynna	eftir	að	samningar	hafa	verið	gerðir,	þegar	að	tilkynnt	hefur	verið	

opinberlega	um	yfirtökutilboð	eða	þegar	að	yfirráða	 í	 fyrirtæki	er	aflað	 -	en	áður	en	hann	

kemur	 til	 framkvæmda	 sbr.	 a.	 liður	 3.	 mgr.	 17.	 gr.	 skl.	 Láti	 samrunaaðilar	 hjá	 liggja	 að	

tilkynna	samruna	er	hætt	við	að	aðilum	verði	gert	að	gangast	við	sektargreiðslu	sbr.	g.	liður	

1.	mgr.	37.	gr.	skl.	

	

7.2.2.	Ógilding	samruna	

Samkeppniseftirlitinu	er	veitt	heimild	í	c.	lið	17.	gr.	skl.	til	að	ógilda	samruna,	telji	eftirlitið	að	

samruninn	 sé	 til	 þess	 fallinn	 að	 standa	 í	 vegi	 virkrar	 samkeppni.	 Hvað	 getur	 talist	 til	

hindrunar	 á	 samkeppni?	 Ekki	 er	 um	 tæmandi	 talningu	 að	 ræða,	 en	 t.d.	 getur	 slík	 staða	

skapast	 þegar	markaðsráðandi	 staða	myndast	 við	 samruna	 fyrirtækja,	 eða	 hún	 eflist	 enn	

frekar.	 Samkeppni	 getur	 raskast	 á	 ýmsa	 vegu	 og	 má	 ætla	 að	 telji	 Samkeppniseftirlitið	

samruna	geta	ógnað	virkri	samkeppni	hefur	eftirlitið	heimild	til	að	ógilda	samrunann.	

	

Samkeppniseftirlitinu	er	gert	að	meta	samruna	skv.	17.	gr.	skl.	í	ljósi	þess	hvort	að	hann	sé	til	

þess	 fallinn	 að	 skila	 jákvæðum	 áhrifum	 vegna	 tækni-	 og	 efnahagsframfara	 til	 neytenda.	

Einnig	getur	Samkeppniseftirlitið	sett	samrunum	skilyrði	sem	samrunaaðilum	er	gert	að	fara	

eftir	 og	 uppfylla	 innan	 þeirra	 tímamarka	 sem	 Samkeppniseftirlitið	metur	 hæfilegt.	 Þá	 skal	

einnig	 tekið	 tillit	 til	hugsanlegra	áhrifa	alþjóðlegrar	 samkeppni	við	mat	 lögmætis	 samruna.	

Samkeppniseftirlitið	 skal	einnig	 rannsaka	hvort	að	markaður	málsins	 sé	opinn	eða	 lokaður	

með	 því	 að	 kanna	 hugsanlegar	 aðgangshindranir	 sem	 kunna	 að	 vera	 til	 staðar.	 Þær	

upplýsingar	 sem	 fylgja	 skulu	 samrunatilkynningum	 er	 að	 finna	 í	 reglum	

Samkeppniseftirlitsins	nr.	64/2008.		
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7.2.3.	Tímafrestir	

Eins	og	áður	hefur	 fram	komið	hafa	 samrunamál	 lögbundna	 tímafresti	 sbr.	d.	 liður	17.	 gr.	

skl.:	

Samkeppniseftirlitið	skal	innan	25	virkra	daga	tilkynna	þeim	aðila	sem	sent	hefur	
stofnuninni	 samrunatilkynningu	 ef	 hún	 telur	 ástæðu	 til	 frekari	 rannsóknar	 á	
samkeppnislegum	áhrifum	samruna.	Frestur	þessi	byrjar	að	líða	fyrsta	virka	dag	
eftir	að	Samkeppniseftirlitinu	barst	tilkynning	sem	uppfyllti	skilyrði	6.	mgr.	17.	gr.	
og	 reglna	 sem	 settar	 eru	 samkvæmt	 ákvæðinu.	 Berist	 tilkynning	 frá	
Samkeppniseftirlitinu	 skv.	 1.	 málsl.	 ekki	 innan	 tilskilins	 frests	 getur	
Samkeppniseftirlitið	ekki	ógilt	samrunann.	Ákvörðun	um	ógildingu	samruna	skal	
taka	eigi	síðar	en	70	virkum	dögum	eftir	að	tilkynning	skv.	1.	málsl.	hefur	verið	
send	þeim	aðila	 sem	tilkynnti	um	samrunann.	Ef	nauðsynlegt	er	að	afla	 frekari	
upplýsinga	 er	 Samkeppniseftirlitinu	 heimilt	 að	 framlengja	 þennan	 frest	 um	allt	
að	20	virka	daga.	

	

Berist	styttri	samrunatilkynning	getur	Samkeppniseftirlitið,	innan	15	virkra	daga	frá	móttöku	

hennar,	krafist	lengri	tilkynningar	ef	skilyrði	a-liðar	6.	mgr.	17.	gr.	skl.	eru	ekki	uppfyllt	eða	ef	

slíkt	þykir	nauðsynlegt	svo	hægt	sé	að	meta	samkeppnisleg	áhrif	samrunans.	Í		þeim	tilfellum	

tekur	frestur	að	líða	skv.	1.	mgr.	þegar	lengri	tilkynning	berst.	

	

Fari	Samkeppniseftirlitið	ekki	að	hinum	lögbundna	fresti	við	úrlausn	samrunamáls	má	ætla	

að	eftirlitið	hafi	fyrirgert	rétti	sínum	til	að	aðhafast	í	málinu	og	hefur	eftirlitið	þá	ekki	heimild	

til	að	ógilda	samruna	né	setja	honum	skilyrði.	Ljóst	er	að	sá	heildartími	er	d.	liður	17.	gr.	skl.	

veitir	Samkeppnieftirlitsins	getur	verið	allt	að	115	virkir	dagar.	Tímafrestir	taka	ekki	að	líða	

fyrr	 en	 að	 fullnægjandi	 tilkynning	 hefur	 borist	 eftirlitinu.	Má	 því	ætla	 að	mikilvægt	 sé	 að	

fyrirtæki	 hugi	 vel	 að	 samrunatilkynningunni	 og	 gæti	 að	 því	 að	 tilskilin	 gögn	 fylgi	 svo	 að	

fresturinn	byrji	að	líða	við	fyrsta	tækifæri.	Miklir	hagsmunir	geta	falist	í	því	að	fá	niðurstöðu	í	

samrunamál,	en	því	fyrr	sem	frestur	líður	þeim	mun	fljótar	má	vænta	niðurstöðu	í	málinu.	

	

Ljóst	er	að	fyrirtæki	geta	verið	misstór	og	umfang	þeirra	getur	einnig	endurspeglast	í	stærð	

þeirra.	 Samkeppniseftirlitið	 hefur	 því,	 að	 fyrirmynd	 ESB,	 skipt	 samrunaferlinu	 í	 tvo	 fasa,	

upphafsrannsókn	(hér	eftir	 fasi	 I)	og	 ítarlega	viðbótarrannsókn	(hér	eftir	 fasi	 II).	Verður	nú	

fjallað	um	fasana	tvo.	
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7.2.4.	Upphafsrannsókn	

Upphafsrannsókn,	 eða	 fasi	 I	 getur	 tekið	 allt	 að	 25	 virka	 daga.	 Að	 þeim	 tíma	 liðnum	 ber	

Samkeppniseftirlitinu	að	tilkynna	samrunaaðilum	hvort	samruninn	þarfnist	frekari	skoðunar	

eða	hvort	að	unnt	sé	að	taka	ákvörðun	í	málinu.	Sé	tímafresturinn	virtur	að	vettugi	má	ætla	

að	eftirlitið	hafi	fyrirgert	rétti	sínum	til	að	ógilda	samrunann.	Ákveði	Samkeppniseftirlitið	að	

samruninn	 þarfnist	 frekari	 skoðunar	 er	 samrunaaðilum	 sent	 bréf	 þar	 sem	 fram	 kemur	 að	

framundan	sé	ítarleg	rannsókn	á	samrunanum	ásamt	hugsanlegum	áhrifum	hans	á	markaði	

málsins.	Í	kjölfarið	byrja	framhaldsfrestir	formlega	að	líða	sbr.	d.	liður	17.	gr.	skl.	

	

7.2.5.	Ítarleg	viðbótarrannsókn	

Ítarlega	viðbótarrannsóknin,	eða	fasi	II,	getur	tekið	allt	að	70	virka	daga	til	viðbótar	við	fasa	I.	

Ætla	má	að	hin	eiginlega	rannsókn	Samkeppniseftirlitsins	á	samrunamálum	fari	raunverulega	

fram	á	fasa	 II.	Þegar	samruni	er	 færður	upp	á	 fasa	 II	má	ætla	að	 líkur	séu	á	að	hann	sé	til	

þess	 fallinn	að	hafa	áhrif	á	þá	markaði	er	 fyrirtæki	 samrunans	starfa	á.	Á	 fasa	 II	er	 frekari	

gagna	aflað	ásamt	því	að	þau	eru	unnin	og	að	lokum	greind.122	Ætla	má	að	frekari	gagna	sé	

aflað	til	að	eftirlitinu	sé	kleift	að	greina	þau	hugsanlegu	áhrif	sem	samruni	getur	borið	með	

sér	 í	 framtíðinni.	 Ef	 í	 ljós	 kemur	 að	 fresta	 þurfi	 fasa	 II	 liðnum	og	 að	 afla	 þurfi	 enn	 frekari	

gagna	er	Samkeppniseftirlitinu	veitt	heimild	til	að	framlengja	frestinn	enn	frekar,	eða	í	allt	að	

20	virka	daga.	Er	því	ljóst	að	sá	heildartími	sem	samrunamál	getur	tekið	er	allt	að	115	virkir	

dagar	sbr.	d.	liður	17.	gr.	skl.	

	

7.3.	Eru	öll	mál	í	réttum	farvegi?	

Ljóst	er	að	Samkeppniseftirlitið	gegnir	veigamiklu	hlutverki	með	samrunaeftirliti.	Samrunar	

geta	 verið	með	margvíslegum	 hætti	 og	 er	 eftirlitinu	 gert	 að	meta	 þau	 áhrif	 sem	 samruni	

getur	haft	í	för	með	sér.	Ekki	verður	fjallað	um	matið	sem	eftirlitið	leggur	á	samruna,	heldur	

verður	 einungis	 litið	 til	málsmeðferðartíma	 við	 samrunamál.	Með	 umfjöllun	 um	 fasa	 I	 og	

fasa	II	má	ætla	að	Samkeppniseftirlitinu	sé	veittur	rúmur	lögbundinn	frestur	til	að	komast	að	

niðurstöðu	í	samrunamálum.	Sú	heimild,	að	færa	mál	af	fasa	I	og	yfir	á	fasa	II,	er	til	staðar	og	

verður	ekki	séð	að	skilyrði	þess	að	slíkt	sé	gert	séu	ströng	eða	skýr,	heldur	er	frestur	veittur	

skl.	d.	lið	17.	gr.	skl.	að	nauðsynlegt	sé	að	afla	frekari	gagna.		
																																																								
122	Sonja	Bjarnadóttir,	„Nokkrar	tölur	um	meðferð	samrunamála“	Kjarninn	(20.	mars	2016)	
<https://kjarninn.is/skodun/2016-03-20-nokkrar-tolur-um-medferd-samrunamala/>	skoðað	23.	október	2017.	
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Mikið	 álag	 er	 á	 Samkeppniseftirlitinu	 vegna	 fjölda	 tilkynntra	 samruna,	 og	 virðist	 því	

verkefnaálag	 hjá	 eftirlitinu	 endurspeglast	 í	 þeirri	 áskorun	 að	 afgreiða	 samrunamál	 innan	

lögbundinna	 tímamarka.	 Samkeppniseftirlitið	 gaf	 út	 tilkynningu	 þann	 13.	 júlí	 2017123	 þar	

sem	 fjallað	 er	 um	 þær	 miklu	 tafir	 sem	 orðið	 hafa	 á	 öðrum	 málum	 en	 samrunamálum.	

Umfangsmiklar	 rannsóknir	 hafi	 teppt	 önnur	mál	 og	 framundan	 séu	 einnig	 tafir	 í	meðferð	

þeirra	mála.	Þegar	ástandið	er	með	þeim	hætti	eins	og	lýst	er,	má	ætla	að	hætt	sé	við	því	að	

mál	geti	verið	færð	af	ástæðulausu	af	fasa	I	yfir	á	fasa	II	þar	sem	tími	hefur	ekki	gefist	til	að	

komast	að	niðurstöðu	í	fasa	I.	Til	að	hægt	sé	að	komast	að	niðurstöðu	sé	málið	því	fært	yfir	á	

fasa	II,	jafnvel	þó	að	samrunar	séu	til	þess	fallnir	að	geta	ekki	borið	með	sér	samkeppnisleg	

áhrif	 á	 þá	markaði	 sem	 samrunaaðilar	 starfa	 á.	 Verður	 nú	 litið	 nánar	 til	 þessa	 sjónarmiðs	

með	 þeim	 hætti	 að	 fjallað	 verður	 um	 samruna	 Gæðabaksturs	 ehf.	 og	 Brauðgerðar	 Kr.	

Jónssonar	ehf.,	ásamt	því	að	litið	verður	til	tölfræði	afgreiddra	samrunamála	á	annars	vegar	

fasa	I	og	hins	vegar	á	fasa	II	og	samanburður	gerður	á	milli	tölfræði	hér	á	landi	og	tölfræði	

ESB.	

	

7.3.1.	Samruni	Gæðabaksturs	ehf.	og	Brauðgerðar	Kr.	Jónssonar	ehf.	

Í	 ákvörðun	 Samkeppniseftirlitsins	 nr.	 1/2016,	 þann	 21.	 janúar	 2016	 um	 samruna	

Gæðabaksturs	 ehf.	 og	 Brauðgerðar	 Kr.	 Jónssonar	 ehf.	 var	 tekinn	 fyrir	 láréttur	 samruni	

fyrirtækjanna.	 Um	 var	 að	 ræða	 framleiðslu	 og	 heildsölu	 ýmissa	 tegunda	 af	 brauðmeti	 og	

kökum	og	fór	starfsemi	samrunaaðila	fram	í	tveimur	aðskildum	landshlutum,	annars	vegar	á	

Akureyri	og	hins	vegar	í	Reykjavík.	Var	samruninn	samþykktur	á	grundvelli	þess	að	hann	gat	

ekki	 talist	 vera	 til	 þess	 fallinn	 að	 raska	mörkuðum	málsins	 eða	 að	markaðsráðandi	 staða	

myndi	styrkjast	enn	frekar.		

	

Tilkynning	 um	 samrunann	 bars	 Samkeppniseftirlitinu	 þann	 9.	 september	 2015,	 fresturinn	

skv.	 d-lið	 1.	 mgr.	 17.	 gr.	 skl.	 byrjaði	 því	 að	 líða	 frá	 og	 með	 10.	 september.	

Samkeppniseftirlitið	kallaði	eftir	ákveðnum	upplýsingum	og	brugðust	samrunaaðilar	við	með	

skjótum	hætti	og	skiluðu	umbeðnum	gögnum	litlu	síðar,	eða	þann	18.	september.	Þann	12.	

október	upplýsti	Samkeppniseftirlitið	samrunaaðilum	að	tilefni	væri	til	frekari	gagnaöflunar	
																																																								
123	Samkeppniseftirlitið,	„Tafir	á	meðferð	mála	–	forgangsröðun“	(Samkeppniseftirlitið,	13.	júlí	2017)	
<http://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/nr/2959>	skoðað	16.	október	2017.	
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og	 að	 framundan	 væri	 ítarlegri	 rannsókn	 á	 samkeppnislegum	 áhrifum	 samrunans.	 Að	

endingu	var	 samruninn	 loks	 samþykktur,	án	 skilyrða,	þann	21.	 janúar	2016.	Er	því	 ljóst	að	

afgreiðsla	samrunans	fór	bæði	í	gegnum	fasa	I	og	fasa	II,	og	því	hafi	Samkeppniseftirlitið	nýtt	

sér	 lögbundna	 fresti	 sína	 til	hins	 ítrasta.	Markaðir	málsins	voru	vel	þekktir	og	 staða	þeirra	

ekki	á	reiki.	Samkvæmt	lögmanni	samrunaaðila	var	samkeppni	á	markaði	dæmigerð	og	var	

minniháttar	upplýsingum	aflað.124		

	

Ætla	má	að	fasa	II	er	raunverulega	ætlað	að	vera	sem	ákveðið	viðbótarúrræði	við	óvæntar	

aðstæður	sem	upp	geta	komið	þegar	ekki	er	hægt	að	binda	enda	á	samrunamál	 í	fasa	I.125	

Samkeppniseftirlitið	 virðist	 afgreiða	 samrunamál	 í	 þeim	 málum	 sem	 hljóta	 umfjöllun	

eftirlitsins	,að	stórum	hluta	í	fasa	II.	Verður	nú	litið	til	tölfræði	við	afgreiðslu	samrunamála.	

	

Á	rúmlega	tveggja	ára	skeiði,	eða	frá	árinu	2012	til	mars	2014	afgreiddi	Samkeppniseftirlitið	

45%	 samrunamála	 á	 fasa	 I.126	 Þegar	 litið	 er	 til	 ESB	 til	 samanburðar	 er	 ljóst	 að	 töluverður	

munur	 er	 til	 staðar,	 en	 þar	 virðist	 það	 vera	 undantekning	 að	mál	 séu	 færð	 á	 fasa	 II,	 sem	

endurspeglast	 í	 þeirri	 staðreynd	að	 á	 árinu	2014	 voru	einungis	 3%	mála	 afgreidd	 í	 fasa	 II.	

Óhjákvæmilegt	er	að	staldra	við	þann	gríðarlega	mun	sem	til	staðar	er	og	velta	því	upp	hvers	

vegna	hann	er	tilkominn.	Vera	má	að	markaðsgerðir	Íslands	séu	verulega	frábrugðnar	þeim	

sem	tíðkast	hjá	ESB,	en	hér	á	landi	hefur	fákeppni	verið	eitt	af	aðaleinkennum	markaða	og	

kalla	samrunar	á	fákeppnismörkuðum	öllu	jöfnu	á	ítarlegri	rannsóknir	í	fasa	II127	

	

Í	 ljósi	 þeirra	 aðstæðna	 sem	 uppi	 eru	 hjá	 Samkeppniseftirlitinu	 verður	 nú	 fjallað	 um	

hugsanlega	 þörf	 fyrir	 hækkun	 veltumarka	 tilkynningaskyldra	 samruna	 til	

Samkeppniseftirlitsins.	Einnig	verður	farið	ítarlega	í	veltumörk	og	samaburður	gerður	á	milli	

veltumarka	hérlendis	og	erlendis	í	kafla	8.1.	

	

																																																								
124	Heiðrún	Lind	Marteinsdóttir,	„Samkeppniseftirlit	og	biðin	langa“	(27.	janúar	2016)	
<http://www.visir.is/g/2016160129047>	skoðað	23.	október	2017.	
125	European	Commission,	„Merger	control	procedures	of	the	EU“	(European	Commission,	13.	ágúst	2013)	
<http://ec.europa.eu/competition/mergers/procedures_en.html>	skoðað	9.	desember	2017.	
126	Sonja	Bjarnadóttir	(n.	122).	
127	sama	heimild.	
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7.4.	Veltumörk	tilkynningarskyldra	samruna	

Í	dag	eru	veltumörk	tilkynningarskyldra	samruna	skv.	a.	lið	17.	gr.	skl.	svohljóðandi:	

	
Tilkynna	skal	um	samruna	sem	uppfyllir	eftirfarandi	skilyrði:	

a. Sameiginleg	 heildarvelta	 viðkomandi	 fyrirtækja	 er	 2	milljarðar	 kr.	 eða	meira	 á	
Íslandi.	

b. að	minnsta	 kosti	 tvö	af	þeim	 fyrirtækjum	sem	aðild	eiga	að	 samrunanum	hafa	
a.m.k.	200	mill.	kr.	ársveltu	á	Íslandi	hvert	um	sig.	

	

Með	 lögum	 um	 breytingar	 nr.	 94/2008	 um	 breytingar	 á	 skl.	 nr.	 44/2005	 má	 ætla	 að	

samrunaákvæði	 laganna	 hafi	 verið	 fært	 í	 nútímalegra	 horf	 og	 var	 ákvæðinu	 breytt	

umtalsvert.	Fyrir	breytingarnar	var	gerð	krafa	um	að	samanlögð	heildarvelta	samrunaaðila	

væri	 að	 lágmarki	 einn	 milljarður	 króna	 og	 velta	 hvors	 samrunaaðila	 um	 sig	 50	 milljónir	

króna.	Með	breytingunum	voru	mörkin	hækkuð	verulega,	og	hafa	ekki	enn	verið	hækkuð	í	

dag,	áratug	síðar.	

	

Ef	litið	er	til	skýrslu	Samtaka	atvinnulífs	sem	gefin	var	út	árið	2012	þá	kemur	meðal	annars	

fram	að	vísitala	neysluverðs	hafi	hækkað	um	tæp	70%	frá	setningu	laganna	nr.	44/2005.128		Í	

dag	 eru	 fimm	 ár	 liðin	 frá	 þeirri	 greiningu	 og	 má	 því	 ætla	 að	 hækkun	 veltumarka	

tilkynningarskyldra	samruna	komi	vel	til	greina.	

	

Ætla	má	að	hækkun	veltumarka	myndi	m.a.	endurspeglast	í	færri	tilkynntum	samrunum	sem	

til	þess	eru	fallnir	að	minnka	það	álag	sem	plagað	hefur	Samkeppniseftirlitið	í	nokkurn	tíma.	

Með	þeim	hætti	má	ætla	að	líkur	aukist	á	að	svigrúm	geti	skapast	fyrir	eftirlitið	til	að	koma	

sínum	 málum	 í	 rétt	 horf	 og	 að	 hægt	 verði	 að	 afgreiða	 samkeppnismál	 með	 töluvert	

skilvirkari	hætti.	Samkvæmt	Samkeppniseftirlitinu	þá	“	...leitast	það	við	því	að	haga	úrlausn	

samrunamála	með	eins	skilvirkum	hætti	og	kostur	er	á.“129	En	jafnvel	þó	að	veltumörk	hækki	

þá	verður	ekki	séð	að	Samkeppniseftirlitið	fyrirgeri	rétti	sínum	til	að	taka	mál	til	umfjöllunar	

þegar	þau	eru	til	þess	fallin	að	vera	með	sér	röskun	á	markaði	sbr.	b	lið	3.	mgr.	17.	gr.	skl.	

Má	því	leiðar	líkur	að	því	að	lítil	fyrirstaða	sé	fyrir	hækkun	veltumarka,	en	farið	verður	með	

ítarlegri	hætti	í	umrædda	hækkun	hér	að	neðan.	

	
																																																								
128	Samtök	Atvinnulífsins	(n.	30)	15.	
129	Sonja	Bjarnadóttir	(n.	122).	
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8.	kafli	–	Úrræði	skilvirku	samkeppniseftirliti	til	stuðnings	

Kafli	þessi	er	tileinkaður	þeim	úrræðum	sem	staðið	gætu	til	boða	og	eru	talin	bera	með	sér	

aukna	 skilvirkni	 við	 samkeppniseftirlit.	 Hefur	 nú	 verið	 fjallað	 um	 ýmis	 vandamál	 sem	 upp	

geta	 komið	 við	 framkvæmd	 samkeppnismála	 og	 verður	 nú	 leitast	 við	 að	 varpa	 fram	

raunhæfum	úrræðum	 sem	hægt	 væri	 að	 beita	 til	 varnar	 þeim	 vandamálum	 sem	 ritgerðin	

fjallar	um,		ásamt	því	að	styðja	enn	betur	við	framkvæmd	samkeppnismála	á	Íslandi	eins	og	

henni	er	háttað	í	dag.	

	

8.1.	Hækkun	veltumarka	tilkynningaskyldra	samruna	

Ekkert	 lát	 virðist	 vera	 á	 tilkynntum	 samrunum	 til	 Samkeppniseftirlitsins	 og	 virðist	

samrunamálum	 fara	 sífellt	 fjölgandi	milli	 ára.	Ætla	má	að	hægt	 sé	 að	 rekja	 aukninguna	 til	

þeirra	breytinga	sem	orðið	hafa	á	 íslensku	viðskiptalífi	m.a.	á	hækkun	vísitölu	neysluverðs,	

frá	því	að	veltumörkin	voru	síðast	hækkuð.	Fram	kemur	í	athugasemdum	við	frumvarp	til	skl.	

að	veltumörkin	séu	umtalsvert	hærri	í	nálægum	löndum	eins	og	t.d.	á	Norðurlöndunum	og	

hjá	öðrum	Evrópulöndum.	 130	 Í	umræddum	athugasemdum	er	þeim	sjónarmiðum	haldið	á	

lofti	 að	 vera	 kunni	 að	 of	 mörg	 samrunamál,	 sem	 tekin	 eru	 til	 skoðunar	 af	 hálfu	

Samkeppniseftirlitsins,	 beri	 það	 raunverulega	 ekki	með	 sér	 að	 geta	 verið	 til	 þess	 fallin	 að	

raska	heilbrigði	samkeppni	með	hegðun	sinni	á	markaði.	

	

Samrunamálum	er	veittur	lögbundinn	forgangur	fram	yfir	önnur	mál,	og	vegna	þess	frests	er	

Samkeppniseftirlitið	hefur	til	að	aðhafast	í	máli	má	ætla	að	bagaleg	staða	sé	komin	upp	þar	

sem	aðrir	málaflokkar	virðast	ekki	 vera	að	 fá	nægilega	athygli.	Má	ætla	að	 lögin	geti	með	

þessum	 hætti	 tafið	 önnur	 og	 meira	 aðkallandi	 mál	 sem	 borið	 geta	 með	 sér	 meiri	

samkeppnislegan	skaða	heldur	en	samrunamál.	

	

Þegar	horft	er	á	þær	aðstæður	sem	virðast	vera	uppi	og	horft	til	þess	að	bæta	skilvirkni	við	

samkeppniseftirlit	má	ætla	að	hækkun	veltumarka	geti	talist	eitt	af	áhrifamestu	úrræðunum.	

Sérstaklega	 í	 ljósi	þess	að	málshraði	getur	 styst	 samhliða	hækkun	veltumarka,	þar	 sem	að	

hækkuð	veltumörk	hafa	í	för	með	sér	færri	tilkynnta	samruna	sem	skilar	sér	í	auknu	svigrúmi	

fyrir	eftirlitið	til	að	sinna	sínum	málum.	

																																																								
130	Alþt.	2015-2016,	A-deild,	þskj.	1736-888	mál.	
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Þá	hefur	hækkun	veltumarka	áhrif	á	aðila	atvinnulífs	þar	sem	samrunamál	eru	til	þess	fallin	

að	 geta	 reynst	 málsaðilum	 bæði	 kostnaðarsöm	 og	 tímafrek.	 Sér	 í	 lagi	 þegar	 um	 minni	

fyrirtæki	 ræðir	 sem	 ólíklega	 bera	 með	 sé	 tilskilinn	 styrk	 til	 að	 raska	 virkri	 samkeppni	 á	

markaði.	Ljóst	er	að	hækkun	veltumarka	hefur	sömuleiðis	 jákvæð	áhrif	á	smærri	 fyrirtæki,	

þar	sem	þau	gætu	með	þessum	hætti	ráðist	í	endurskipulagningu	án	þess	að	þurfa	að	eiga	

það	á	hættu	að	þurfa	að	fara	í	samrunaferli	hjá	Samkeppniseftirlitinu,	jafnvel	að	ósekju.	

	

Lögð	 var	 fram	 tillaga	 um	 hækkun	 veltumarka	 í	 athugasemdum	 við	 frumvarp	 til	

samkeppnislaga.131	 Mælt	 var	 með	 því	 að	 samrunar	 væru	 tilkynningaskyldir	 til	

Samkeppniseftirlitsins	 þegar	 að	 veltumörk	 yrðu	 hækkuð	 með	 þeim	 hætti	 að	 þegar	

sameiginleg	heildarvelta	á	ársgrundvelli	nær	þremur	milljörðum	króna	eða	meira	eða	þegar	

að	 tvö	 eða	 fleiri	 fyrirtæki	 hafi	 sameiginlega	 300	 milljón	 króna	 ársveltu	 á	 Íslandi.	 Samtök	

atvinnulífsins	 lögðu	 til	 að	 mörkin	 yrðu	 hækkuð	 upp	 í	 fjóra	 milljarða	 króna	 og	 að	 velta	

einstakra	fyrirtækja	verði	400	milljónir	króna.132	

	

Samkeppniseftirlitið	 hefur	 bent	 á	 að	 neikvæðar	 afleiðingar	 hækkunar	 veltumarkanna	 geti	

komið	fram	í	fákeppni,	þar	sem	að	með	samrunum	fækkar	aðilum	á	markaði.133	Jafnvel	þó	

að	mörkin	yrðu	hækkuð	er	 ljóst	að	þau	myndu	samt	sem	áður	ekki	ná	þeim	mörkum	sem	

nágrannalönd	 hafa	 sett	 sínum	 samrunum.	Má	 því	ætla	 að	 umrædd	 hækkun	 geti	 útilokað	

smærri	 fyrirtæki	 frá	óþarfa	 inngripi	Samkeppniseftirlitsins	en	þó	verði	áfram	hægt	að	hafa	

yfirsýn	og	aðhafast	í	samrunamálum	sem	raunverulega	geta	borið	með	sér	fákeppni.	

		

8.1.1.Veltumörk	erlendis	

Þegar	 litið	 er	 til	 Evrópulanda	 er	 ljóst	 að	 veltumörk	 þeirra	 landa	 eru	 endurskoðuð	 með	

reglulegu	millibili	og	uppfærð	með	tilliti	til	umfangs	viðskipta	og	aukningu	þeirra	sem	skilað	

hefur	 sér	 út	 í	 hagkerfið.	 Eru	 veltumörkin	 byggð	 á	 hagfræðilegum	 grunni	 með	 tilliti	 til	

markaðsgerða.	Reglugerð	ESB	nr.	139/2004	fjallar	um	samruna	en	sérstaklega	er	fjallað	um	

																																																								
131	sama	heimild.	
132	Samtök	Atvinnulífsins	(n.	30)	17.	
133	Alþt.	2007-2008,	A-deild,	26.	mál,	umsögn	Samkeppniseftirlitsins	um	frumvarp	til	laga	um	breytingu	á	
samkeppnislögum	nr.	44/2005,	erindi	nr.	Þ	135/1711.	
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veltumörk	tilkynningaskyldra	samuna	í	henni.	Reglugerðin	fjallar	sömuleiðis	um	þá	samruna	

sem	tilkynna	ber	og	eðli	máls	samkvæmt	spila	veltumörkin	þar	stórt	hlutverk.	

	

Um	 er	 að	 ræða	 tvenns	 konar	mörk	 sem	 samrunaaðilar	 þurfa	 að	 ná	 til	 að	 samruni	 teljist	

tilkynningarskyldur.	Annars	vegar	er	um	að	ræða	samanlagða	heildarveltu	á	ársgrundvelli	á	

alþjóðlegum	mörkuðum	en	hún	er	ákveðin	5.000	milljónir	evra	en	á	evrópskum	mörkuðum	

eru	 mörkin	 250	 milljónir	 evra.	 Hins	 vegar	 eru	 mörkin	 ákveðin	 2.500	 milljónir	 evra	 í	

samanlagðri	 veltu	 hinna	 sameinuðu	 félaga	 og	 að	 sú	 velta	 sé	 yfir	 100	 milljónir	 evra	 í	 að	

minnsta	kosti	þremur	aðildarríkjum	ESB.	Þá	skal	veltan	vera	yfir	25	milljónir	hjá	tveimur	eða	

fleiri	 félögum	 í	 þremur	 eða	 fleiri	 aðildarríkjum	 og	 að	 lokum	 skal	 veltan	 á	 evrópskum	

mörkuðum	 hjá	 tveimur	 eða	 fleiri	 félögum	 vera	 yfir	 100	 milljónir	 evra.134	 Ljóst	 er	 að	

veltumörk	 þessi	 eru	 með	 örlítið	 flóknari	 hætti	 en	 veltumörk	 fyrir	 innlenda	 samruna	

aðildarríkjanna	eru	með	töluvert	minna	flækjustigi	ásamt	því	að	upphæðirnar	eru	umtalsvert	

lægri.	 Skal	 nú	 sérstaklega	 litið	 til	 veltumarka	 sem	 Norðurlöndin	 hafa	 sett	

tilkynningarskyldum	samrunum.	

	

8.1.1.1.	Veltumörk	Norðurlanda	

Í	Danmörku	er	gerð	krafa	um	að	samanlögð	heildarvelta	hinna	sameinuðu	fyrirtækja	nái	900	

milljónum	danskra	króna,	og	að	a.m.k.	tvö	hinna	sameinuðu	fyrirtækja	skuli	velta	meira	en	

100	 milljónum	 danskra	 króna	 eða	 að	 a.m.k.	 eitt	 fyrirtækjanna	 hafa	 hærri	 veltu	 en	 3,8	

milljarða	danskra	króna	á	alþjóðlegum	mörkuðum.135		

	

Í	Finnlandi	eru	mörkin	hæfilega	ákveðin	350	milljónir	evra	þegar	um	er	að	ræða	heildarveltu	

samrunaaðila	 og	 a.m.k.	 tveir	 samrunaaðila	 hafi	 minnst	 20	 milljónir	 evra	 á	 finnskum	

mörkuðum.136	Svíar	gera	kröfu	um	að	sameiginleg	heildarvelta	skuli	ná	1	milljarði	sænskra	

króna	 og	 að	 a.m.k.	 tveir	 samrunaaðila	 hafi	 innlenda	 veltu	 yfir	 200	 milljónum	 sænskra	

																																																								
134	European	Commission,	„Merger	control	procedures	of	the	EU	-	European	Commission“	(European	
Commission,	13.	ágúst	2013)	<http://ec.europa.eu/competition/mergers/procedures_en.html>	skoðað	15.	
nóvember	2017.	
135	Konkurrence-	og	forbrugerstyrelsen,	„Merger	control“	(Konkurrence-	og	forbrugerstyrelsen)	
<https://www.en.kfst.dk/competition/merger-control/>	skoðað	13.	nóvember	2017.	
136	Kilpailu-	ja	kuluttajavirasto,	„Yrityskauppavalvonta“	(Kilpailu-	ja	kuluttajavirasto)	
<https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/kilpailuasiat/yrityskauppavalvonta/>	skoðað	13.	nóvember	2017.	
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króna.137	 Þá	 eru	 mörkin	 í	 Noregi	 ákveðin	 1	 milljarður	 norskra	 króna,	 sé	 um	 að	 ræða	

sameiginlega	heildarveltu	samrunaaðila.	Þó	er	þröskuldi	veltumarka	ekki	náð	sé	aðeins	eitt	

af	 hinum	 sameinuðu	 fyrirtækjum	 með	 hærri	 veltu	 en	 100	 milljónir	 norskra	 króna	 á	

ársgrundvelli.138	

	

Þegar	litið	er	til	veltumarka	Norðurlandanna	er	ljóst	að	mörkin	á	Íslandi	verða	seint	talin	há.		

Þó	 skal	 hafa	 í	 huga	 að	 um	mismunandi	markaði	 getur	 verið	 að	 ræða	 og	 að	mælikvarði	 á	

fjármagn	 þarf	 ekki	 að	 vera	 sambærilegur	 sökum	 þess.	 Þó	 liggur	 ljóst	 fyrir	 að	 hin	 íslensku	

veltumörk	 eru	 lág	 í	 samanburðinum	 sem	 getur	 skapað	 erfiðar	 aðstæður	 við	

samkeppniseftirlit	 hér	 á	 landi,	 sérstaklega	 m.t.t.	 umræðu	 að	 ofan	 um	 inngrip	 í	 samruna	

smærri	fyrirtækja.		

	

Samkeppniseftirlitinu	 er	 veitt	 opin	 heimild	 til	 að	 taka	 samruna	 til	 skoðunar	 óháð	

veltumörkum	sbr.	2.	mgr.	17.	gr.	skl.	Komi	til	þess	að	veltumörk	verði	hækkuð	og	færð	upp	í	

nútímalegra	 horf	 verður	 ekki	 annað	 séð	 en	 að	 Samkeppniseftirlitið	 geti	 áfram	 tryggt	

samrunaeftirlit	sitt	með	þeim	hætti	að	gætt	sé	að	fákeppni.	Ætla	má	að	með	slíkri	tilhögun	

myndi	 nást	 fram	 aukin	 skilvirki	 í	 starfsemi	 Samkeppniseftirlitsins	 þar	 sem	 fjöldi	 tilkynntra	

samruna	myndi	minnka,	en	verði	samruni,	sem	er	undir	veltumörkunum,	talinn	geta	raskað	

samkeppni	þá	getur	eftirlitið	áfram	nýtt	heimild	b.	 liðar	3.	mgr.	17.	gr.	 skl.	Því	verður	ekki	

séð	að	með	hækkun	veltumarka	sé	vegið	að	virkri	samkeppni,	heldur	að	einungis	felst	í	því	

aukin	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit.	

	

8.2.	Sjálfsmat	á	undanþágum	vegna	samstarfs	fyrirtækja		

Ef	litið	er	til	framkvæmdar	við	veitingu	undanþága	er	ljóst	að	ólíkt	fyrirkomulag	er	á	Íslandi	

samanborið	við	framkvæmd	ESB.	Fyrir	gildistöku	reglugerðar	ESB.	nr.	1/2003	var	gerð	krafa	

um	að	 fyrirtæki	 skyldu	 sérstaklega	 sækja	 um	undanþágur	 frá	 101.	 gr.	 TFEU,	 sbr.	 einnig	 3.	

																																																								
137	Konkurrensverket,	„Concentrations	between	undertakings	|	Swedish	Competition	Authority“	
(Konkurrensverket)	
<http://www.konkurrensverket.se/Competition/Aboutthecompetitionrules/Concentrationsbetweenundertaki
ngs/>	skoðað	13.	nóvember	2017.	
138	Konkurranse	Tilsynet,	„Notification	of	concentration“	(Konkurranse	Tilsynet)	
<http://www.konkurransetilsynet.no/en/mergers-and-acquisitions2/notification-of-consentration/>	skoðað	
13.	nóvember	2017.	
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mgr.	 sömu	 greinar.139	 Framkvæmdastjórnin	 tók	 þá	 undanþágubeiðni	 til	 skoðunar	 og	 tók	

ákvörðun	um	veitingu	þeirra.	Eftir	gildistöku	reglugerðarinnar	var	 fyrirkomulaginu	breytt	á	

þann	veg	að	fyrirtækin	sjálf	sjá	um	að	meta	hvort	að	háttsemi	þeirra	við	samstarf	falli	innan	

eða	utan	þeirra	skilyrða	sem	sett	eru	fyrir	undanþágu	í	reglugerðinni.	

	

Með	 umræddri	 breytingu	 var	 markmiðið	 að	 auka	 skilvirkni	 í	 framkvæmd	 við	

samkeppniseftirlit	 EES-svæðisins	 og	 telja	 má	 að	 breytingarnar	 hafi	 valdið	 ákveðnum	

straumhvörfum	 í	 framkvæmd.140	 Með	 þeim	 hætti	 geta	 fyrirtækin,	 sem	 sækjast	 eftir	

undanþágu	sjálf,	metið	sínar	aðgerðir	og	séð	hvort	að	þær	séu	til	þess	fallnar	að	bera	með	

sér	 samkeppnishamlandi	 hegðun.	 Framkvæmdastjórnin	 hefur	 gefið	 út	 leiðbeiningar	 sem	

fyrirtæki	geta	haft	 til	hliðsjónar	við	 sjálfsmatið.	Ætla	má	að	sjálfsmatið	 sé	 til	þess	 fallið	að	

veita	fyrirtækjum	frelsi	ásamt	því	að	traust	til	löggjafans	skapist.	Fyrirkomulagið	hefur	reynst	

vel	 og	 ekki	 fylgt	 því	 nein	 stórvægleg	 vandamál141	 heldur	þvert	 á	móti	 hefur	það	 komið	 til	

framkvæmdar	í	formi	bættar	skilvirkni	og	haft	heilbrigð	áhrif	á	frjálsa	samkeppni,	stuðlað	að	

nýsköpun,	 tækniframförum	 í	 formi	 samstarfs	 sem	ellegar	hefði	 jafnvel	ekki	komið	 til	hefði	

annar	háttur	verið	hafður	á	við	veitingu	undanþága.		

	

Undanþáguheimild	3.	mgr.	101.	gr.	TFEU	hefur	að	geyma	lýsingu	þar	sem	fjallað	er	um	það	

hvernig	 tegundir	 samninga	 eða	 samráðs	 geti	 talist	 lögmætir	 og	 stuðli	 raunverulega	 að	

bættum	gæðum	eða	ýti	undir	efnahagslegar	framfarir,	en	slíkt	hið	sama	gegnir	um	ákveðna	

tæknilega	 nýsköpun.142	 Þó	 er	ætíð	 gerð	 sú	 krafa,	 sem	 ófrávíkjanleg	 er,	 að	 hegðun	 þeirra	

fyrirtækja	sem	nýta	sér	umrædda	undanþáguheimild	skuli	vera	til	þess	fallin	að	bera	með	sér	

jákvæð	áhrif	í	formi	ávinnings	fyrir	neytendur,	en	á	sama	tíma	megi	markaðurinn	ekki	verða	

fyrir	 skaða	 í	 skilningi	 samkeppnisréttar,	 eða	 fela	 í	 sér	 áhrif	 í	 formi	 útrýmingar	 á	 virka	

																																																								
139	Giuseppe	Mezzaapesa,	„Regulation	1/2003	—	From	Burdensome	Regulation	to	Self-Assessment“	(Jones	
Day,	maí	2004)	<http://www.jonesday.com/regulation-12003--from-burdensome-regulation-to-self-
assessment-05-07-2004/>	skoðað	9.	desember	2017.	
140	Alþt.	2015-2016,	A-deild,	þskj.	1736-888	mál,	athugasemd	við	1.	gr.	
141	European	Commission,	„Ten	Years	of	Antitrust	Enforcement	under	Regulation	1/2003:	Achievements	and	
Future	Perspective“	3–4	
<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf>	skoðað	7.	
nóvember	2017.	
142	Communication	From	the	Commission,	Guidelines	on	the	application	of	Article	81(3)	of	the	Treaty	OJ	
[2004]	C	101/08	MGR.1.	
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samkeppni	 sem	 til	 staðar	 er	 á	 þeim	mörkuðum	er	 undanþágan	 tekur	 til.143	 Í	 frumvarpi	 til	

laga144	kemur	fram	að	hin	evrópska	framkvæmd	hafi	reynst	vel	og	að	hún	hafi	raunverulega	

skilað	sér	í	verulega	bættri	samkeppni,	en	ætla	má	að	í	því	felist	skilvirkt	samkeppniseftirlit.	

	

Þegar	 litið	 er	 til	 íslenskrar	 framkvæmdar	 við	 veitingu	 einstaklingsbundinna	 undanþága	 er	

ljóst	að	Ísland	hefur	ekki	fylgt	þeirri	þróun	sem	átt	hefur	sér	stað,	og	tíðkast	á	EES-svæðinu.	

Ætla	má	að	með	sjálfsmati	náist	fram	aukin	skilvirkni	í	formi	styttingar	á	málsmeðferðartíma	

þar	sem	fyrirtækin	sjálf	ráða	tímanum	sjálf,	án	aðkomu	Samkeppniseftirlitsins.	

	

Því	 er	 ljóst	 að	 sjálfsmat	 á	 einstaklingsbundnum	undanþágum	getur	 talist	 verulega	 jákvætt	

fyrir	 aðila	 er	 sækjast	 eftir	 undanþágu,	 fyrir	 neytendur	 sem	 sækja	 í	 afurðir	 sem	 til	 verða	

vegna	 samstarfs	 sem	 falist	 getur	 í	 starfseminni	 sem	 undanþágan	 tekur	 til	 sem	 og	 fyrir	

Samkeppniseftirlitið	sem	hefur	þá	aukið	svigrúm	til	að	sinna	öðrum	samkeppnismálum,	og	

þar	með	má	ætla	að	verkefnum	þeirra	geti	fækkað.	

	

Einnig	 ber	 sérstaklega	 að	 líta	 til	 þess	 að	 nú	 þegar	 hefur	 samræmdu	 fyrirkomulagi	 verið	

komið	 á	 varðandi	 hópundanþágur	 hér	 á	 landi.	 Slíkar	 undanþágur	 eru	 veittar	 á	 grundvelli	

sérstakra	 reglugerða145	 og	 meta	 fyrirtæki	 sjálf	 hvort	 að	 þeirra	 háttsemi	 geti	 fallið	 undir	

reglugerðina.	 	 Reglugerðirnar	 sem	 fjalla	 um	hópundanþágur	 eru	 alls	 sjö	 talsins	 og	 taka	 til	

mismunandi	flokka	samninga	og	samstilltra	aðgerða.		

	

Því	 má	 ætla	 að	 með	 innleiðingu	 sjálfsmats	 við	 einstaklingsbundnar	 undanþágur	 sé	 það	

samkeppniseftirliti	 til	 góða,	 sérstaklega	 ef	 litið	 er	 til	 þess	 að	 sambærilegt	 fyrirkomulag	

þekkist	nú	þegar	hér	á	landi	sbr.	sjálfsmat	hópundanþága.	Leiða	má	líkur	að	því	að	jákvæð	

áhrif	við	sjálfmat	geti	skilað	sér	í	formi	lækkaðs	kostnaðar,	beinum	og	óbeinum,	fyrir	þá	aðila	

er	sækja	um	slíkar	undanþágur.146	

	
																																																								
143	Whish	og	Bailey	(n.	3)	148.	
144	Alþt.	2015-2016,	A-deild,	þskj.	1736-888	mál.	
145	Samkeppniseftirlitið,	„Reglur	um	hópundanþágur“	(Samkeppniseftirlitið)	
<http://www.samkeppni.is/samkeppnismal/log-og-reglur/reglur-um-hopundanthagur/>	skoðað	8.	nóvember	
2017.	
146	Viðskiptaráð	Íslands,	„Leðin	á	heimsleikana	-	Aukin	framleiðni	í	innlendum	rekstri“	(2016)	53	
<http://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/leidin_a_heimsleikana.pdf>	skoðað	8.	nóvember	2017.	
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8.3.	Tímafrestir	

Eins	og	fram	hefur	komið	eru	samrunamál	eini	málaflokkurinn	sem	bundinn	er	lögbundnum	

tímamörkum	og	ber	Samkeppniseftirlitinu	að	fara	eftir	þeim	við	úrlausn	samrunamála.	Með	

þeim	 hætti	 er	 samrunum	 veittur	 lögbundinn	 forgangur	 á	 kostnað	 annarra	 málaflokka.	

Ákveðin	 hætta	 er	 því	 að	 Samkeppniseftirlitið	 hafi	 ekki	 næg	 úrræði	 til	 að	 sinna	 öðrum	

málaflokkum	þegar	staðan	er	með	umræddum	hætti.	Með	því	að	setja	öðrum	málaflokkum	

lögbundin	 tímamörk	 má	 búast	 við	 því	 að	 öðrum	 málaflokkum	 verði	 hægt	 að	 sinna	 með	

nægilega	góðum	hætti	og	að	markmiðum	laganna,	verndun	virkar	samkeppni,	sé	veitt	aukið	

vægi,	 í	 ljósi	 þess	 að	 hægt	 verður	 að	 sinna	 öllum	 málaflokkum	 eftirlitsins	 án	 þess	 að	

samrunamálum	 verði	 veittur	 forgangur	 einungis	 lagalegrar	 stöðu	 sinnar	 vegna,	 en	 ekki	

vegna	hugsanlegra	áhrifa	er	samrunamál	geta	haft	á	samkeppni.		

	

8.4.	Forgangsröðun	samkeppnismála	

Samkeppniseftirlitið	 hefur	 látið	 hjá	 líðast	 að	 gefa	 út	 opinbera	 forgangsröðun	

samkeppnismála	 hér	 á	 landi.	 Eins	 og	 fram	 kemur	 í	 6.	 kafla	 er	 forgangsröðun	 sífellt	 veitt	

meira	 vægi,	 t.a.m.	 hjá	 framkvæmdastjórn	 ESB	 sem	 gefið	 hefur	 út	 sérstakar	 leiðbeiningar	

varðandi	 forgangsröðun.	Með	 forgangsröðun	 eru	 eftirlit	 gerð	 ábyrg	 fyrir	 ákvarðanatökum	

sínum	í	ljósi	þess	gagnsæis	sem	fylgir	því	að	gefa	opinberlega	út	viðmið	forgangsröðunar.147	

Þegar	 forgangsröðun	 er	 gefin	 út	með	 þeim	 hætti	má	ætla	 að	 auðveldara	 verði	 fyrir	 aðila	

atvinnulífs	 að	 nálgast	 upplýsingar	 og	 leiðbeiningar	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	meta	 háttsemi	

fyrirtækja	og	kanna	hvaða	háttsemi	eftirlit	telja	óæskilega	og	hvað	er	litið	síður	alvarlegum	

augum,	þ.e.a.s.	að	fyrirtækjum	er	veitt	insýn	inn	í	það	hvaða	hegðun	sé	til	þess	fallin	að	hafa	

í	för	með	sér	íhlutun	að	hálfu	samkeppnisyfirvalda.148	Ætla	má	að	hægt	sé	að	fækka	málum	

með	 útgáfu	 forgangsröðunar	 þar	 sem	 að	 auðvelt	 verði	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 kynna	 sér	 hvað	

eftirlitið	telur	vera	ólögmæta	háttsemi.	Þá	eru	 líkur	á	að	fyrirtæki	 forðist	að	haga	sér	með	

þeim	 hætti	 og	 að	 þannig	 megi	 fækka	 samkeppnislagabrotum	 sem	 hefur	 í	 för	 með	 sér	

minnkað	álag	á	Samkeppniseftirlitið.	Ætla	má	að	í	því	sé	fólgin	aukin	skilvirkni	þar	sem	verið	

er	að	vernda	virka	samkeppni	með	árangursríkum	hætti.	

	

																																																								
147	Dr.	Šarūnas	Keserauskas	(n.	107).	
148	Guidance	on	the	Commission’s	enforcement	priorities	in	applying	Article	82	of	the	EC	Treaty	to	abusive	
exclusionary	conduct	by	dominant	undertakings	[2009]	OJ	C45/7.	
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Þá	 er	 einnig	mikið	 hagræði	 fólgið	 í	 því	 að	 veita	 eftirlitum	 heimild	 til	 að	 neita	málum	 um	

málsmeðferð	sökum	þess	hve	lítil	áhrif	slík	úrlausn	hefur	á	samkeppni,	ætla	má	að	með	þeim	

hætti	sé	fólgið	aukin	skilvirkni	strax	í	upphafi	þar	sem	ákveðnum	tegundum	mála	verður	ekki	

fylgt	eftir.		

	

8.5.	Efling	óformlegs	eftirlits	

Samkeppniseftirlitið	hefur	bæði	yfir	 formlegum	og	óformlegum	valdheimildum	að	ráða.	Til	

formlegra	 heimilda	 teljast	 t.a.m.	 ákvarðanir	 eftirlitsins	 sem	 tekið	 hafa	 langan	

málsmeðferðartíma	og	geta	haft	 íþyngjandi	áhrif	á	aðila	máls	 sem	og	á	virka	samkeppni	á	

meðan	 niðurstöðu	 er	 að	 vænta.	 Dæmi	 um	 óformlegar	 heimildir	 er	 útgáfa	 álita,	 sáttir	 og	

bráðabirgðaákvarðanir.	 Ætla	 má	 að	 beiting	 óformlegra	 heimilda	 af	 hálfu	

Samkeppniseftirlitsins	 geti	 tekið	 skemmri	 tíma	 en	 þegar	 beitt	 er	 formlegum	 heimildum	 á	

borð	 við	 ákvarðanir	 eftirlitsins.	 Auknar	 kröfur	 eru	 gerðar	 við	málsmeðferð	 við	 ákvarðanir	

Samkeppniseftirlitsins	 sökum	 samspils	 skl.	 við	 ssl.,	 en	 með	 óformlegum	 heimildum	 er	

Samkeppniseftirlitið	ekki	bundið	ssl.	Með	því	að	virkja	betur	þær	óformlegu	heimildir	 sem	

eftirlitið	hefur	til	umráða	má	ætla	að	hægt	sé	að	stöðva	samkeppnishamlandi	háttsemi	með	

skjótum	 hætti,	 sem	 styður	 markmið	 laganna	 í	 verndun	 virkar	 samkeppni.	 Hér	 að	 neðan	

verða	 tvö	dæmi	 tekin	um	það	hvernig	hægt	 væri	 að	 auka	 skilvirkt	 samkeppniseftirlit	með	

beitingu	bráðabirgðaákvarðana	og	sátta.	

	

8.5.1.	Virkjun	bráðabirgðaákvarðana	

Til	að	Samkeppniseftirlitið	geti	gripið	til	þessa	úrræðis	verður	að	uppfylla	tvö	skilyrði	skv.	14.	

gr.	málsmeðferðarreglna	 Samkeppniseftirlitsins	 nr.	 880/2005.	 Annars	 vegar	 þurfa	 líkur	 að	

vera	á	 samkeppnislagabroti,	 eða	að	 sennilegt	þyki	 að	málsmeðferðartíminn	hafi	 í	 för	með	

sér	samkeppnisröskun.	Vissulega	getur	það	reynst	þungbært	inngrip,	að	hamla	fyrirtækjum	

um	stund	að	halda	starfsemi	sinni	áfram,	en	ávinningurinn	er	sá	að	verið	er	að	vernda	virka	

samkeppni	 og	 því	 sömuleiðis	 hagsmuni	 neytenda.	 Vera	 má	 að	 skilyrði	 til	

bráðabirgðaákvarðana	séu	of	ströng	og	því	má	ætla	að	ákveðið	hagræði	geti	verið	fólgið	í	því	

að	 taka	 skilyrði	 til	 bráðabirgðaákvarðana	 til	 heildstæðrar	 endurskoðunar.	 Ætla	 má	 að	

mikilsverðir	 hagsmunir	 geti	 legið	 fyrir	 bráðabirgðaákvörðunum	 í	 samkeppnismálum.	 Þar	

gæti	verið	um	að	ræða	samkeppnislega	hegðun	fyrirtækja	sem	haft	getur	mikil	áhrif	á	virka	
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samkeppni,	einnig	geta	verið	umtalsverðir	hagsmunir	í	húfi	sem	lögbann	er	krafist	á	og	því	er	

tilefni	til	að	meta	þessi	úrræði	hliðstætt.	

	

Segja	 má	 að	 úrræði	 til	 bráðabirgðaákvarðana	 eigi	 sér	 hliðstæðu	 við	 lögbannsúrræði	 sem	

lögfest	 er	 í	 24.	 gr.	 laga	 nr.	 31/1990	 um	 kyrrsetningu,	 lögbann	 o.fl.	 Lögbann	 felur	 í	 sér	

neyðarráðstöfun	til	að	varna	því	að	réttindi	fari	forgörðum	eða	bíði	skaða	á	meðan	dóms	er	

beðið.		Leggja	má	lögbann	við	hafinni	eða	yfirvofandi	athöfn	einstaklings	eða	fyrirsvarsmanni	

sbr.	1.	mgr.	24.	gr.	ksl.	Í	2.	mgr.	24.	gr.	ksl.	kemur	fram	að	ekki	verði	farið	fram	á	lögbann	við	

stjórnarathöfnum	þess	er	fer	með	framkvæmdarvald	ríkis	eða	sveitar.	Loks	kemur	fram	í	3.	

mgr.	24.	gr.	ksl.	að	eigi	verði	lögbann	lagt	á	athöfn	ef	telja	má	að	réttarreglur	um	refsingar	

eða	skaðabætur	tryggi	hagsmuni	gerðarþola.	

	

Þegar	 skilyrði	 þessara	 tveggja	 úrræða	 eru	 borin	 saman	 má	 glögglega	 sjá	 að	 skilyrði	

bráðabirgðaákvörðunar	 eru	 ekki	 eins	 ítarleg	 og	 skilyrði	 lögbanns.	 En	 t.a.m.	 þarf	 að	 höfða	

staðfestingarmál	innan	viku	frá	því	að	lögbanngerð	lauk	sbr.	36.	gr.	ksl.		

	

Hægt	 væri	 að	 útfæra	 nánari	 ákvæði	 um	 bráðabirgðaákvörðun,	 en	 hægt	 væri	 að	 skerpa	 á	

skilyrðum	 og	 setja	 inn	 ákvæði	 um	 ákveðið	 staðfestingarmál	 að	 fyrirmynd	 ksl.	 varðandi	

lögbann.	 Kostirnir	 í	 dag	 eru	 þeir	 að	 samkeppnishamlandi	 hegðun	 er	 stöðvuð.	 Þar	með	 er	

verið	að	vernda	hagsmuni	neytenda	þar	sem	neikvæð	áhrif	þessarar	hömlunar	skila	sér	ekki	

lengur	til	þeirra	og	að	virk	samkeppni	sé	ekki	lengur	hömluð	með	háttseminni.	Gallarnir	eru	

þeir	 að	með	 því	 fyrirkomulagi	 sem	 í	 gildi	 er	 í	 dag	 þá	 tekur	 úrlausn	 slíkra	mála	 gríðarlega	

langan	 tíma	 og	 ber	 með	 sér	 íþyngjandi	 áhrif	 á	 þá	 aðila	 sem	 sætir	 hömluninni	 sem	

bráðabirgðaákvörðunin	tekur	til.	Með	því	að	skerpa	á	skilyrðum	og	setja	tímaramma	í	formi	

staðfestingarmáls	má	ætla	að	málið	taki	skemmri	tíma	og	með	þeim	hætti	er	verið	að	gæta	

að	hagsmunum	málsaðila	 sem	og	neytenda,	ásamt	því	að	 skilvirkni	 í	 samkeppniseftirliti	 er	

aukið.	

	

8.5.2.	Virkjun	sáttaúrræða	

Samkeppniseftirlitið	hefur	heimild	 til	 að	 ljúka	málum	sínum	með	sátt	á	öllum	stigum	máls	

sbr.	22.	gr.	málsmeðferðarreglna	Samkeppniseftirlitsins	nr.	880/2005.	Ætla	má	að	með	sátt	

geti	 aðilar	 gert	 úrbætur	 á	 sinni	 starfsemi	 og	 með	 minni	 röskun	 en	 felst	 í	 ákvörðun	
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Samkeppniseftirlitsins	 sökum	 þess	 að	 málið	 getur	 tekið	 umtalsvert	 styttri	 tíma.	 Þegar	

bundinn	 er	 endir	 á	 samkeppnishamlandi	 hegðun	 má	 ætla	 að	 verið	 sé	 að	 vernda	 virka	

samkeppni	 og	 því	 fyrr	 sem	 endir	 er	 bundinn	 á	 hegðunina	 þeim	 mun	 meiri	 er	 jákvæður	

ávinningur	neytenda,	því	er	ljóst	að	sáttaúrræðið	er	mikilvægt	úrræði	í	samkeppnismálum.	Í	

dag	eru	þó	gerðar	 töluverðar	kröfur	á	aðila	þegar	þeir	 gangast	 við	 sátt,	 aðilum	er	gert	að	

staðfesta	brotin	sín	og	má	ætla	að	slík	staðfesting	hafi	fráhrindandi	áhrif	á	að	aðilar	kjósi	að	

ljúka	máli	með	sátt.		

	

Með	því	að	útfæra	sáttaúrræðið	í	átt	að	þeim	sáttum	er	framkvæmdastjórnin	hefur	heimild	

til	að	gera,	sbr.	umfjöllun	í	kafla	5.4.3.	má	ætla	að	málsaðilar	séu	líklegri	til	að	ljúka	málum	

með	sátt	þar	sem	ekki	er	gerð	krafa	um	viðurkenningu	brots,	heldur	einungis	að	fyrirtæki	láti	

af	skaðlegri	háttsemi	með	því	að	breyta	starfsemi	sinni.	

	

Því	 fyrr	 sem	 komist	 verður	 að	 niðurstöðu	 í	 málum	 og	 skaðleg	 samkeppnisleg	 hegðun	 er	

upprætt,	þeim	mun	meiri	er	ávinningurinn	 fyrir	neytendur.	Þá	má	ætla	að	úrræðin	á	borð	

við	 bráðabirgðaákvarðanir	 og	 sáttir	 séu	 til	 þess	 fallin	 að	 auka	 og	 bæta	 skilvirkt	

samkeppniseftirlit.	Ávinningurinn	er	sá	að	eftirlitsaðilar	hafi	tök	á	að	afgreiða	fleiri	mál,	hægt	

sé	 að	 binda	 enda	 á	 skaðlega	 hegðun	 fyrirtækja	 og	 jákvæð	 áhrif	 skila	 sér	 til	 neytenda	 og	

samkeppnisaðila.	

	

8.6.	Sameining	Samkeppniseftirlitsins	við	aðrar	stofnanir	

Með	 því	 að	 sameina	 Samkeppniseftirlitið	 við	 aðrar	 stofnanir,	 t.d.	 við	 Póst-	 og	

fjarskiptastofnun	 og	 fjölmiðlanefnd	 má	 ætla	 að	 hægt	 sé	 að	 auka	 afkastagetu	 þar	 sem	

auðlindir	 eru	nýttar	 á	hagkvæmari	máta.	 Einnig	má	velta	upp	því	 hagræði	 sem	gæti	 verið	

fólgið	 í	 því	 að	 sameina	 Samkeppniseftirlitið	 við	 Neytendastofu	 eins	 og	 þekkist	 víða	 á	

Norðurlöndunum	og	í	Evrópu	sbr.	umfjöllun	í	kafla	4.3.	Hægt	væri	að	ná	fram	hagræðingu	í	

formi	 bætts	 rekstrarlegs	 og	 faglegs	 ávinnings.	Ætla	má	 að	með	 umræddum	 sameiningum	

náist	samlegðaráhrif	þegar	kemur	að	eftirliti	með	mörkuðum	landsins,	þar	sem	slík	stofnun	

myndi	 búa	 yfir	 víðari	 upplýsingagrunni	 um	 íslenskt	 atvinnulíf	 og	 aðstæður	 á	

samkeppnismörkuðum.	Með	þeim	hætti	má	ætla	að	hægt	sé	að	vernda	virka	samkeppni	og	

ná	fram	aukinni	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit.		
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8.7.	Breytingar	á	samkeppnislögum	

Ljóst	er	að	úrræði	þessi	kalla	á	lagabreytingar,	en	frumvarp	til	nýrra	laga	var	lagt	fram	á	145.	

þingi	 og	 tekur	 umrætt	 frumvarp	 t.d.	 á	 hækkun	 veltumarka	 sem	 og	 sjálfsmati	 vegna	

einstaklingsbundinna	undanþága.	Með	ofangreind	úrræði	í	huga	má	ætla	að	endurskoðunar	

á	samkeppnislöggjöf	sé	þörf	og	má	leiða	líkur	að	því	að	aukin	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	

geti	 falist	 í	 slíkri	 lagabreytingu.	 Vísast	 til	 umfjöllunar	 í	 kafla	 2.2.1	 um	 endurskoðun	 laga.	

Önnur	úrræði	eins	og	að	endurskoða	og	breyta	bráðabirgðaákvörðunum	og	sáttaúrræðinu	

ásamt	 forgangsröðun	 mætti,	 að	 mati	 höfundar,	 veita	 aukið	 vægi	 þar	 sem	 ætla	 má	 að	

ávinningur	 geti	 verið	 umtalsverður,	 þar	 sem	 úrræðin	 geta	 borið	 með	 sér	 styttan	

málsmeðferðartíma	neytendum	og	samkeppnisaðilum	til	góða.	

	

	

9.	kafli	–	Lokaorð	 	

Markmið	skl.	er	að	efla	virka	samkeppni	í	viðskiptum,	sbr.	1.	gr.	skl.		ásamt	því	að	stuðla	að	

hagkvæmri	 nýtingu	 framleiðsluþátta	 þjóðfélagsins.	 Með	 þeim	 hætti	 er	 hægt	 að	 vernda	

hagsmuni	 neytenda	 þar	 sem	 góð	 nýting	 framleiðsluþátta	 kemur	 t.d.	 fram	 í	 formi	 lækkaðs	

verðs	og	aukins	vöruúrvals.149	

	

Skl.	hafa	að	geyma	samkeppnisreglur	sem	að	fyrirtækjum	ber	að	virða	og	fara	eftir.	Eftirlit	

með	samkeppnisreglum	er	í	höndum	Samkeppniseftirlitsins	og	er	því	ljóst	að	lagareglur	skl.	

og	Samkeppniseftirlitið	spila	saman	og	ætla	má	að	skilvirkni	við	samkeppniseftirlit	sé	samspil	

þar	á	milli	og	hvernig	staðið	er	að	framkvæmd	samkeppnismála.	

	

Mikilvægi	 þess	 að	 samkeppniseftirliti	 sé	 háttað	 á	 skilvirkan	 máta	 endurspeglast	 m.a.	 í	

mikilvægi	þess	að	tryggja	skjóta	og	örugga	framkvæmd	samkeppnismála	ásamt	því	að	ekki	

séu	lögð	óþörf	höft	á	fyrirtæki	eða	að	þeim	sé	gert	erfitt	fyrir	við	að	leita	réttar	síns.	En	með	

þeim	hætti	má	ætla	að	vegið	sé	að	markmiðum	skl.	Þegar	háttsemi	fyrirtækja	er	metin	má	

ætla	að	mikilvægt	sé	að	grípa	til	hófstilltra	aðgerða	með	þeim	hætti	að	ekki	sé	gripið	til	of	

																																																								
149	European	Commission,	„Benefits	of	competition	policy“	(n.	55).	
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harðra	né	of	vægra	úrræða	við	að	uppræta	samkeppnishamlandi	hegðun	ellegar	er	hætt	við	

því	að	markmiði	laga	verði	ekki	náð.	

	

Til	 að	 hægt	 sé	 að	 styðja	 við	 skilvirkt	 samkeppniseftirlit	 þarf	 lagareglur	 sem	 að	 veita	

Samkeppniseftirlitinu	 þau	 tæki	 og	 tól	 sem	 nauðsynleg	 þykja	 til	 að	 hægt	 verði	 að	 sinna	

verkefnum	 eftirlitsins	 á	 skilvirkan	 máta.	 Skilvirkt	 samkeppniseftirlit	 tengist	

samkeppnishegðun	fyrirtækja,	en	ætla	má	að	óskilvirkt	eftirlit	 sé	til	þess	 fallið	að	draga	úr	

æskilegri	samkeppnishegðun	fyrirtækja	og	að	skilvirkt	samkeppniseftirlit	styðji	við	æskilega	

samkeppnishegðun.	 Í	 skilvirku	 samkeppniseftirliti	 geta	 verið	 fólgnir	 gríðarlega	 miklir	

hagsmunir	 fyrir	 neytendur,	með	 skilvirku	 eftirliti	 er	 stuðlað	 að	því	 að	markmiði	 laga	 verði	

náð	á	betri	hátt.	Það	er	að	segja	að	gætt	sé	að	því	með	sem	áhrifamestum	hætti	að	verndun	

virkrar	samkeppni,	sem	ýtir	undir	hagkvæma	nýtingu	framleiðsluþátta,	verði	til	þess	fallin	að	

skila	 sér	 í	 jákvæðu	 formi	 til	 neytenda.	Því	 skilvirkara	 sem	samkeppniseftirlit	 er,	 þeim	mun	

meiri	er	ávinningurinn	fyrir	virka	samkeppni	og	neytendur.	
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