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 i 

Útdráttur  

Þann 1. janúar 2021 tóku í gildi lög nr. 103/2020 um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005. 

Með þeim var gerð sú grundvallarbreyting að horfið var frá áralangri framkvæmd þar sem 

Samkeppniseftirlitið veitti undanþágur frá bannákvæðum samkeppnislaga og tekið var upp 

svokallað sjálfsmatskerfi (e. self-assessment). Er það því í höndum hlutaðeigandi fyrirtækja meta 

það sjálf hvort að skilyrði fyrir undanþágu samkvæmt 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga séu uppfyllt. 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á sjálfsmatskerfið og hvernig framtíðar fyrirkomulagi  

verður háttað í framkvæmd. Sérstök áhersla verður lögð á framkvæmdina í evrópskum 

samkeppnisrétti þar sem kerfið hefur verið við lýði frá árinu 2004. Þá verður ný sáttarheimild 

samkeppniseftirlitsins tekin til ítarlegrar skoðunar, hvernig hún getur komið til góðs og hún borin 

saman við sambærilega heimild framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Ritgerðin er byggð upp 

á þann hátt að í öðrum kafla er gert grein fyrir banni samkeppnislaga við ólögmætu samráði 

fyrirtækja og samtaka fyrirtækja samkvæmt 10. og 12. gr. laganna, samhengisins vegna. Í þriðja 

kafla eru þeim skilyrðum sem samstarf fyrirtækja þarf að uppfylla til að njóta mögulegrar 

undanþágu frá bannákvæðum samkeppnislaga á grundvelli 15. gr. gerð ítarleg skil. Í fjórða kafla 

er framkvæmd samkeppnisyfirvalda á undanþágubeiðnum rekin með sérstakri áherslu á þau 

skilyrði sem slíkum undanþágum eru settar. Í fimmta kafla er undanþágum í evrópskum 

samkeppnisrétti gerð skil og þeirri framkvæmd sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur 

markað. Í sjötta kafla er vikið að áðurnefndum breytingum á 15. gr. og innleiðingu 

sjálfsmatskerfisins í íslenskan rétt. Loks verða helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í 

sjöunda kafla.  
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Abstract  

 

On January 1st, 2021, Act no. 103/2020 amending the Competition Act no. 44/2005, entered into 

force. Consequently, a fundamental change was made to a long-standing practice, abolishing a 

centralised notification and authorisation system where the Competition Authority granted 

exemptions from the prohibitions of the Competition Act and introduced a so-called self-

assessment system. It is therefore in the hands of the undertakings concerned to assess whether the 

conditions for exemption according to Article 15 of the Competition Act are fulfilled. The aim of 

this thesis is to shed a light on the self-assessment system and how it will be implemented. 

Emphasis will be placed on the implementation of European competition law, where the self-

assessment system has been in effect since 2004. The Competition Authority’s new permission to 

conclude cases by means of settlement will be examined in close detail, and how it can be 

beneficial. The second chapter is dedicated to the prohibition of the Competition Act on all 

agreements between undertakings and decisions by associations of undertakings according to 

Articles 10 and 12. The third chapter describes the conditions co-operation agreements must meet 

in order to be considered to offset the restriction of competition generated by it and thus gain an 

exemption based on Article 15. Fourth chapter contains a review of Competition Authorities 

implementation of exemption requests with emphasis on the conditions under which such 

exemptions are imposed. Chapter five set out the exceptions in European competition law and the 

practice set by the European Commission. The sixth chapter refers to the amendments to Article 

15 with the introduction of the self-assessment system. Finally, the main conclusions of the thesis 

will be summarized in chapter seven.  
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1 Inngangur  

Fyrir gildistöku laga nr. 103/2020, um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005 (hér eftir 

„samkeppnislög“)  með síðari breytingum (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur), 

var það í höndum Samkeppniseftirlitsins að veita undanþágur frá bannákvæðum samkeppnislaga, 

sbr. a-liður 1. mgr. 8. gr. samkeppnislaga. Kveðið var á um þá heimild til handa 

Samkeppniseftirlitsins í 1. mgr. 15. gr., að veita fyrirtækjum undanþágur frá ákvæðum 10. og 12. 

gr. að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, er fram koma í a-d lið 1. mgr. 15. gr. Samkvæmt 1. mgr. 

10. gr. samkeppnislaga eru allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja og samtilltar aðgerðir 

sem hafa það að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð 

eða henni raskað. Ákvæði þetta er efnislega samhljóða 1. mgr. 53. gr. samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), sbr. lög nr. 2/1993. Að auki leggur 12. gr. samkeppnislaga 

bann við því að samtök fyrirtækja ákveði samkeppnishömlur eða hvetji til hindrana samkvæmt 

lögunum. 

Hafa hlutaðeigandi fyrirtæki því þurft að óska sérstaklega eftir undanþágum telja þau 

skilyrði fyrir slíku samstarfi vera uppfyllt. Þann 1. janúar 2021 tóku í gildi áðurnefnd lög nr. 

103/2020. Með þeim var gerð sú grundvallarbreyting á framangreindu fyrirkomulagi að nú hefur 

verið tekið upp svokallað sjálfsmatskerfi (e. self-assessment). Er það því í höndum hlutaðeigandi 

fyrirtækja meta það sjálf hvort skilyrði fyrir undanþágu samkvæmt 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga 

séu uppfyllt.1 Í frumvarpi því er varð að lögum nr. 103/2020 segir um breytinguna:  

Það felst í því mikil réttarvissa fyrir fyrirtæki að fá sérstaka ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins þar sem undanþága er veitt frá bannákvæðum, mögulega með 

ákveðnum skilyrðum. Í frumvarpinu er hins vegar lagt til að sú breyting verði gerð á 

samkeppnislögum að fyrirtæki meti sjálf hvort skilyrði fyrir undanþágu séu uppfyllt. 

Á síðustu áratugum hefur orðið til umfangsmikil réttarframkvæmd samkeppnisreglna 

þar sem finna má fjölda ítarlega rökstuddra ákvarðana Samkeppniseftirlitsins auk 

úrlausna áfrýjunarnefndar samkeppnismála og dómstóla um einstök mál og því 

fjölmörg fordæmi til staðar fyrir fyrirtæki til að styðjast við. Þá er einnig lagt til 

grundvallar í íslenskum samkeppnisrétti að við beitingu og túlkun ákvæða 

samkeppnislaga skuli taka mið af framkvæmd og þróun samkeppnisréttar á Evrópska 

efnahagssvæðinu.2 

 
1 Samkeppniseftirlitið, „Leiðbeiningar um beitingu 15. gr. samkeppnislaga. Undantekning frá banni við samráði 

fyrirtækja“ (Desember 2020) <https://www.samkeppni.is/media/reglur/Leidbeiningar_undantekningar.pdf> skoðað 1. 

febrúar 2021, mgr. 4. 
2 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610 mál, kafli 3.3. 
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Af frumvarpinu má ráða að löggjafinn hefur talið að umfangsmikil framkvæmd ákvarðana 

Samkeppniseftirlitsins sé nægilega sterkur grundvöllur fyrir sjálfsmatskerfi. Í frumvarpinu er 

jafnframt gert ráð fyrir því að fyrirtæki séu almennt í stakk búin til að meta það sjálf hvort að 

lögbundin skilyrði fyrir samstarfi séu fyrir hendi. Rangt mat á skilyrðum 15. gr. samkeppnislaga 

kann þó að leiða til þess að fyrirtæki eða samtök fyrirtækja teljist hafa brotið gegn 10. og 12. gr. 

samkeppnislaga (og eftir atvikum 53. gr. EES-samningsins). Slíkt brot kann að valda fyrirtækjum, 

eða samtökum fyrirtækjam, stjórnvaldssektum og jafnvel baka starfsmönnum og stjórnarmönnum 

þess refsiábyrgð, samkvæmt. 41. gr. samkeppnislaga. Kjarninn í hinu nýja sjálfsmatskerfi er sá að 

fyrirtæki bera alla ábyrgð á því að rétt mat sé lagt á skilyrði 1. mgr. 15. gr. og þá réttarframkvæmd 

sem mótuð hefur verið í íslenskum og EES/ESB-samkeppnisrétti. Í frumvarpi er varð að lögum nr. 

103/2020 segir um það:  

Íslensk fyrirtæki munu því sjálf geta lagt mat á lögmæti samstarfs þeirra með sama 

hætti og mörg önnur evrópsk fyrirtæki. Til þess að markmið um einföldun og skilvirkni 

náist verða fyrirtækin sjálf að bera fulla ábyrgð á umræddu mati. Þannig munu 

breytingarnar ekki skila sér í aukinni skilvirkni fyrir atvinnulífið ef leitað er eftir 

leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins í miklu mæli. Mikilvægt er að árétta að 

leiðbeiningar Samkeppniseftirlitsins skulu vera með almennum hætti og eftir 

breytinguna mun eftirlitið ekki geta veitt fyrirtækjum bindandi álit á því fyrir fram 

hvort tiltekin háttsemi uppfylli lögbundin skilyrði heldur mun Samkeppniseftirlitið 

hafa eftirlit með því þegar slíkt samstarf er komið til framkvæmda.3 

Mun hlutverk Samkeppniseftirlitsins eftir breytinguna því fyrst og fremst felast í eftirliti, þ.e. að 

rannsaka eftir á (e. ex-post) hvort fyrirtæki hafi með samstarfi sínu brotið gegn 10. og/eða 12. gr. 

samkeppnislaga.  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á sjálfsmatskerfið, greina kosti þess og galla og 

hvernig því fyrirkomulagi mun verða háttað. Í því skyni verður litið til framkvæmdar 

Samkeppniseftirlitsins á undanþágum frá bannákvæðum samkeppnislaga en Samkeppniseftirlitið 

hefur nær undantekningarlaust bundið undanþágur frá 10. og 12. gr. samkeppnislaga skilyrðum 

og/eða veitt þær tímabundið. Örðugt er að sjá hvernig fyrirtæki eiga að tryggja slíkt í hinu nýja 

sjálfsmatskerfi og er óljóst að hve miklu marki styðjast má við eldri undanþágur 

Samkeppniseftirlitsins. Þá verður sérstök áhersla lögð á framkvæmdina í evrópskum 

samkeppnisrétti þar sem kerfið hefur verið við lýði frá árinu 2004. Þá verður ný sáttaheimild 

 
3 sama heimild, athugasemdir við 3. gr.  
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samkeppniseftirlitsins tekin til ítarlegrar skoðunar, hvernig hún getur komið til góðs og hún borin 

saman við sambærilega heimild framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.  

Í titli ritgerðarinnar er þeirri spurningu varpað fram hvort fyrirtæki séu í raun að stíga inn á 

jarðsprengjusvæði við þessar breytingar. Velta má því upp hvort afnám fyrirfram samþykkis 

Samkeppniseftirlitsins verði til þess að fyrirtæki veigri sér við því að hafa með sér samráð sem 

uppfyllir kröfur 15. gr. af ótta við að meta aðstæður með öðrum hætti en Samkeppniseftirlitið. 

Spurningin er því sú: munu breytingarnar leiða til aukinnar hagkvæmni og skilvirkni í framkvæmd 

eða mun þetta reynast fyrirtækjum óþægur ljár í þúfu. Leitast verður við svara þessu í ritgerðinni.  

2 Bann við ólögmætu samráði samkvæmt 10. og 12. gr.  

1. mgr. 10. gr. samkeppnislaga hefur að geyma bann við hvers konar bindandi eða leiðbeinandi 

samningum og samþykktum milli fyrirtækja og samstilltum aðgerðum, sem hafa það að markmiði 

eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni, hún takmörkuð eða henni raskað. Þessi grein 

er efnislega samhljóða 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins þar kveðið er á um bann við samningum 

milli fyrirtækja, ákvarðana samtaka fyrirtækja og samtilltra aðgerða sem geta haft áhrif á viðskipti 

milli samningsaðila og hafa að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni, hún 

sé takmörkuð eða henni raskað á því svæði sem samningurinn tekur til. Meginmál EES-

samningsins hefur lagagildi hér á landi samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið og skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-

samninginn og þær reglur sem á honum byggja.4 

Í framkvæmd hefur ákvæði 1. mgr. 10. gr. samkeppnislaga verið túlkað rúmt á þann hátt 

að bann þess nær til hvers konar samvinnu fyrirtækja sem er til þess fallin að hafa áhrif á verð, 

skiptingu markaða og valda mismunun á markaðnum.5 Samningur í skilningi 10. gr. getur verið á 

hvaða formi sem, undirritaður eða óundirritaður, munnlegur eða skriflegur og þarf hann ekki að 

teljast bindandi.6 Þá tekur bann 10. gr. samkeppnislaga hvoru tveggja til samstarfs keppinauta á 

sama sölustigi (lárétt samstarf) og á mismunandi sölustigum (lóðrétt samstarf).7  

Ákvæðum 10. gr. samkeppnislaga og 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins er ætlað að tryggja 

virka samkeppni á markaði og að samkeppnisaðilar hegði sér með sjálfstæðum hætti. Er 

 
4 Lög um Evrópska Efnahagssvæðið nr. 2/1993, 3. gr.; Hrd. 27. nóvember 2019 í máli nr. 38/2019. 
5 Hrd. 7. janúar 2021 í máli nr. 42/2019. 
6 Hrd. 30. október 2003 í máli nr. 37/2003 og Hrd.  27. nóvember 2014 í máli nr. 112/2014. 
7 Samkeppniseftirlitið (n. 1), mgr. 20. 
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ákvæðunum því ætlað að leggja bann við sérhverjum samskiptum, beinum eða óbeinum, sem eru 

til þess fallin að draga úr óvissu fyrirtækja um hegðun samkeppnisaðila.8 Þessi óvissa er forsenda 

óheftrar samkeppni og eru fákeppnismarkaðir sérstaklega viðkvæmir fyrir hvers konar samstarfi 

samkeppnisaðila.9  

Svo samningar eða samstilltar aðgerðir, í skilningi 1. mgr. 10. gr. samkeppnislaga, teljist 

hafa það að markmiði að raska samkeppni er nægilegt að samráð geti mögulega raskað samkeppni. 

Þarf þá ekki að sýna fram á samkeppnishamlandi áhrif eða leitast við að færa sönnur fyrir því að 

samráðið hafi í raun raskað samkeppni.10  Við mat á slíku verður að athuga hvort samningar séu í 

eðli sínu til þess fallnir að valda skaða á samkeppni. Það eru einkum alvarlegustu brotin sem hafa 

röskun á samkeppni að markmiði. Hafi samráðið ekki slíkt að markmiði er þörf á því að leggja mat 

á hvort það sé til þess fallið að raska samkeppni. Verður þá hvoru tveggja að líta til raunverulegra 

og hugsanlegra áhrifa og þykja líklegt að samráðið hafi samkeppnishamlandi áhrif.11 

Auk bannákvæðis 10. gr. samkeppnislaga segir í 12. gr. laganna að samtökum fyrirtækja 

sé óheimilt ákveða samkeppnishömlur eða hvetja til hindrana sem bannaðar séu samkvæmt 

lögunum. Er um sjálfstætt brot á samkeppnislögum að ræða enda þótt efnisinntak ákvæðisins komi 

fram í öðrum ákvæðum laganna, t.d. 10. gr. Ákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir að fyrirtæki 

hafi með sér samráð í skjóli hagsmunasamtaka sinna.  Af því leiðir að ekki er aðeins lagt bann við 

samráði milli fyrirtækja heldur taka reglurnar einnig til samstarfs fyrirtækja í gegnum 

sameiginlegan vettvang.12 Hugtakið samtök fyrirtækja tekur til hvers konar skipulegrar samvinnu 

á milli þeirra og tíðkast slíkt innan ýmissa geira. Ákvæðið tekur þó ekki aðeins til 

hagsmunasamtaka fyrirtækja en í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2015, Breytingar á 

skipulagi og framkvæmd á greiðslukortamarkaði, komst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu 

að Valitor og Borgun teldust samtök fyrirtækja í skilningi 12. gr.13 Það skiptir því ekki máli á 

hvaða hátt slíkum samtökum er komið á fót.  

 
8 sama heimild, mgr. 19. 
9 Hefur áfrýjunarnefnd samkeppnismála bent á viðkvæma stöðu slíkra markaða í samkeppnislegu tilliti, sbr. t.d. 

úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 2. júlí 2008 í máli nr. 7/2008. 
10 Samkeppniseftirlitið (n. 1), mgr. 38.  
11 Richard Whish og David Bailey, Competiton Law (9. útg., Oxford University Press 2018) 132.;  Eftirlitsstofnun 

EFTA, „Orðsending frá Eftirlitsstofnun EFTA – Tilkynning – Leiðbeiningar um beitingu 3. mgr. 53. gr. EES-

samningsins“ (Eftirlitsstofnun EFTA 6. september 2007) 2007/EES/42/01, mgr. 11.  
12 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 18. september 2015 í máli nr. 24/2015.  
13 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 30. apríl 2015 nr. 8/2015. Byggði þetta á eðli samninga og hagsmunatengslum 

milli viðskiptabankanna þriggja og Valitor og Borgunar. 



 

 5 

3 Undanþágur á grundvelli 15. gr. samkeppnislaga  

Markmið samkeppnislaga er að vernda samkeppni á markaðnum með það að leiðarljósi að bæta 

hag neytenda og tryggja hagkvæma nýtingu framleiðsluþátta. Mikilvægt er að hafa í huga að 

skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga er ætlað samkeppni til stuðnings, enda geta aðgerðir sem 

brjóta í bága við 10. og 12. gr. samkeppnislaga einnig verið til þess fallnar að örva samkeppni. 

Samstarf fyrirtækja getur til dæmis leitt af sér hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta. Vegi jákvæð 

áhrif samstarfs fyrirtækja upp samkeppnishamlandi áhrif þess er litið á samstarfssamninginn í heild 

sinni sem samkeppnisörvandi og þar af leiðandi í samræmi við markmið samkeppnislaga.14  

Í 15 gr. samkeppnislaga má því finna tvenns konar undanþágur frá bannákvæðum 10. og 12. 

gr. laganna. Annars vegar á grundvelli 1. mgr. 15. gr., en samkvæmt ákvæðinu geta fyrirtæki verið 

undanþegin banni 10. og. 12. gr. að tilteknum skilyrðum uppfylltum (einstaklingsbundnar 

undanþágur) og hins vegar heimild Samkeppniseftirlitsins í 3. mgr. 15. gr. til að setja reglur þar 

sem tilteknum tegundum samninga, sem uppfylla ákveðin skilyrði, er veitt undanþága frá 

bannákvæðum 10. og 12. gr. laganna (hópundanþágur).  

Við gildistöku laga nr. 103/2020 voru samkeppnislög færð til betra samræmis við 

samkeppnisreglur EES-samningsins. Felur breytingin í sér að það er alfarið á ábyrgð fyrirtækjanna 

sjálfra að meta hvort lögbundin skilyrði fyrir samstarfi séu uppfyllt. Vert er að taka fram að 

skilyrðin hafa ekki tekið efnislegum breytingum og sú réttarframkvæmd sem Samkeppniseftirlitið 

hefur markað við mat á umræddum skilyrðum verður því áfram lögð til grundvallar.15 Í ljósi þess 

þykir unnt að taka til taka sérstaklega til skoðunar þau skilyrði 15. gr. sem fyrirtæki þurfa nú sjálf 

að leggja mat á.  

3.1 Einstaklingsbundnar undanþágur  

Brjóti samningur sem slíkur gegn 10. eða 12. gr. samkeppnislaga er litið til þess hvort hann uppfylli 

skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga og hljóti þar með einstaklingsbundna undanþágu frá 

bannákvæðum laganna. Til að unnt sé að beita undanþáguákvæðinu þurfa öll fjögur skilyrði 

greinarinnar að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi þarf samningurinn að stuðla að bættri framleiðslu eða 

dreifingu á vöru eða þjónustu eða efla tæknilegar og efnahagslegar framfarir. Í öðru lagi þarf 

samningurinn að veita neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af honum hlýst. Í þriðja 

 
14 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 33.  
15 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610 mál. 
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lagi má samningurinn ekki leggja höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru til að settum 

markmiðum verði náð og í fjórða lagi má hann ekki veita fyrirtækjum færi á að koma í veg fyrir 

samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um ræðir. 

Þess má geta að öll þess skilyrði verða að vera uppfyllt svo undanþága geti átt við, enda gilda þau 

sem ein heild og eru jafnframt tæmandi.16  

Fyrirtæki þurfa því að leggja mat á það hvort samstarf þeirra falli innan eða utan þessara 

skilyrða en ef öll skilyrðin eru uppfyllt má leiða líkur að því að háttsemin efli samkeppni og vegi 

upp neikvæð áhrif af samkeppnishömlunum í samræmi við markmið samkeppnislaganna.17 

Gengið er út frá því að fyrirtæki færi fyrir því sönnur að skilyrðin fjögur séu uppfyllt, en nánar 

verður vikið að sönnunarkröfum fyrir og eftir títtnefndar breytingar í kafla 6.2. Þá geta allar 

tegundir samstarfs fallið undir undantekningu 15. gr. en ólíklegt er að samstarf sem felur í sér 

alvarlegar samkeppnishömlur geti fullnægt skilyrðum greinarinnar.18 Stærð fyrirtækja eða sterk 

staða þeirra á markaði kemur almennt ekki í veg fyrir að undanþága verði veitt en slíkt gat þó haft 

þau áhrif að undanþágan var skilyrðisbundin af Samkeppniseftirlitinu, samkvæmt þágildandi 2. 

mgr. 15. gr. samkeppnislaga.19  

 Þann 23. desember 2020, stuttu fyrir gildistöku laga nr. 103/2020, gaf Samkeppniseftirlitið 

út leiðbeiningar um beitingu 15. gr. samkeppnislaga um undantekningar frá banni við samráði. 

Taka þær leiðbeiningar mið af leiðbeiningum Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) og eru þeim til 

fyllingar, en í leiðbeinandi reglum ESA um beitingu 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins er gerð 

nokkuð ítarlegri grein fyrir skilyrðum a.-d. liðar 15. gr. samkeppnislaga. Verður nú gerð nánari 

grein fyrir hverjum og einum staflið 15. gr. laganna.  

3.1.1 Samningur verður að stuðla að bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða 

efla tæknilegar og efnahagslegar framfarir 

Samkvæmt a-lið 1. mgr. 15. gr. verður samningur að stuðla að bættri framleiðslu eða dreifingu á 

vöru eða þjónustu eða efla tæknilegrar og efnahagslegar framfarir. Þurfa þeir aðilar sem hafa með 

sér samstarf að sýna fram á ávinninginn með hlutlægum hætti en hagræðing verður ekki metin út 

frá sjónarmiði aðila. Samstarfsaðilar geta því ekki lækkað kostnað sinn með verðsamráði eða 

skiptingu markaðar sem aðeins leiðir til aukins hagnaðar, enda myndi slíkt ekki hafa í för með sér 

 
16 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 42.  
17 sama heimild, mgr. 34.  
18 sama heimild, mgr. 46.  
19 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 12. september 2019 í máli nr. 1/2019,  kafli V. 
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samkeppnisörvandi áhrif. Eins og áður segir er það undir hlutaðeigandi fyrirtækjum komið að sýna 

fram á hvernig samstarfið stuðlar að hagræðingu.20 Slíkar fullyrðingar verða að styðjast við gögn 

og rökstuðning svo unnt sé að sannreyna hvert eðli hinnar meintu hagræðingar sé og hvaða tengsl 

(orsakatengsl) hún á við samninginn. Þá þarf að meta hversu líklegt sé að hin meinta hagræðing 

nái fram að ganga og hversu mikil hún yrði og þá hvernig og hvenær hagræðingu yrði náð fram í 

hverju tilviki.21 Hvað varðar orsakatengsl milli samkeppishamlandi samnings og hagræðingar þarf 

hagræðingin að leiða af þeirri atvinnustarfsemi sem samningur lýtur að, t.d. samningur um 

dreifingu sem leiðir til lægri dreifingarkostnaðar og um leið verðs.22 Óbein orsakatengsl eru að 

jafnaði of fjarlæg svo þau komi til greina. Dæmi um slíkt væri fullyrðing um að samstarf fyrirtækja 

myndi leiða til hagnaðaraukningar sem nota mætti í auknar rannsóknir og kæmi til með að skila 

sér til neytenda síðar meir.23  

 Þeir flokkar hagræðingar, sem taldir eru upp í a-lið 15. gr., eru víðtækir og eiga að ná yfir 

hvers konar hlutlæga efnahagslega hagræðingu. Þeir skarast töluvert og ekki hefur verið talið 

nauðsynlegt að gera skýran greinarmun á því. Í ljósi þess getur sami samningur falið í sér ýmiss 

konar hagræðingu. Mikilvægast er, eins og kveðið er á um í stafliðnum, að samningurinn stuðli 

annað hvort að bættri þjónustu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða efla tæknilegar og 

efnahagslegar framfarir. Þó hefur verið gerður greinarmunur á kostnaðarhagræðingu og 

gæðahagræðingu, en hið síðarnefnda eru samningar sem snúa að því að skapa virðisauka með 

nýjum og betri vörum, meira vöruúrvali o.þ.h.24 Vert er að taka fram að þær hagræðingar sem 

fjallað er um hér eru ekki tæmandi upptalning heldur einungis nefndar í dæmaskyni.  

 Kostnaðarhagræði getur falist í sparnaði vegna þróunar fyrirtækja á nýrri framleiðslutækni 

eða aðferðum, t.d. með tækninýjungum eða samþættingu framleiðslutækja. Sameiginleg dreifing 

getur einnig stuðlað að kostnaðarsparnaði líkt og áður er getið. Kostnaðarhagræði má einnig ná 

með stærðarhagkvæmni, þ.e. með því að lækka kostnað af hverri framleiddri einingu með aukinni 

framleiðslu. Dæmi um slíkt væri kostnaður við rekstur flutningaskips, sem er nánast hinn sami 

óháð því hvort flutningsgeta þess sé hálf- eða fullnýtt. Samningur tveggja skipafélaga um að 

 
20 Samkeppniseftirlitið (n. 1), mgr. 64.  
21 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 51.  
22 Whish og Bailey (n. 11) 162.  
23 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 54.  
24 sama heimild, mgr. 59.  
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sameina flutningsstarfsemi, myndi gera þeim kleift að bæta nýtingu flutningaskipa og jafnvel 

fækka skipum í rekstri.25  

Önnur leið til að ná fram kostnaðarhagræðingu er samlegðarhagkvæmni sem felur í sér að 

fyrirtæki framleiða mismunandi vörur úr sömu aðföngum eða í vörudreifingu þegar nokkrum 

vörutegundum er dreift með sama flutningsmáta, t.d. skipum. Með slíkri sameiningu geta 

fyrirtækin lækkað dreifingarkostnað á hverju einingu.26  

3.1.2 Samningur verður að veita neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af þeim hlýst 

Samkvæmt b-lið 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga þurfa viðkomandi samstarfsfyrirtæki að sýna fram 

á að sanngjörn hlutdeild í ávinningi sem hlýst af samningi eða samstarf þeirra á milli skili sér til 

neytenda. Hugtakið neytendur verður að túlka rúmt og nær það yfir alla beina og óbeina notendur 

þeirrar vöru eða þjónustu sem samningurinn tekur til. Samkvæmt þessu geta neytendur meðal 

annars verið framleiðendur sem nota vörur sem aðföng, heildsalar, smásalar sem og endanlegir 

neytendur. Neytendur í þessum skilningi eru því viðskiptamenn samningsaðila, hvort heldur sem 

er núverandi eða hugsanlegir.27 

 Hugtakið sanngjörn hlutdeild vísar til þess hvort sá ávinningur, til handa neytenda, bætir  

þeim neikvæð áhrif sem þeir kunna að verða fyrir vegna samkeppnishamlandi samstarfs. Jákvæð 

áhrif samningsins verða því að vega upp neikvæð áhrif hans. Þetta skilyrði tengist því stöðunni á 

viðkomandi markaði, þ.e. hvort nægilega virk samkeppni sé til staðar. Sé samkeppnin nægilega 

sterk ættu samstarfsfyrirtækin ekki að geta látið hjá líða að veita neytendum hlutdeild í 

ávinningnum. Ekki er nauðsynlegt að neytendur hljóti hlutdeild í hverjum og einum 

hagræðingarþætti heldur er það fullnægjandi að nægilegur ávinningur gangi til handa neytenda svo 

vega megi upp neikvæð samkeppnishamlandi áhrif.28 Hér skipta mestu máli heildaráhrif 

samstarfsins á neytendur vörunnar á viðkomandi markaði en ekki einstaka aðila innan 

neytendahópsins.29  

 
25 sama heimild, mgr. 65-66.; Sjá hér jafnframt úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 12. september 2019 í máli 

nr. 1/2019. Þar var undanþágubeiðni Eimskipafélag Íslands hf. og Royal Artcitc Line A/S m.a. byggð á því að 

stærðarhagkvæmni myndi nást með því að samnýta þrjú flutningaskip og bæta með því nýtingu á flutningsrými. 

Áfrýjunarnefnd taldi ágreiningslaust að samstarfið myndi leiða til verulegrar kostnaðarhagræðingar og tók undir 

sjónarmið aðila. 
26 Whish og Bailey (n. 11) 169.  
27 Eftirlitsstofnun EFTA, „Tilkynning Eftirlitsstofnunar EFTA – Leiðbeinandi reglur um gildi 53. gr. EES-samningsins 

gagnvart láréttum samstarfssamningum“ (Eftirlitsstofnun EFTA 12. desember 2013) 2013/EES/69/01, mgr. 49.  
28 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 85-86.; Sjá jafnframt Whish og Bailey (n. 11) 170.  
29 Mál C-238/05 Asnef-Equifax [2006] ECR I-11125, mgr. 70. 
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3.1.3 Samningur má ekki leggja höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru til að ná settum 

markmiðum 

Samkvæmt c-lið 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga má samheppnishamlandi samningur ekki fela í sér 

aðrar samkeppnishömlur en þær sem telja má ómissandi til að ná settum markmiðum samningsins. 

Þetta skilyrði er tvíþætt. Í fyrsta lagi verða skynsamleg rök að búa að baki því að 

samkeppnishamlandi samningur sé nauðsynlegur til að ná fram hagræðingu. Í öðru lagi verða 

skynsamleg rök að búa að baki einstaka samkeppnishömlum, sem leiða má af samningnum, og að 

þær séu nauðsynlegar til þess að ná megi fram hagræðingu. Í tengslum við það skilyrði að vera 

ómissandi ræður það úrslitum hvort umræddur samningur leiði til aukinnar hagkvæmni í 

starfseminni frá því sem líklegt er að hefði verið ef samningurinn hefði ekki komið til. Fer því 

fram samanburður á tveimur sviðsmyndum.30 

  Eins og áður segir falla einungis nauðsynlegar samkeppnishömlur undir ákvæðið og er því 

gerð sú krafa að aðilar samningsins geti ekki náð markmiði um hagræðingu með vægari 

samkeppnishömlum. Þegar þetta er metið þarf þó að hafa hliðsjón af markaðsskilyrðum og 

viðskiptaumhverfi hverju sinni en afskipti yrðu aðeins höfð væru aðrir raunhæfir kostir í stöðunni. 

Eftir sem áður þurfa samstarfsaðilar að rökstyðja fullyrðingar sínar, bæði hvað varðar einstakar 

samkeppnishömlur og hversu langt þær ganga en þeim mun alvarlegri sem samkeppnishömlur eru, 

því ólíklegra er að þær teljist ómissandi.31 

3.1.4 Samningur má ekki veita fyrirtækjum færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar 

verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um ræðir  

Að lokum er það skilyrði d-liðar 1. mgr. 15. gr. en samkvæmt því verður ákveðin 

lágmarkssamkeppni að vera til staðar og samstarfið má því ekki gefa fyrirtækum kost á að koma í 

veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna sem um ræðir. Þetta 

lokaskilyrði byggir á því að samkeppni fyrirtækja hefur grundvallarþýðingu fyrir efnahagslega 

skilvirkni og virkar sem varnagli en endanlegt markmið 15. gr. verður alltaf það að vernda 

samkeppni.32 

Hvort samningur sé til þess fallinn að koma í veg fyrir samkeppni ræðst af því hversu mikil 

samkeppni ríkir á markaðnum og hversu auðvelt eða erfitt það er að sækja inn á markaðinn, þ.e. 

 
30 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 73. Sjá einnig Whish og Bailey (n. 11) 173. 
31 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 75-76.  
32 sama heimild, mgr. 105.  
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hverjar eru aðgangshindranirnar. Sé samstarfið þess eðlis að verulega er komið í veg fyrir 

samkeppni milli samstarfsaðilanna telst skilyrðið einungis uppfyllt ef kröftugrar samkeppni má 

vænta frá öðrum fyrirtækum á markaði. Það þarf því að fara fram mat raunverulegri og hugsanlegri  

samkeppni á markaðnum þegar meta skal áhrif samningsins.33 Við það mat þarf að líta til eðli 

vörunnar/þjónustunnar, markaðsstöðu samstarfsaðila og keppinauta þeirra sem og hugsanlegra 

keppinauta með tilliti til þeirra aðgangshindrana sem eru fyrir hendi.34 Vert er að hafa í huga að á 

Íslandi er samkeppni á mörkuðum oft á tíðum þjöppuð og hætt við fákeppni. Samstarfsaðilar á 

slíkum mörkuðum þurfa því að gæta sérstaklega vel að þessu skilyrði. 

4 Framkvæmd samkeppnisyfirvalda á undanþágum  

Frá gildistöku eldri samkeppislaga laga nr. 8/1993 hefur það verið lögbundið hlutverk 

Samkeppniseftirlitsins að veita undanþágur frá bannákvæðum samkeppnislaga.35 Eins og áður 

segir var þessari tilhögun breytt með lögum nr. 103/2020.36 Af því leiðir að þann 1. janúar 2021 

skorti lagagrundvöll fyrir áður veittum undanþágum Samkeppniseftirlitsins. Við gildistöku 

laganna bar þeim aðilum er nutu undanþágu á grundvelli eldra kerfis að taka upp sjálfsmat í 

samræmi við lög nr. 103/2020. 

Er þessum kafla ætlað að gera grein fyrir undanþágumálum á grundvelli 1. mgr. 15. gr. og 

þeirri framkvæmd sem Samkeppniseftirlitið hefur markað í álitum sínum. Það áréttast að enginn 

efnisleg breyting hefur orðið á þeim skilyrðum 15. gr. sem uppfylla þarf til að samráð fyrirtækja 

verði talið heimilt en fyrir liggur fjöldinn allur af úrskurðum Samkeppniseftirlitsins um túlkun 

skilyrða 1. mgr. 15. gr.37  

4.1 Framkvæmd Samkeppnisyfirvalda á undanþágum eftir gildistöku samkeppnislaga nr. 

44/2005 

Samkeppniseftirlitið tók til starfa 1. júlí 2005, samhliða gildistöku nýrra samkeppnislaga nr. 

44/2005. Með sömu lögum var Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð lagt niður. Við gildistöku 

laganna færðist ákvörðunarvald um hvort veita eigi fyrirtækjum heimild til undanþágu samkvæmt 

 
33 Whish og Bailey (n. 12) 172-173. 
34 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 114-116. Þar er fjallað ítarlega um þau atriði sem koma til skoðunar. Þar segir 

að sérstaklega verði að taka tillit til hugsanlegrar samkeppni og við mat á því verði að miðast við greiningu á 

aðgangshindrunum. Þá þurfa aðilar sem fullyrða um að litlar aðgangshindranir séu á markaðnum að rökstyðja hvaðan 

hugsanleg samkeppni stafar og hvers vegna hún veitir raunverulegt samkeppnisaðhald. 
35 Samkeppnislög nr. 8/1993, 16. gr.  
36 Ítarlega verður vikið að breytingunum í kafla 6. 
37 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610 mál. 
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1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga, til Samkeppniseftirlitsins. Var þessum breytingum ætlað að 

einfalda fyrirkomulag stjórnsýslunnar á sviði samkeppnismála en fyrir breytinguna annaðist 

samkeppnisráð, Samkeppnisstofnun og áfrýjunarnefnd samkeppnismála daglega stjórnsýslu á 

sviði samkeppnislaga. Þetta fyrirkomulag þótti óþarflega flókið og lagt var til að ný stofnun, 

Samkeppniseftirlitið, myndi taka við hlutverki Samkeppnisstofnunar og að stórum hluta 

verkefnum samkeppnisráðs.38  

Frá gildistöku samkeppnislaga 1. júlí 2005 hefur Samkeppniseftirlitið tekið ákvörðun í 79 

undanþágumálum.39 Af þeim málum var fallist á undanþágubeiðni í 73 málum en því hafnað í 6 

málum. Af þeim 79 málum reyndi í 21. skipti á endurnýjun á undanþágum sem veittar voru 

tímabundið. Í gegnum tíðina hafa undanþágumál verið bundin við ákveðin svið hverju sinni. Eftir 

gildistöku laga nr. 44/2005 snéri meirihluti undanþágubeiðna að samræmdum hámarksökutaxta 

innan hinna ýmsu leigubifreiðastöðva. Þetta var í kjölfar úrskurðar áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála frá 18. apríl 2006 í máli nr. 2/2006, þar sem ákvörðun Samkeppnisefirlitsins um 

að fella úr gildi hámarksökutaxta fyrir leigubifreiðar, settur af Bandalagi íslenskra leigubifreiða, 

var staðfest. Í ákvörðuninni var það áréttað að eftir gildistöku hennar yrði fyrirtækjum, sem ætti 

og ræki leigubifreið, hvort heldur sem er leigubifreiðastöð eða samtökum leigubifreiðastöðva, 

óheimilt að hafa með sér samráð eða samskipti um ökutaxta eða verðlagsmál sem færi gegn 10. og 

12. gr. samkeppnislaga. Aftur á móti féllst Samkeppniseftirlitið á allar eftirfarandi 

undanþágubeiðnir að einni undanskilinni.40  Þær beiðnir vörðuðu heimild bifreiðastöðva til þess 

að gefa út samræmda taxta fyrir þá bifreiðastjóra sem keyptu þjónustu af stöðvunum. 

Samkeppniseftirlitið taldi að í þessum málum væri um tvo þjónustumarkaði að ræða, annars vegar 

markaður fyrir þjónustu við leigubifreiðastjóra, þ.e. leigubifreiðastöðvar og hins vegar markaður 

fyrir þjónustu við neytendur, þ.e. markaður leigubifreiðastjóra. Samkeppniseftirlitið mat það svo 

að hámarksökutaxtar höfðu nokkra sérstöðu á þann hátt að viðskiptavinir leigubifreiðanna litu svo 

 
38 Alþt. 2004-05, A-deild, þskj. 883 – 590. mál. 
39 Miðað er við ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins frá árinu 2006 til ársloka 2020. Fyrsta ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins í gildistíð laga nr. 44/2005 var tekin 18. apríl 2006, sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitins 18. 

apríl 2006 í máli nr. 14/2006. 
40 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 22. mars 2007 í máli nr. 10/2007. Síðar staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkepnnismála 15. júní 2007 í máli nr. 3/2007. Það mál varðaði Bifreiðastöð Oddeyrar, sem starfaði á Akureyri og 

var eina bifreiðastöðin á því takmörkunarsvæði. 
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á að þeir væru að eiga viðskipti við bifreiðastöðina sjálfa en ekki leigubifreiðastjórann. Þótti því 

tilefni til að veita undanþágur á grundvelli 1. mgr. 15. gr. með tveimur skilyrðum þó.41 

Á síðustu árum hefur Samkeppniseftirlitið fjallað ítarlega um markaði viðskiptabanka og 

starfsemi þeirra. Ítarlega samantekt varðandi aðkomu Samkeppniseftirlitsins má finna í 

ákvörðunum vegna sátta við Íslandsbanka, Arion banka og Landsbankans varðandi aðgerðir til að 

efla samkeppni í almennri viðskiptabankaþjónstu.42 Oft hefur reynt á undanþágubeiðnir 

viðskiptabankanna vegna samstarfs af ýmsu tagi. Flest þeirra mála áttu það sammerkt að 

samstarfinu var ætlað að koma á fót nýjung sem fól í sér framför á viðkomandi markaði.43 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 14. apríl 2008 í máli nr. 20/2008. Í því máli óskuðu 

viðskiptabankarnir þrír, Glitnir banki hf., Kaupþing banki hf. og Landsbanki Íslands hf. eftir því að 

samstarf þeirra um áhættufjárfestingar í sprotafyrirtækjum í gegnum Frumtak slf. yrði veitt 

undanþága frá bannákvæði 10. gr. samkeppnislaga. Markmið samstarfs viðskiptabankanna, ásamt 

Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins og lífeyrissjóðum, var að stuðla að auknu fjármagni til handa 

nýsköpunar og sprotafyrirtækja. Samkeppniseftirlitið taldi fyrirhugað samstarf til þess fallið að 

raska samkeppni en tók til skoðunar hvort samstarfið uppfyllti skilyrði 15. gr. samkeppnislaga. Sú 

var raunin og taldi Samkeppniseftirlitið samstarfið líklegt til að efla tæknilegar og efnahagslegar 

framfarir auk þess sem talið var að neytendur myndu hljóta sanngjarna hlutdeild í þeim 

ávinningnum, enda var í boði aukið fjármagn fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Þá var ekki talið að 

fyrirhugað samstarf myndi leggja frekari höft á samstarfsaðila en nauðsynleg væru til að markmiði 

þess yrði náð. 

Samkeppniseftirlitið hefur einnig heimilað samstarf viðskiptabankanna í kjölfar bankahrunsins 

vegna endurskipulagningar á skuldum einstaklinga og fyrirtækja. Var það meðal annars gert í 

samræmi við ákvæði laga nr. 107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja 

vegna banka- og gjaldeyrishrunsins.44 Þá var beiðni Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF) um samstarf 

vegna net- og upplýsingaöryggismála fjármálafyrirtækja tekin til greina.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 24. nóvember 2016 í máli nr 34/2016. Í þessu máli óskaði SFF 

eftir undanþágu samkvæmt 15. gr. samkepnnislaga vegna samstarfs tæknimanna sem starfa að net- 

 
41 1) að ákvörðun um hámarksökutaxta fyrir leigubifreiðastjóra yrði tekin af hagsmunafélagi leigubifreiðastjóra á 

viðkomandi stöð; og 2) að hámarksökutaxti yrði prentaður með stóru og auðlæsilegu letri á spjald sem komið væri 

fyrir á áberandi stað í leigubifreiðinni. 
42 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 20. júní 2013 í máli nr. 24/2017, kafli II. 
43 Sjá einnig ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 19. desember 2017 í máli nr. 46/2017. 
44 Sjá ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins, 6. september 2010 í máli nr. 23/2010,  21. september 2010 í máli nr. 24/2010 

og 24. mars 2011 í máli nr. 10/2011. 
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og upplýsingaöryggismálum fjármálafyrirtækja. Var beiðnin studd þeim rökum að á undanförnum 

árum hafi öryggi viðskiptamanna fjármálafyrirtækja verið ógnað í vaxandi mæli vegna netárása. Í 

samstarfinu fólst að tæknimenn fjármálafyrirtækja myndu hittast með reglubundnum hætti og ræða 

þróun í netglæpum og þá heppileg úrræði og viðbrögð. Var því um að ræða reglubundið og 

umfangsmikið samstarf allra aðildarfélaga SFF. Samkeppniseftirlitið taldi að megintilgangur 

samstarfsins væri að stuðla að auknu öryggi og takmarka tjón viðskiptavina og fjármálafyrirtækja 

af völdum netárása og til þess fallið að bæta hag neytenda og tryggja þeim hlutdeild í þeim 

ávinningi sem hlýst af samstarfinu.  

Ef litið er á þau mál sem samkeppnisyfirvöld hafa hafnað undanþágubeiðni eiga þau það öll 

sammerkt að vera á milli fyrirtækja á fákeppnismörkuðum. Undanþágur á slíkum mörkuðum hafa 

verið taldar varhugaverðar og verulegar líkur á að þær leiði til röskunar á samkeppni og því ólíklegt 

að þær hljóti viðurkenningar samkeppnisyfirvalda. 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 4. júlí 2012 í máli nr. 15/2012. Þetta mál er gott dæmi um 

fákeppnismarkað þar sem tveir af þremur aðilum sem óskaði eftir undanþágu voru í yfirburðarstöðu. 

Í málinu óskaði Nýsköpunarmiðstöð Íslands eftir undanþágu vegna stofnunar fagráðs hagsmunaaðila 

og átti það að fjalla um styrkflokkað timbur. Sagði m.a. í erindinu að markmið ráðsins væri að tryggja 

faglega umræðu um styrkflokkað burðarvirki úr timri með það að leiðarljósi að allt væri í samræmi 

við gildandi staðla. Þegar málið var tekið fyrir voru innflytjendur á styrkflokkuðu timbri Byko, 

Húsasmiðjan og Múrbúðin. Samkeppniseftirlitið taldi að samstarf þessa aðila innan ráðsins gæti leitt 

af sér neikvæð áhrif á samkeppni og til þess fallið að draga úr samkeppnislegu sjálfstæði. Þá taldi 

Samkeppniseftirlitið það sérstaklega varhugavert að eitt af markmiðum ráðsins var að tryggja 

upplýsingastreymi um atriði eins og uppruna timburs og hvaðan vörur væru pantaðar. Í ákvörðun 

sinni lagði Samkeppniseftirlitið jafnframt sérstaka áherslu á að um fákeppnismarkað væri að ræða 

og hvers konar samstarf keppinauta á slíkum mörkuðum til þess fallið að hafa neikvæð áhrif á 

samkeppni.   

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. nóvember 2017 í máli nr. 40/2017. Í því máli óskaði 

Rannsóknarsetur verslunarinnar (RSV) um undanþágu samkvæmt 15. gr. samkeppnislaga til þess að 

setja saman gagnasafn fyrir sölutölur á drykkjarvörumörkuðum. Átti gagnasafnið að nýtast aðilum á 

viðkomandi mörkuðum, þ.á.m. keppinautum og öðrum fyrirtækum sem stunda markaðsrannsóknir. 

Samkeppniseftirlitið gerði viðamikla rannsókn á umræddum markaði og komst að þeirri niðurstöðu 

að umrætt samstarf færi gegn 10. gr. samkeppnislaga í ljósi þess að það fæli í sér upplýsingaskipti 

milli fyrirtækja á markaðnum og væri til þess fallið að valda röskun á samkeppni. Þá taldi 
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Samkeppniseftirlitið að RSV hefði ekki fært nægjanleg rök fyrir því að samstarfið uppfyllti skilyrði 

15. gr. samkeppnislaga.   

4.2 Heimild Samkeppniseftirlitsins til að setja undanþágum skilyrði og afturkalla 

Fyrir gildistöku laga nr. 103/2020, var í 2. mgr. 15. gr. samkeppnislaga fyrir að fara heimild til 

handa Samkeppniseftirlitinu að setja undanþágum sérstök skilyrði. Þá gat Samkeppniseftirlitið 

samkvæmt 3. mgr. dregið undanþágu til baka eða breytt skilyrðum, ef forsendur sem lágu til 

grundvallar undanþágunni breyttust, undanþágan var veitt á grundvellri rangra eða villandi 

upplýsinga eða ef fyrirtæki braut gegn þeim skilyrðum sem sett voru fyrir undanþágunni. Eftir 

gildistöku títtnefndra laga nr. 103/2020 féllu þessar heimildir Samkeppniseftirlitsins eðli máls 

samkvæmt niður.  

 Ísland er gott dæmi um lítið hagkerfi og aðstæður hér að miklu leyti ólíkar þeim innan 

Evrópusambandsins, þaðan sem íslenskur samkeppnisréttur sækir um margt fyrirmynd sína. Lítil 

hagkerfi eiga það frekar á hættu að glíma við fákeppni og samþjöppun eignarhalds sem dregið 

getur úr samkeppni með tilheyrandi skaða fyrir atvinnulífið.45 Þegar veittar eru undanþágur frá 10. 

og 12. gr. samkeppnislaga á grundvelli 15. gr. hafa þær nær undantekningarlaust verið skilyrtar 

og/eða tímabundnar. Hefur þeim skilyrðum sem Samkeppniseftirlitið setur verið ætlað að tryggja 

að öll frumskilyrði 15. gr., sem fjallað var um í kafla 3.1., séu uppfyllt. Getur Samkeppniseftirlitið 

ýmist sett skilyrðið einhliða eða með gerð sáttar við aðila. Þegar horft er til smæðar hagkerfisins 

þykir það skiljanlegt að slegnir séu ákveðnir varnaglar þegar undanþágur eru veittar. Nú þegar það 

er í verkahring fyrirtækjanna sjálfra að meta lögmæti samstarfs þeirra á milli mun sú staðreynd að 

undanþágur hafa nær alltaf verið bundnar skilyrðum, óneitanlega torvelda það mat. 

 Í þessum kafla verður leitast við að gera grein fyrir umfangi þeirra skilyrða sem 

Samkeppniseftirlitið setur undanþágum samkvæmt 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Teknar verða 

fyrir skilyrtar undanþágur á grundvelli sátta þar sem fyrirtæki hafa undirgengist skilyrði í tengslum 

við fyrirhugað samstarf.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 17. apríl 2019 í máli nr. 13/2019. Í þessu máli óskuðu 

Eimskipafélag Íslands hf. og Royal Arctic Line A/S eftir undanþágu samkvæmt 15. gr. 

samkeppnislaga vegna samstarfs um nýtingu gámaskipa á Norður Atlantshafi. Átti samstarfið að 

vera þannig háttað að félögin tvö myndu reyna eftir fremsta megni að samnýta pláss í stærri skipum, 

 
45 Páll Gunnar Pálsson, „Samkeppniseftirlitið og hið opinbera“ (Málþing um samkeppnishindranir á markaði júní 
2007). 
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sem leiða átti til aukinnar hagkvæmni í  flutningum. Höfðu félögin samið um kaup á skipum og í 

kjölfarið átti að leita leiða við að samnýta plássið með samstarfssamningi, svokölluðum „Vessel 

Sharing Agreement“ (VSA). Helstu rök félaganna að baki samstarfinu voru þau að með því að nota 

færri en stærri skip á tilteknum leiðum myndi nást stærðarhagkvæmni í flutningum (e. economy of 

scale). Með því myndi kostnaður lækka til hagsbóta fyrir neytendur. Samkeppniseftirlitið taldi að 

með VSA-samningnum myndu félögin ná kostnaðarhagræði með aukinni stærðarhagkvæmni sem 

ekki væri unnt að ná fram með öðrum hætti. Auk væri það til hagsbóta fyrir íslenska neytendur að 

fleiri aðilar gætu boið upp á sjóflutninga milli Íslands og Norður-Ameríku enda myndi VSA-

samningurinn gera RAL kleift að yfirstíga aðgangshindranir á markaðnum. Þá komst 

Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að VSA-samningurinn fæli ekki í sér ónauðsynlegar 

samkeppnishömlur til þess að ná settum markmiðum samstarfsins. Þá taldi Samkeppniseftirlitið 

nauðsynlegt, í því skyni að tryggja að frumskilyrðin fjögur yrðu uppfyllt, að setja undanþágunni 

skilyrði. Félögin tvö lögðu sjálf fram sérstök skilyrði fyrir samstarfinu en Samskeppniseftirlitið 

taldi nauðsynlegt að setja frekari skilyrði. Gerðu félögin sátt við stofnunina þar sem fallist var á 

skilyrðin. Skilyrði sáttarinnar voru m.a. eftirfarandi: Í fyrsta lagi var Eimskip og RAL gert að 

tilkynna Samkeppniseftirlitinu um allar breytingar á VSA-samningnum, sem og um alla samninga 

sem félögin kunna að gera sín á milli svo og breytingar á þeim. Í öðru lagi var RAL gert að selja 

laus flutningspláss sín um borð með beinum hætti til almennra viðskiptavina á umræddum markaði 

áður en þau yrðu seld til umboðsmanna og flutningsmiðlara, sem og annarra alþjóðlegra 

skipafélaga. Í þriðja lagi var RAL gert að senda Samkeppniseftirlitinu á fyrsta virka degi eftir 1. 

febrúar ár hvert, sem viðhengi með tölvupósti, skýrslu sem sýnir fjölda viðskiptavina milli félagsins 

og Eimskips eða tengdra aðila. Þá átti skýrsla RAL skal einnig að innihalda samanburð á 

flutningsmagni og tekjum vegna viðskiptanna við Eimskip og tengd félög annars vegar, og 

viðskipta sem aflað var á almennum markaði til/frá Íslandi hins vegar. Í fjórða lagi var félögunum 

gerð ákveðin háttsemi óheimil, m.a. samráð um söluverð flutningsþjónustu til þriðju aðila, alls í 

níu liðum.  

Samkeppniseftirlitið hefur margsinnis fallist á beiðnir fyrirtækja um undanþágur á grundvelli sáttar 

þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki undirgangast skilyrði sem sett eru í tengslum við samstarfið.46 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 22. maí 2015 í máli nr. 14/2015. Í því máli óskuðu 

fjarskiptafyrirtækin Nova og Vodafone eftir undanþágu til að stofna sérstakt rekstarfélag í jafnri 

eigu um rekstur dreifikerfis fyrir farsímaþjónustu. Samkeppniseftirlitið taldi að starfsemi slíks 

sameiginlegs félags myndi hafa augljós samkeppnisleg áhrif á markaði fyrir farsímaþjónustu og þá 

 
46 Sjá einnig ákvörðun Samkeppiseftirlitsins 3. júlí 2012 í máli nr. 14/2012. 
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sérstaklega á nokkrum undirmörkuðum hans. Í ljósi þess væri samstarfið til þess fallið að raska 

samkeppni í skilningi 1. mgr. 10. gr. samkeppnislaga. Sérstaklega var litið til þess að hluthafar og 

einu viðskiptavinir hins nýja rekstrarfélags væru keppinautar á markaði farsímaþjónustu. Væri því 

hætta á að þegjandi samhæfing myndaðist milli félaganna. Samkeppniseftirlitið taldi þó að 

samstarfið myndi ná fram hagræðingu í rekstri tiltekinna innviða í farsímakerfum og skapa um leið 

aukna valkosti og þar með auðveldað aðgengi nýrra þjónustuaðila að markaði fyrir farsímaþjónustu 

og stuðla þar með að frekari samkeppni. Með hliðsjón af því veitti Samkeppniseftirlitið félögunum 

undanþágu á grundvelli sáttar til þess að stofna sameiginlegt rekstrarfélag. Með sáttinni var 

félögunum gert að hlíta afar ítarlegum skilyrðum sem vinna áttu gegn því að samstarf félaganna 

myndi raska samkeppni. Voru skilyrðin sett fram í tíu mismunandi greinum þar sem félögunum var 

meðal annars gert að greiða fyrir aðgengi annarra fjarskiptafyrirtækja á heildsölustigi og gæta 

jafnræðis, hlutlægni og gagnsæis gagnvart þeim fjarskiptafyrirtækum sem óska eftir slíkum aðgangi 

hjá félögum. 

Það þykir ljóst að í ofangreindum málum er um umfangsmikil skilyrði að ræða sem krefjast 

ákveðinna aðgerða af hálfu félaganna. Örðugt er að sjá hvernig fyrirtæki ættu í hinu nýja 

sjálfsmatskerfi að taka tillit til slíkra skilyrða í sambærilegum málum. Í næsta kafla verður vikið 

að framkvæmdinni í evrópskum samkeppnisrétti þar sem sjálfsmat fyrirtækja hefur verið við lýði 

frá árinu 2004. Þar hefur öðrum aðferðum, svokölluðum skuldbindandi ákvörðunum (e. 

commitment decisions) verið beitt. Samsvarandi heimild kom ný inn í samkeppnislög með lögum 

nr. 103/2020 en nánar er vikið að því í kafla 6.3.  

5 Reglugerð (EB) nr. 1/2003 og undanþágur í evrópskum samkeppnisrétti  

Ákvæði samkeppnislaganna sækja fyrirmynd sína til evrópsks samkeppnisréttar og eru í öllum 

meginatriðum byggð á samkeppnisákvæðum EES-samningsins. Fyrirmynd sína sækir 15. gr. 

samkeppnislaga til 101. gr. Sáttmálans um starfshætti ESB (hér eftir skammstafaður sem 

„SSESB“) og 53. gr. EES-samningsins. Í 3. mgr. 101. gr. SSESB og 3. mgr. 53. gr. EES-

samningsins er kveðið á um að ákveða megi að banni samkvæmt 1. mgr. verði ekki beitt þegar um 

ræðir samninga sem stuðla að bættri framleiðslu eða vörudreifingu eða efla tæknilegar og 

efnahagslegar framfarir. Aukinheldur eru sett þau skilyrði að neytendum sé veitt sanngjörn 

hlutdeild í þeim ávinningi sem af þeim hlýst, án þess að í þeim séu fólgnar samkeppnishömlur sem 

eru óþarfar eru til að hinum settu markmiðum verði náð, og án þess að fyrirtækjum sé gefið færi á 

að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna. Líkt og áður 
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segir er 15. gr. samkeppnislaga samhljóða þessum ákvæðum. Sá skilsmunur hefur þó verið á 

íslenskum og evrópskum samkeppnisrétti að með reglugerð (EB) nr. 1/2003 var horfið frá þeirri 

framkvæmd innan Evrópusambandsins að framkvæmdastjórnin veiti undanþágur frá 1. mgr. 101. 

gr. SSESB og það lagt í hendur hlutaðeigandi fyrirtækja að meta hvort skilyrði 3. mgr. ákvæðisins 

væru uppfyllt.47 Fyrir gildistöku reglugerðar nr. 1/2003 urðu fyrirtæki því að fara formlega fram á 

undanþágu í samræmi með ákvæði þágildandi reglugerðar (EBE) 17/62. 

Aðdragandi setningar reglugerðar nr. 1/2003 var umfangsmikil endurskoðun á evrópskum 

samkeppnisreglum innan framkvæmdastjórnarinnar og hófst árið 1997. Varð sú endurskoðun til 

þess að umrædd framkvæmd var afnumin sem þá hafði verið í gildi frá 1962. Þá var horft til þeirrar 

30 ára réttarframkvæmdar sem framkvæmdastjórnin og Dómstóll Evrópusambandsins (hér eftir 

„dómstóll ESB“) mótuðu um skýringu undanþáguákvæðisins og inntak þess ætti því að vera ljóst. 

Tók reglugerðin gildi þann 1. maí 2004.48 

 Var breytingunni ætlað að auka skilvirkni en málsmeðferðartíminn við veitingu 

undanþága hafði sætt töluverðri gagnrýni árin á undan. Framkvæmdastjórninni skorti mannafla og 

fjármagn til þess að glíma við mikið flæði undanþágubeiðna sem leiddi til tafa á málsmeðferðinni 

með tilheyrandi kostnaði fyrir viðkomandi fyrirtæki. Framkvæmdastjórnin var störfum hlaðin af 

beiðnum um samstarf sem ólíkleg voru til að leiða til röskunar á samkeppni. Áttu breytingarnar að 

gera framkvæmdastjórninni betur kleift að einblína á alvarlegustu samkeppnisbrotin.49 Samhliða 

breytingum með reglugerð nr. 1/2003 var framkvæmdastjórninni veittar auknar 

rannsóknarheimildir og úrræði, með það í huga að tryggja skilvirkt samkeppniseftirlit.50 Var þar 

um að ræða rýmri heimildir til upplýsingaöflunar51, ný heimild til skýrslutöku af einstaklingum52, 

og rýmri heimildir við framkvæmd húsleitar, þ.á.m. heimild til húsleitar á heimilum starfsmanna 

fyrirtækja.53 Var þessu ætlað að verka sem mótvægi við slaka sem kynni að verða við afnám 

undanþáguheimildar. 

 
47 Ólafur Jóhannes Einarsson, „Beiting 53. og 54. gr. EES-samningsins á Íslandi og túlkun samkeppnislaga í ljósi EES 

réttar“ (2019) 72 (3) Úlfljótur, tímarit laganema 435, 440. 
48 European Commission, White Paper on modernization of the rules implementing Article 85 and 86 of the EC Treaty 

[1999] OJ C 132/1, mgr. 51. 
49 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid 

down in Articles 81 and 82 of the Treaty [2003] OJ L 001, mgr. 2-3. 
50 sama heimild. mgr. 2.  
51 sama heimild, 18. gr.  
52 sama heimild, 19. gr.  
53 sama heimild, 21. gr.  
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 Við gildistöku reglugerðarinnar tók Evrópska samkeppnisnetið (e. European Competition 

Network) til starfa en aðilar þess eru framkvæmdastjórnin og samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna. 

Eftir þessa breytingu felst hlutverk framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna í því að hafa ex-

post eftirlit með því að fyrirtæki leggi rétt mat á samstarf sín á milli og að það rúmist innan skilyrða 

3. mgr. 101. gr. SSESB.54 Til leiðbeiningar hefur framkvæmdastjórnin gefið út reglur sem 

auðvelda eiga fyrirtækjum að meta samstarf  þeirra á milli. 55 Samsvarandi reglur hafa verið gefnar 

út af ESA í því skyni „að viðhalda jafngildum samkeppnisskilyrðum og tryggja að 

samkeppnisreglum EES-samningsins sé beitt með sama hætti á öllu Evrópska efnahagssvæðinu“.56 

Þá gaf Samkeppniseftirlitið út leiðbeinandi reglur eins og áður geinir, á grundvelli 4. gr. laga nr. 

103/2020, sambærilegar þeim og framkvæmdastjórnin og ESA hafa gert.   

Árið 2009 gaf framkvæmdastjórnin út skýrslu um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1/2003 

samkvæmt 44. gr. hennar. Voru þá liðin fimm ár frá því að beiting hennar hófst. Var 

framkvæmdastjórninni ætlað að meta, á grundvelli skýrslunnar, hvort rétt væri að leggja það til að 

reglugerðin yrði endurskoðuð. Samkvæmt skýrslunni hafa þessar breytingar almennt gefist vel. 

Hið nýja kerfi hefur gert framkvæmdastjórninni kleift að einblína á þau mál þar sem um alvarlegri 

brot er að ræða en með reglugerðinni var framkvæmdastjórninni jafnframt fengnar auknar 

rannsóknarheimildir.57  

Frá gildistöku reglugerðarinnar og hins nýja kerfis þann 1. maí 2004 til ársloka 2012 

tilkynntu samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna framkvæmdastjórninni um 1344 rannsóknir á 

meintum brotum á 101. og 102. gr. SSESB og 646 mál þar sem teknar voru endanlegar ákvarðanir 

þess efnis að látið yrði af brotum, sektir lagðar á fyrirtækin eða fallist var á skuldbindingar.58 Á 

sama tímabili tilkynnti framkvæmdastjórnin Evrópska samkeppnisnetinu um 228 rannsóknir og 88 

endanlegar ákvarðanir. Reglugerð nr. 1/2003 hefur leitt af sér töluverða fjölgun ákvarðana sem 

teknar hafa verið af samkeppnisyfirvöldum aðildarríkjanna á grundvelli 101. og 102. gr SSESB 

sem á tímabilinu voru 88% af öllum ákvörðunum. Að öllu samanlögðu hafa slíkar ákvarðanir því 

áttfaldast og ljóst er að markmiðum reglugerðarinnar um aukna skilvirkni í framkvæmd var náð.59  

 
54 Wouter PJ Wils, „Ten Years of Regulation 1/2003 - A Retrospective“ (2013) 4 (4) Journal of European Competition 

Law & Practice 293, 3.  
55 European Commission, Guidelines on the Applicability of Article 101 TFEU to Horizontal Cooperation Agreements 

[2011] OJ C11/1.  
56 Sjá c-lið aðfararorða Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11). 
57 European Commission, „Report on the functioning of Regulation 1/2003“ (apríl 2009), mgr. 8-9. 
58 Wils (n. 54) 7.  
59 sama heimild 8. 
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5.1 Skuldbindingar (e. Commitment Decisions) framkvæmdastjórnastjórnarinnar 

Með 9. gr. reglugerðar nr. 1/2003 kom inn ný heimild til handa framkvæmdastjórnarinnar til 

sáttagerðar. Þessi grein veitir framkvæmdastjórninni heimild til að samþykkja tillögur fyrir 

fyrirtækja um skuldbindingar, eftir að bráðabirgðamat hefur farið fram, að því tilskildu að 

framkvæmdastjórnin telji það fullnægjandi lyktir máls.60  Áður en reglugerð nr. 1/2003 kom til 

framkvæmda hafði framkvæmdastjórnin lokið málum með svokölluðum óformlegum 

skuldbindingum á grundvelli reglugerðar ráðsins nr. 17 (17/62).61 Þegar málum var lokið á þann 

hátt en brotið var gegn þeim skuldbindingum sem settar voru, hafði framkvæmdastjórnin þann 

valkost einan að taka málið upp að nýju og leitast við að sanna brot fyrirtækjanna með 

sektarákvörðun. Með því að gera skuldbindingarnar formlegar með 9. gr. reglugerðar nr. 1/2003 

er brot á þeim orðið að sjálfstæðu broti og varðar sektum samkvæmt 23. og 24. gr. sömu 

reglugerðar.62 

Þó verður að greina þær skuldbindingar sem framkvæmdastjórnin setur fyrirtækjum 

samkvæmt 9. gr. reglugerðarinnar frá alvarlegri samkeppnisbrotamálum er varða samráðshringi. 

Þar beitir framkvæmdastjórnin 7. gr. reglugerðarinnar fullum fetum, leitast við að sanna brot og 

sektar í kjölfarið samkvæmt 23. gr. reglugerðarinnar.63 Í 7. gr. reglugerðarinnar segir að komist 

framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu, eftir rannsókn, að brotið hafi verið gegn 101. og 102. 

gr. SSESB er henni heimilt að taka ákvörðum um að hlutaðeigandi fyrirtæki láti af brotinu. Í því 

skyni getur framkvæmdastjórnin krafist breytinga á atferli eða skipulagi fyrirtækis, í réttu hlutfalli 

við brotið sem teljast nauðsynlegar til að stöðva það. Framkvæmdastjórnin getur þó aðeins beitt 

úrræðum til breytingar á skipulagi ef sýnt þykir að ekki sé fyrir hendi annað árangursríkt úrræði 

til að breyta atferli fyrirtækisins eða ef annað jafnárangursríkt úrræði væri meira íþyngjandi fyrir 

hlutaðeigandi fyrirtæki. Sá munur er á þessum tveimur aðgerðum að ef framkvæmdastjórnin 

ákveður að beita 9. gr. er ekki þörf á því að sanna brot á sama hátt og þegar aðgerðum samkvæmt 

7. gr. er beitt.64  

 
60 Florian Wagner-Von Papp, „Best and Even Better Practices in Commitment Procedures after Alrosa: The Dangers 

of Abonding the „Struggle for Competition Law““ (2012) 49 (3) Common Market Law Review 929, 929. 
61 Council Regulation (EC) 17/1962 of 6 february 1962 First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty 

[1962] OJ 204/62 
62 Heike Schweitzer, „Commitment Decisions under Art. 9 of Regulation 1/2003: The Developing EC Practice and 

Case Law“ [2008] EUI Working Papers LAW No. 2008/22 34, 2. 
63 sama heimild 3. 
64 sama heimild 1–2. 
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Í 13. mgr. aðfararorða reglugerðarinnar segir um ákvæði 9. gr. að taki fyrirtæki á sig 

skuldbindingar, á meðan málsmeðferð stendur yfir sem leitt getur til þess að samningar eða 

aðgerðir verði bannaðar, til þess að bregðast við áhyggjum framkvæmdastjórnarinnar, hefur 

framkvæmdastjórnin vald til að samþykkja ákvarðanir þess efnis og gera skuldbindingar bindandi 

fyrir fyrirtækin. Kjósi framkvæmdastjórnin að beita aðgerðum 9. gr. í stað 7. gr., sem henni er 

heimilt en ekki skylt, afgreiðir hún málið án þess að komast formlega að þeirri niðurstöðu af brotið 

hafi verið gegn samkeppnisreglum Evrópusambandsins. Þetta hefur leitt til aukinnar hagræðingar 

og getur framkvæmdastjórnin leyst úr málum á einfaldari máta en áður. Hvað fyrirtækin varðar er 

þessi leið mun hagkvæmari enda má með henni forðast tímafrek deilumál um staðreyndir málsins, 

efnahagslegar forsendur og þá orðsporshnekki sem slíku fylgir. Þar að auki komast þau hjá því að 

sæta formlegri niðurstöðu þess efnis að brot hafi átt sér stað og sleppa þar með við möguleg 

skaðabótamál sem aðrir aðilar markaðarins kunna að höfða gegn þeim fyrir dómstólum 

aðildarríkjanna.65  

 Skuldbindingum 9. gr. er því ætlað að koma í stað niðurstöðu um brot samkvæmt 7. gr. 

með þeim hætti að ekki sé lengur talinn grundvöllur til aðgerða af hálfu framkvæmdastjórnarinnar 

án þess að því sé slegið föstu að brot hafi átt sér stað. Sé komist að slíkri niðurstöðu er ekki hægt 

að leggja á sektir, hvorki með skuldbindingunni sjálfri né með ákvörðun samkvæmt 23. gr. 

reglugerðarinnar en 13. mgr. aðfararorða reglugerðarinnar tekur af allan vafa hvað þetta varðar. 

Framkvæmdastjórninni er þó aldrei skylt að samþykkja þær skuldbindingar sem fyrirtæki leggja 

fram, eftir að hafa lýst yfir áhyggjum í bráðabirgðamati vegna hugsanlegra brota á 101. og 102. 

gr. SSESB. Framkvæmdastjórnin getur því alltaf beitt 7. gr. reglugerðarinnar ef sannað þykir að 

brot hafi verið framið eða að það standi enn yfir.66 

Í 13. mgr. aðfararorða reglugerðarinnar er gerður sá fyrirvari að skuldbindingar komi ekki 

í veg fyrir að samkeppnisyfirvöld og dómstólar í aðildarríkjunum komist að þeirri niðurstöðu að 

um brot hafi verið að ræða og úrskurði í málinu. Á 2. mgr. 16. gr. reglugerðar nr. 1/2003 því ekki 

við hvað varðar skuldbindingar 9. gr. en þar segir að þegar samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna 

fella úrskurði um samninga, ákvarðanir eða aðgerðir, sem fjallað hefur verið um í ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar, er þeim ekki heimilt að taka ákvörðun sem gengur gegn áður 

samþykktri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar. 

 
65 Schweitzer (n. 62) 2.  
66 sama heimild 3.  
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Til frekari skýringar má vísa til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá 30. mars 2011 í máli 

nr. 11/2011: 

Í þessu máli komst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að Vífilfell hefði brotið gegn 11. gr. 

samkeppnislaga og 54. gr. EES-samningins með samkeppnishamlandi ákvæðum í 

viðskiptasamningum sínum. Í málsástæðum sínum byggði Vífilfell m.a. á því að 

Samkeppniseftirlitinu hefði verið óheimilt að taka ákvörðun í málinu í andstöðu við niðurstöðu 

ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar í máli COMP/A.39116/B2 (mál The Coca Cola Company 

o.fl.) sem tekin var á grundvelli 9. gr. reglugerðar nr. 1/2003. Með þeirri ákvörðun hafði TCCC og 

allir átöppunaraðilar þess gengist undir skuldbindingar og gert að hlíta ákveðnum skilyrðum 

varðandi markaðsfærslu sína. Áttu þau skilyrði að eiga við ef  átöppunaraðili reyndist vera með yfir 

40% markaðshlutdeild á markaðnum og meira en tvöfalda markaðshlutdeild samkeppnisaðila. 

Vífilfell taldi þessa ákvörðun gilda um starfsemi sína á Íslandi. Þessu var Samkeppniseftirlitið 

ósammála og vísaði til þess að skuldbindingar samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 1/2003 takmarka 

ekki heimildir samkeppnisyfirvalda í aðildarríkjum ESB. Af því leiðir að  samkeppnisyfirvöld og 

dómstólar í aðildarríkjum hafa fullt vald til að komast að niðurstöðu og úrskurða í málum þrátt fyrir 

að ákvörðun um skuldbindingar hafi verið tekin á grundvelli 9. gr.  

 

5.1.1 Málsmeðferð skuldbindandi ákvarðana  

Málsmeðferð skuldbindandi ákvarðana samkvæmt 9. gr. er formlegs eðlis og hefst að frumkvæði 

framkvæmdastjórnarinnar með bráðabirgðamati (e. preliminary assessment) og ætlað er að virka 

sem grunnur að samningaviðræðum um mögulegar skuldbindingar. Í slíku mati tilgreinir 

framkvæmdastjórnin þau atriði sem varða hugsanlegt brot á 101. og 102. gr. SSESB og valdið hafa 

áhyggjum. Þá er hlutaðeigandi fyrirtækjum gefinn kostur á að bregðast við athugasemdunum og 

leggja fram uppkast að skuldbindingum.67 

 Hyggist framkvæmdastjórnin gera skuldbindingarnar bindandi með því að beita 9. gr. er  

henni skylt að birta samantekt af málinu og helstu efnisatriði þess samkvæmt 4. mgr. 27. gr. 

reglugerðarinnar. Hér hefur þriðji aðili kost á að koma athugasemdum sínum á framfæri innan 

ákveðinna tímamarka, þó ekki skemri en eins mánaðar. Séu sjónarmið aðila sem hafa hagsmuna 

að gæta þess eðlis að þau upplýsi um „veikleika“ á bráðabrigðamatinu getur framkvæmdastjórnin 

endurskoðað skuldbindingarnar eða fallið frá þeim að öllu leyti.68 Þá eru allar skuldbindandi 

 
67 Whish og Bailey (n. 11) 266.  
68 Sjá nánar Alrosa málið í kafla 5.1.3.1. 
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ákvarðanir sem samþykktar eru, birtar í samræmi við 1. mgr. 30. gr. reglugerðarinnar. 

Skuldbindandi ákvörðunum er beitt með það að markmiði að stöðva meint brot fyrirtækja og til 

þess getur framkvæmdastjórnin beitt úrræðum til breytingar á atferli og/eða skipulagi en 

skipulagsbreytingum hefur verið beitt í þó nokkrum málum í orku- og flutningsgeiranum. Þá geta 

ákvarðanirnar verið tímabundnar. 69  

Dæmi um mál þar sem breytingar framkvæmdastjórnarinnar á skipulagi fyrirtækis náðu 

fram að ganga má nefna ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. september 2010 í máli ENI.70 

Í því máli hafði framkvæmdastjórnin viðrað áhyggjur sínar af misnotkun á markaðsráðandi stöðu 

í bráðabirgðamati sínu. ENI sem er ítalskur gasframleiðandi og markaðráðandi var talinn hafa 

neytað samkeppnisaðilum aðgangi að flutningsneti sínu. Eftir að framkvæmdastjórnin birti ENI 

bráðabirgðamat sitt lagði ENI m.a. til þeirra skipulagsbreytingar að selja hlutabréfaeignir í 

erlendum gasflutningsfyrirtækjum og þar með tryggja sjálfstæði þeirra aðila gagnvart félaginu. 

Framkvæmdastjórnin féllst á þessar skuldbindingar félagsins. Þetta mál er skýrt dæmi um hvernig 

stöðva má samkeppnishamlandi aðgerðir fyrirtækja með skipulagsbreytingum á skilvirkan máta. 

 

5.1.2 Endurupptaka ákvörðunar 

Verði ekki breytingar á forsendum ákvörðunar er hún að jafnaði ekki endurupptekin. Samkvæmt 

2. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar er framkvæmdastjórninni þó heimilt, að eigin frumkvæði eða að 

fenginni beiðni aðila að hefja málsmeðferð að nýju 

a) ef verulegar breytingar hafa orðið á þeim málsatvikum sem liggja til grundvallar 

ákvörðuninni,  

b) ef hlutaðeigandi fyrirtæki efna ekki skuldbindingar sínar, eða  

c) ef ákvörðun er byggð á ófullnægjandi, röngum eða villandi upplýsingum sem 

aðilarnir hafa látið í té. 

Brjóti fyrirtæki gegn þeim skuldbindingum sem það hefur undirgengist er framkvæmdastjórninni 

jafnframt heimild að leggja á sektir þá þegar samkvæmt c-lið 2. mgr. 23. gr. reglugerðarinnar. Á 

þetta ákvæði reyndi í fyrsta sinn í máli Microsoft á árinu 2013.71 Þar hafði Microsoft gengist undir 

skuldbindingar með ákvörðun frá 19. desember 2009, þess efnis að veita notendum sínum hlutlausa 

valkosti af netvöfrum í stýrikerfum sínum en í bráðabirgðamati sínu hafði framkvæmdastjórnin 

 
69 Whish og Bailey (n. 11) 264.  
70 ENI SpA (Mál COMP/39.315) Commission Decision [2010] OJ C352/8.  
71 Microsoft (Mál COMP/39.530) Commission Decision [2013] OJ C120/15. 
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lýst yfir áhyggjum sínum á því að netvafri Microsoft væri of tengdur stýrikerfi þess.72 Þessar 

skuldbindingar var Microsoft ekki talið hafa staðið við og var 561 milljón evra sekt lögð á 

fyrirtækið. Varaforseti framkvæmdastjórnarinnar Joaquin Almunia komst svo að orði í 

fréttatilkynningu um málið, að sé ekki farið í einu og öllu eftir bindandi skuldbindingum sé það 

mjög alvarlegt brot sem sæti refsingu í samræmi við það.73 

5.1.3 Úrræðið í framkvæmd 

Skuldbindandi ákvarðanir urðu fljótt vinsælt úrræði í framkvæmd enda hefur það gert 

framkvæmdastjórninni og samkeppnisyfirvöldum aðildarríkjanna kleift að takast á við skaðlega 

samkeppnishamlandi háttsemi á fljótlegri og einfaldari máta en áður. Eftir að reglugerð nr. 1/2003 

hafði verið beitt í tíu ár, árin 2005 til 2014, tók Wouter P.J. Wils, skýrslugjafarfulltrúi 

framkvæmdastjórnarinnar, saman tölulegar upplýsingar um beitingu 9. gr.74 Á þessum árum tók 

framkvæmdastjórnin alls 101. ákvörðun en af þeim voru 29 skuldbindingar samkvæmt 9. gr. Af 

72 ákvörðunum sem framkvæmdastjórnin tók samkvæmt 7. gr., vegna brota á 101. og 102. gr. 

SSESB vörðuðu 55 þeirra samráðshringi þar sem 9. gr. er ekki tæk líkt og vikið hefur verið að. 

Eftir standa 17 ákvarðanir þar sem unnt hefði verið að ljúka máli með skuldbindandi ákvörðun en 

7. gr. beitt þess í stað. Var 9. gr. því beitt í 63% þeirra mála þar sem það var unnt.75  

5.1.4 Gagnrýni á úrræðið  

Líkt og ráða má af þeirri aukningu sem hefur átt sér stað á ákvörðunum með tilkomu reglugerðar 

nr. 1/2003 var þörfin mikil fyrir fljótlegri og skilvirkari málsmeðferð.  Þrátt fyrir að hafa gefið 

góða raun hafa skuldbindingar ákvarðanir sætt töluverðri gagnrýni fræðimanna. Hefur þar 

sérstaklega verið bent á vafasöm áhrif sem slíkar ákvarðanir kunna að hafa á stefnu evrópsks 

samkeppniseftirlits og skort á varnöglum sem koma geti í veg fyrir misnotkun á úrræðinu. Það má 

í raun segja að með ákvörðun á grundvelli 9. gr. sé á einhvern hátt verið að sveigja fram hjá 

endurskoðun og eftirliti dómstóla með ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar.76  

 
72 „The Commission’s preliminary concerns related in particular to the tying of Microsoft’s web browser, Internet 

Explorer (“IE”), to its dominant client PC operating system, Windows.“ 
73 „Antitrust: Commission fines Microsoft for non-compliance with browser choice commitments“ (European 

Commission, 6. mars 2021) <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_196> skoðað 1. maí 2021. 
74 Niðurstöðurnar voru birtar í greininni „Ten years of commitment decisions under Article 9 of Regulation 1/2003: 

Too much of a good thing?“, New frontiers of antitrust (2015) <http://ssrn.com/author=456087> skoðað 1. maí 2021. 
75 sama heimild 3–4. 
76 Schweitzer (n. 62) 10. 
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Þá telur Heike Schweitzer, prófessor við Humboldt-háskóla í Berlín, að sú heimild 

framkvæmdastjórnarinnar til að móta skuldbindingar samkvæmt 9. gr. að vild hafi í raun rofið 

nauðsynleg tengsl meintra brota á samkeppnisreglum og þeirra úrræða sem beitt er og gert 

framkvæmdastjórninni kleift að mæla fyrir um skuldbindingar sem ekki hefði verið unnt að krefjast 

á grundvelli 7. gr. reglugerðarinnar. Þetta telur Schweitzer geta haft í för með sér alvarlegar 

afleiðingar þar sem framkvæmdastjórnin gæti notfært sér skuldbindingar ákvörðun til að afgreiða 

mál þar sem lögin eru óskýr og mótað um leið sína eigin stefnu utan valdsviðs dómstóla.77 

Samningsstyrkur framkvæmdastjórnarinnar er auk þess mikill en komi fyrirtæki ekki til móts við 

áhyggjur framkvæmdastjórnarinnar með fullnægjandi skuldbindingum eiga þau það á hættu að 

tekin verði upp rannsókn á grundvelli 7. gr., með tilheyrandi kostnaði og orðsporshnekkjum sem 

slíkt hefur í för með sér. Getur sú staða því komið upp að fyrirtæki hefur þann kost einan að gangast 

undir íþyngjandi skuldbindingar þrátt fyrir að vera í þeirri trú að háttsemi þess hafi verið innan 

ramma samkeppnisreglna.78 

5.1.5 Alrosa málið79  

Verður nú litið til Alrosa máls Dómstóls Evrópusambandsins sem er merkilegt fyrir þær sakir að 

vera það fyrsta er varðar skuldbindandi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar. Þetta mál varðaði 

tvö fyrirtæki á markaði demantaverslunar, De Beers og Alrosa, en bæði eru þau lóðrétt samþætt 

fyrirtæki. De Beers starfar á öllum stigum markaðarins, allt frá námuvinnslu til skartgripabúða og 

er stærsti aðili á markaði framleiðslu og sölu óslípaðra demanta, með 40% markaðshlutdeild. 

Alrosa starfar einnig á sama markaði og fylgir De Beers fast á eftir á markaði óslípaðra demanta. 

Forsaga málsins er sú að þann 5. mars 2002 óskuðu De Beers og Alrosa sameiginlega eftir 

einstaklingsbundinni undanþágu á grundvelli 3. mgr. 101. gr. SSESB vegna viðskiptasamnings 

þeirra á milli sem var ætlað að gera áralöng viðskiptatengsl félaganna formleg. Samkvæmt 

samningnum myndi Alrosa sjá De Beers fyrir óslípuðum demöntum að verðmæti 800 milljón 

bandaríkjadala á ári á fimm ára tímabili, með þeim möguleika að draga úr seldu magni til De Beers 

síðustu tvö ár samningsins. Þetta magn jafngilti 50% af heildarframleiðslu Alrosa.80  

 
77 sama heimild 11. 
78 sama heimild 11–12. 
79 Mál C-441/07 Commssion g. Alrosa Company Ltd. EU:C:2010:377, [2010] ECR I-05949. 
80 Frederic Jenny, „Worst Decision of the EU Court of Justice: The Alrosa Judgment in Context and the Future of 

Commitment Decisions“ (2015) 38 (3) Fordham International Law Journal 701, 737. 
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Í byrjun árs 2003 hóf framkvæmdastjórnin rannsókn samkvæmt 101. og 102. gr. SSESB, 

eftir að hafa komist að þeirri niðurstöðu að enginn grundvöllur væri fyrir undanþágu, með því að 

senda fyrirtækjunum tvær tilkynningar um andmæli. Hin fyrri var beint til þeirra beggja og viðraði 

áhyggjur af ólögmætu samráði samkvæmt 101. gr. Síðari var beint til De Beers og varðaði 

mögulega misnotkun á markaðsráðandi stöðu samkvæmt 102. gr. Í andmælum sínum hélt 

framkvæmdastjórnin því fram að með langvarandi viðskiptasambandi sínu hefðu fyrirtækin 

sameiginlega stjórnað framboði og verði á demöntum á markaðnum. Í desember 2004, þegar 

reglugerð nr. 1/2003 hafði tekið gildi, lögðu Alrosa og De Beers sameiginlega fram skuldbindingar 

til framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 9. gr. reglugerðarinnar, með það í huga að semja um 

málið. Skuldbindingunum var ætlað að draga verulega úr því magni sem Alrosa var skylt að selja 

De Beers. Framkvæmdastjórnin taldi þessar skuldbindingar við fyrstu sýn koma til móts við þær 

áhyggjur sem viðraðar höfðu verið og óskaði eftir athugasemdum frá þriðju aðilum sem áttu 

hagsmuna að gæta, samkvæmt 4. mgr. 27. gr. reglugerðarinnar.81 Neikvæðar athugasemdir 

hagsmunaðila urðu til þess að framkvæmdastjórnin breytti um stefnu og lagði fyrir fyrirtækin að 

leggja fram nýjar sameiginlegar skuldbindingar sem leiða áttu til þess að viðskiptasambandi þeirra 

yrði hætt. Alrosa varð ekki við þessari beiðni en De Beers ákvað að leggja til skuldbindingar sem 

samræmdust kröfum framkvæmdastjórnarinnar. Þær skuldbindingar urðu að lokum bindandi fyrir 

De Beers með 9. gr. ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem sett var í því augnamiði að binda 

enda á viðskiptasamband De Beers og Alrosa. Verður nú í stuttu máli vikið að dómum Almenna 

dómstólsins og Dómstól Evrópusambandsins að því er varðar samspil meðalhófsreglunnar og 

skuldbindinga 9. gr. reglugerðarinnar.  

5.1.5.1 Dómur Almenna dómstólsins  

Þessari ákvörðun var skotið til Almenna dómstólsins (e. Court of First Instance) af hálfu Alrosa 

og krafist ógildingar. Dómstóllinn tók meðalhófsregluna (e. principle of proportionality) fyrst til 

skoðunar og þá hvort framkvæmdastjórnin hefði farið út fyrir valdsvið sitt með því að skylda 

félögin til þess að hætta viðskiptum sín á milli með öllu. Með ákvörðun sinni hafði 

framkvæmdastjórnin lagt bann á alla framtíðarsamninga milli Alrosa og De Beers um kaup og sölu 

á óslípuðum demöntum um óákveðinn tíma.82 Þetta taldi Alrosa ganga lengra en nauðsyn krefði 

til að mæta áhyggjum framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin hélt því aftur á móti fram 

 
81 Schweitzer (n. 62) 14. 
82 sama heimild 15. 
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að ekki væri unnt að framkvæma fullt mat á meðalhófi þegar taka á ákvörðun á grundvelli 9. gr., 

enda myndi það grafa undan markmiði þess um aukna skilvirkni og hagkvæmni. 

Framkvæmdastjórninni telur sér aftur á móti skylt að hafna augljóslega óhóflegum 

skuldbindingum sem þó væri sjaldgæft í ljósi þess að fyrirtækin leggja sjálf skuldbindingarnar til. 

Dómstóllinn hafnaði þessum röksemdum framkvæmdastjórnarinnar og áréttar að meginreglan um 

meðalhóf, almenn meginregla bandalagsréttar, gildir um 9. gr. ákvarðanir á sama hátt og 

ákvarðanir um brot samkvæmt 7. gr. jafnvel þó þess sé ekki sérstaklega getið í 9. gr. reglugerðar 

nr. 1/2003. Framkvæmdastjórninni er því skylt að framkvæma mat á því hvort minna íþyngjandi 

skuldbindingar myndu ná sama markmiði og sú staðreynd að slíkar skuldbindingar séu almennt 

lagðar til af fyrirtækjum breytir engu þar um. Dómstóllinn ítrekar jafnframt að til þess að gera 

skuldbingingar bindandi þurfi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar þess efnis að koma til. Þar af 

leiðandi ber framkvæmdastjórnin ábyrgð á inntaki og efni skuldbindinganna á sama hátt og hún 

ber ábyrgð á ákvörðunum samkvæmt 7. gr.83  

5.1.5.2 Dómur Dómstóls Evrópusambandsins 

Þessi niðurstaða Almenna dómstólsins hefði gjörbreytt málsmeðferð framkvæmdastjórnarinnar í 

málum þar sem ákvörðun er tekin um skuldbindingar. Dómstóll ESB ógilti hins vegar dóm 

Almenna dómstólsins. Dómstóllinn hefur umfjöllun sína með greiningu á 9. gr. reglugerðar nr. 

1/2003. Þar tekur dómstóllinn fram að hinni nýju heimild í 9. gr. sé ætlað að tryggja að þær reglur 

sem fram koma í stofnsáttmála Evrópubandalaganna (e. EC Treaty) sé beitt á skilvirkan hátt með 

því að samþykkja skuldbindingar, sem lagðar eru til af hlutaðeigandi aðilum og teljast fullnægjandi 

lyktir máls í augum framkvæmdastjórnarinnar. Þessi heimild leiðir af sér skjótari lausn mála og 

kemur í stað formlegrar niðurstöðu um brot. Þá miðar 9. gr. reglugerðarinnar sérstaklega að því að 

ná fram aukinni hagræðingu í framkvæmd þar sem fyrirtækjum er gert kleift að taka þátt í sjálfri 

málsmeðferðinni, með því að leggja til lausnir sem mæta áhyggjum framkvæmdastjórnarinnar.84  

Mikilvægt er að hafa í huga hin ólíku markmið ákvarðana um brot samkvæmt 7. gr. og 

ákvarðana um skuldbindingar samkvæmt 9. gr. enda er um ólíkar aðgerðir og heimildir að ræða 

og markmið þeirra eru mismunandi. Miðar 7. gr. að því að stöðva brot á samkeppnisreglum sem 

búið er að sýna fram á að hafi verið framið á meðan 9. gr. miðar að því að draga úr áhyggjum sem 

framkvæmdastjórnin hefur látið í ljós í bráðabirgðamati sínu. Þetta sjónarmið er ólíkt því sem 

 
83 sama heimild 16. 
84 Mál C-441/07 Commssion g. Alrosa Company Ltd.  EU:C:2010:377, [2010] ECR I-05949, mgr. 35. 
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Almenni dómstóllinn hélt fram.85 Í dómi sínum rekur Dómstóll ESB ólíka eiginleika greinanna og 

tekur fram að skylda framkvæmdastjórnarinnar til að tryggja meðalhófsregluna sé misjafnlega 

yfirgripsmikil, allt eftir því hvorri greininni er beitt.86  

Dómstóllinn víkur þá að meðalhófsreglunni og segir hana einskorðast við samanburð á 

þeim skuldbindingum sem framkvæmdastjórnin samþykkir og telur koma til móts við áhyggjur 

hennar og öðrum og minna íþyngjandi skuldbindingum sem hlutaðeigandi fyrirtæki hafi lagt og 

mæta áhyggjum framkvæmdastjórnarinnar á jafn fullnægjandi hátt.87 Af þessu leiðir að 

framkvæmdastjórninni er ekki skylt að leita uppi minna íþyngjandi skuldbindingum en þeim sem 

fyrirtæki leggja til. Fyrirtæki sem bjóða fram skuldbindingar á grundvelli 9. gr. gera það vitandi 

að slíkar skuldbindingar geta farið út fyrir þær heimildir sem framkvæmdastjórnin hefur til 

íhlutunar á grundvelli 7. gr. Aftur á móti slík er ákvörðun á grundvelli 9. gr. bindandi og gerir 

fyrirtækum kleift að komast hjá því að sæta formlegri niðurstöðu þess efnis að brot hafi átt sér stað 

og mögulegum sektum þar að lútandi.88 Af framangreindu leiðir að slíkar skuldbindingar brjóta 

ekki í bága við meðalhófsregluna og það eina sem framkvæmdastjórnin þarf að athuga er hvort 

fyrirtæki hafi boðið aðrar og minna íþyngjandi skuldbindingar sem mæta áhyggjum hennar á sama 

hátt.  

Þessi niðurstaða dómstólsins hefur verið túlkuð á þá leið að dregið hafi verið verulega úr 

áhrifum meðalhófsreglunnar við málsmeðferð skuldbindandi ákvarðana. Í ljósi þess er aðeins hægt 

að treysta á að framkvæmdastjórnin sýni ákveðna sjálfsstjórn í framkvæmd sinni og tryggi að 

skuldbindingar séu í samræmi við meðalhófsregluna.89 Frederic Jenny, formaður 

samkeppnisnefndar Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD), er þeirrar skoðunar að 

lögmæti skuldbindandi ákvarðana hafi við þetta minnkað verulega þar sem þær eru orðnar að 

niðurstöðum einhliða viðræðna framkvæmdastjórnarinnar og hlutaðeigandi fyrirtækja án nokkurs 

konar eftirlits dómstóla í stað þess að vera hluti af gagnsæju ferli þar sem ákvarðanir 

framkvæmdastjórnarinnar eru kæranlegar.90  

 
85 Jenny (n. 80) 753. 
86 Mál C-441/07 Commssion g. Alrosa Company Ltd.  EU:C:2010:377, [2010] ECR I-05949, mgr. 38. 
87 sama heimild, mgr. 61.  
88 sama heimild, mgr. 48.  
89 Papp (n. 60) 931.  
90 Jenny (n. 80) 763. 
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6 Breytingar á fyrirkomulagi undanþágumála með gildistöku laga nr. 103/2020 

Sem fyrr er getið hafa fjöldamörg undanþágumál komið á borð Samkeppniseftirlitsins á síðustu 

áratugum vegna samstarfs á grundvelli 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Líkt og framangreind 

umfjöllun ber með sér liggur fyrir umfangsmikil réttarframkvæmd samkeppnisreglna þ.á.m. fjöldi 

ákvarðana og úrskurða samkeppnisyfirvalda og dómstóla um einstök mál og túlkun einstakra 

skilyrða 1. mgr. 15. gr. Þá er lagt til grundvallar í íslenskum samkeppnisrétti að við túlkun 

samkeppnislaga skuli taka mið af framkvæmd samkeppnisréttar á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr, 

26. gr. laganna og liggur fyrir fjöldi dóma Evrópudómstólsins auk ákvarðana 

framkvæmdastjórnarinnar.91 Aukinheldur gaf Samkeppniseftirlitið út almennar leiðbeiningar 

samkvæmt 2. mgr. 15. gr. samkeppnislaga þar sem fjallað er um þau kjarnaatriði sem fyrirtæki 

þurfa að hafa til hliðsjónar. Til nánari leiðbeiningar gilda jafnframt leiðbeiningar ESA um beitingu 

3. mgr. 53. gr. EES-samningsins sem og leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar. Í leiðbeiningum 

sínum vísar Samkeppniseftirlitið til þeirra og tekur fram að þær séu til fyllingar.92 

Við lögfestingu samkeppnislaga nr. 44/2005 var litið til þeirra áhrifa sem innleiðing 

reglugerðar nr. 1/2003 myndi hafa á innlenda samkeppnislöggjöf. Reglugerðin hafði mikil áhrif á 

framkvæmd evrópsks samkeppnisréttar og framkvæmd samkeppnisreglna að miklu leyti falið 

samkeppniseftirlitum aðildarríkjanna. Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

130/2004, frá 24. september 2004, var reglugerð 2003/1EB tekin upp í EES-samninginn og 

samkeppnisyfirvöldum og dómstólum í EFTA-ríkjunum fengin heimild til að beita ákvæðum 53. 

og 54. gr. EES-samningins fullum fetum. Þá var reglugerðin innleidd í íslenskan rétt með reglugerð 

nr. 811/2006. Einnig var gerð sú breyting á íslenskum samkeppnislögum að Samkeppniseftirlitinu 

var falið að beita ákvæðum 53. og 54. gr EES-samningsins þegar mál væru þess eðlis að þau gætu 

haft áhrif á milli aðildarríkja að EES-samningnum, sbr. 26. gr. samkeppnislaga.93 Af þessu er ljóst 

að við framkvæmd íslenskra samkeppnislaga ber að líta til þeirrar þróunar sem á sér stað í 

evrópskum samkeppnisrétti og breytingin með lögum nr. 103/2020 mun því koma til með að 

tryggja samræmi á milli íslenskra samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins. 

 Eftir gildistöku EB reglugerðar nr. 1/2003 tóku meirihluti EES-ríkjanna það skref að breyta 

samkeppnislögum sínum á þann hátt að leggja það í hendur hlutaðeigandi fyrirtækja að meta 

 
91 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610 mál. 
92 Samkeppniseftirlitið (n. 1), mgr. 9.  
93 Alþt. 2004-05, A-deild, þskj. 883 – 590. mál. 
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lögmæti samstarfs þeirra. Breytingin er almennt talin hafa gefist vel og þess má geta að einungis 

þrjú aðildarríki innan ESB notuðust við hliðstætt fyrirkomulag og hér á landi í lok árs 2017, þ.e. 

Danmörk, Ítalía og Lettland.94 Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að samkeppnislögun 

nr. 44/2005 er í engu vikið að því af hverju haldið var í þá framkvæmd að fyrirtæki sæki 

undanþáguheimildir til Samkeppniseftirlitsins, andstætt þeirri þróun sem átti sér stað innan EES-

réttar. Var þeirri framkvæmd viðhaldið og ekki fjallað um þann möguleika að fyrirtæki meti sjálf 

hvort skilyrði samstarfs séu uppi en draga má þá ályktun að ítarleg greining á þeirri breytingu hafi 

ekki farið fram. 

 Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 103/2020 er vikið að þeim 

markmiðum er stóðu að baki lagasetningunni. Þar segir að horft hafi verið til þess að „auka 

skilvirkni og hagræði fyrir atvinnulífið en málsmeðferð undanþágubeiðna og þær kröfur sem 

gerðar eru til hennar geta leitt til tafa á afgreiðslu.“95 Það gefur augaleið að grundvöllur fyrir 

samstarfi fyrirtækja sem óumdeilanlega er til hagsbóta fyrir atvinnulífið getur brostið á svo löngum 

málsmeðferðartíma og raun ber vitni en dæmin sýna að nokkur ár getur tekið fyrir fyrirtæki að fá 

slíkar undanþágur.96 Þetta á sér í lagi við á mörkuðum tækni og nýsköpunar, þar sem ör þróun á 

sér stað og samstarf getur skipt sköpum.97 Fyrrnefnd breyting á 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga 

mun koma til með að einfalda framkvæmdina og um leið létta á Samkeppniseftirlitinu. Með 

auknum mannafla og fé sem nýta má í að rannsaka meint brot má leiða að því líkur að koma megi 

í veg fyrir alvarlegustu samkeppnisbrotin, á sama hátt og reglugerð nr. 1/2003 veitti 

framkvæmdastjórninni aukið svigrúm við rannsókn slíkra brota.  

 Þrátt fyrir að skýr réttarframkvæmd hafi myndast með fjölda ákvarðana 

Samkeppniseftirlitsins, auk úrlausna áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem og dómstóla felst 

óneitanlega mikil réttarvissa fyrir fyrirtæki að fá í hendurnar sérstaka ákvörðun þar sem undanþága 

er veitt. Slík réttarvissa getur reynst afar veigamikil, sér í lagi í ljósi mögulegrar refsiábyrgðar 

 
94 Whish og Bailey (n. 12) 176. 
95 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610 mál. 
96 Í dæmaskyni má nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. apríl 2019 nr. 13/2019, þar sem rúm 2 ár liðu frá 

undanþágubeiðni þar til hún var veitt og ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 24. nóvember 2016 nr. 34/2016, þar sem 

tæpt eitt og hálft ár liðu. 
97 Sjá ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 22. maí 2015 í máli nr. 14/2015. Þar mat Samkeppniseftirlitið það svo að 

samstarf Nova og Vodafone um rekstur dreifikerfis tengdu farsímastarfsemi félaganna myndi hafa jákvæð áhrif á 

markaðinn með aukinni skilvirki, öryggi, hagræði og gæðum, sem gæti skilað sér til viðskiptavina félaganna. Þá væri 

samstarfið til þess fallið að auðvelda rekstaraðilum aðgang inn á markaðinn, með tilheyrandi fjölgun valkosta fyrir 

neytendur.  Sjá einnig ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 4. mars. 2020 nr. 7/2020 þar sem Sýn, Ríkisútvarpinu og 

Neyðarlínunni var veitt undanþága til að eiga samstarf um uppbyggingu og rekstur fjarskiptaaðstöðu. 
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starfsmanna fyrirtækja vegna brota geta samkeppnislögum, sbr. 1. mgr. 41. gr. a samkeppnislaga. 

Auk þess felast í því miklir orðsporshnekkir fyrir fyrirtæki að vera staðin að ólögmætu samráði. 

Einnig má velta því upp hvort veiting undanþágu sé betur til þess fallin að að tryggja hag neytenda 

þar sem keppinautar geta ekki hafið með sér samstarf fyrr en Samkeppnisyfirvöld hafa lagt á það 

mat. Þegar fyrirtæki bera saman bækur sínar og meta lögmæti mögulegs samstarfs mun alltaf eiga 

sér stað einhvers konar samráð, óháð því hvort ráðist verði í slíkt eða ekki.  

6.1 Áhrif á eldri undanþáguákvarðanir  

Umræddar breytingar sem tóku gildi þann 1. janúar 2021 leiddu til þess að áður veittar undanþágur 

af hálfu Samkeppniseftirlitsins á grundvelli eldra ákvæðis hafa nú fallið úr gildi. Með gildistöku 

sjálfsmatskerfisins hefur lagagrundvöllur fyrir slíku samráði því skort og bar viðkomandi aðilum 

sem undanþágu nutu samkvæmt eldra kerfinu að taka um sjálfsmat í samræmi við lög nr. 103/2020. 

Samkeppniseftirlitið hefur þó gefið það út að þeim fyrirtækjum er hlutu undanþágu sem féll úr 

gildi þann 1. janúar verði veitt ákveðið svigrúm til þess að aðlagast breytingum. Mun 

Samkeppniseftirlitið líta svo á að samstarf sem áður hafði fengið undanþágu uppfylli skilyrði 15. 

gr. samkeppnislaga til 1. júlí 2021.98  

Í leiðbeiningum þeim sem Samkeppniseftirlitið hefur gefið út á grundvelli 2. mgr. 15. gr. er 

vikið að fordæmisgildi eldri ákvarðana Samkeppniseftirlitsins og eftir atvikum úrlausnum 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála og dómstóla. Þar tekur Samkeppniseftirlitið það fram að 

hliðsjón verði höfð af eldri ákvörðunum upp að vissu marki en hafa skuli í huga að þær voru teknar 

í öðru lagaumhverfi en því sem nú gildir, sem geti haft áhrif á leiðbeiningagildi þeirra, sérstaklega 

hvað sönnunarkröfur varðar.99 Þá er að því vikið í leiðbeiningunum að forsendur fyrir undanþágum 

sem veittar voru á grundvelli eldri laga geta breyst, og eru þar teknar sem dæmi aðstæður á 

markaði, staða fyrirtækja á markaði og aðgangshindranir. Jafnframt voru flestar undanþágur veittar 

með afmarkaðan gildistíma, m.a. annars í ljósi tíðra breytinga á mörkuðum. Að mati 

Samkeppniseftirlitsins er þetta allt til þess fallið að hafa áhrif á leiðbeiningargildi eldri 

undanþáguákvarðana og varpar ljósi á mikilvægi þess að fyrirtæki leggi upp með því að meta 

viðkomandi samstarf sjálfstætt.100   

 
98 „Gildi eldri undanþáguákvarðana (uppfært 3. mars)“ (Samkeppniseftirlitið, 3. mars 2021) 

<https://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/leidbeiningar-um-undantekningar-fra-banni-vid-samradi> skoðað 1. maí 
2021. 
99 Samkeppniseftirlitið (n. 1), mgr. 59.  
100 sama heimild, mgr. 60.  
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 Þegar meta á fordæmisgildi eldri undanþáguákvarðana er einnig mikilvægt að taka til 

athugunar hvort Samkeppniseftirlitið hafi skilyrðisbundið undanþáguna á grundvelli þágildandi 

heimildar í 2. mgr. 15. gr. Í gegnum tíðina hafa undanþágur nær undantekningarlaust verið bundnar 

slíkum skilyrðum sem sett eru að undangenginni rannsókn Samkeppniseftirlitsins. Var slíkum 

undanþágum ætlað að hafa áhrif á samstarfið á þann hátt að það félli undir 1. mgr. sömu greinar. 

Við brot á slíkum skilyrðum gat Samkeppniseftirlitið dregið undanþágu fyrirvaralaust til baka og 

lagt á viðkomandi fyrirtæki stjórnvaldssekt.101 Þau skilyrði sem samstarfsfyrirtæki kunna að setja 

sér í hinu nýja sjálfsmatskerfi hafi eðli máls samkvæmt ekki sömu lagalegu áhrif og bindandi 

stjórnvaldsfyrirmæli Samkeppniseftirlitsins. Af því leiðir geta samstarfsfyrirtæki ekki gefið sér að 

samskonar skilyrði eigi við um þeirra samstarf og þau sem Samkeppniseftirlitið setti í eldra 

kerfinu. Fyrirtækin verða þ.a.l. að leggja mat á það sjálfstætt miðað við aðstæður á hverjum tíma 

hvort breytingar á samstarfinu verði til þess að þau geti notið undantekningu frá banni 10. og 12. 

gr. samkeppnislaga.  

Af öllu þessu er ljóst að þær undanþágur sem Samkeppniseftirlitið veitti á grundvelli eldra 

ákvæðis 15. gr. samkeppnislaga leysa ekki fyrirtæki undan þeirri skyldu að meta samstarfið og 

hvort skilyrðum 15. gr. sé fullnægt á sjálfstæðan hátt. Skiptir þar engu þó um áframhaldandi 

samstarf sé að ræða sem áður hefur verið fallist á að njóti undanþágu.102  

6.2 Sönnunarbyrði við sjálfsmat  

Fyrir gildistöku laga nr. 103/2020 bar þeim fyrirtækum sem óskuðu eftir undanþágu á grundvelli 

15. gr. samkeppnsilega að sýna fram á að þargreind skilyrði ákvæðisins væru uppfyllt. Samstarf 

fyrirtækja getur þá aðeins átt sér stað og verið undanþegið banni 10. og 12. gr. Samkeppnislaga, 

þyki sannað að öll skilyrði 15. gr. séu uppfyllt. Samkvæmt sjálfsmatskerfinu mun sönnunarbyrðin 

fyrir því að skilyrði 15. gr. séu uppfyllt, áfram hvíla á viðkomandi fyrirtækjum en líkt og vikið 

hefur verið að fól breytingin með lögum nr. 103/2020 ekki í sér neina efnislega breytingu á þeim 

skilyrðum. Er tekinn af allur vafi um þetta í frumvarpi því er varð að framangreindum lögum og 

segir þar m.a. „Sönnunarbyrðin um að skilyrði sem fram koma í 1. mgr. séu uppfyllt hvílir á þeim 

fyrirtækjum eða samtökum fyrirtækja sem hyggja á samstarf, sbr. til hliðsjónar ákvæði 2. gr. 2. 

kafla bókunar 4 við samning EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“103 

 
101 Samkeppnislög nr. 44/2005, d-liður 1. mgr. 37. gr. 
102 Samkeppniseftirlitið (n. 1), mgr. 61.  
103 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610 mál, athugasemdir við 3. gr. 
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 Aukin ábyrgð fyrirtækja mun hafa mikla þýðingu varðandi sönnun en líkt og getið hefur 

verið munu samstarfsaðilar sjálfir leggja mat á skilyrði 15. gr. og hefja samtarf sín á milli þykja 

þau vera uppfyllt. Þessi skilyrði þurfa jafnframt að vera uppfyllt allan þann tíma sem samstarf er 

viðhaft. Samstarfið kann svo að vera tekið til skoðunar af Samkeppniseftirlitinu, þykir tilefni til 

þess. Verði það niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að samstarfið fari gegn 10. og 12. gr. 

samkeppnislaga verða hlutaðeigandi aðilar að geta sýnt fram á að samstarf þeirra hafi uppfyllt 

skilyrði 15. gr. samkeppnislaga allan þann tíma sem það hefur verið fyrir hendi. Þá verður slík 

sönnun að fara fram með skriflegum sönnunargögnum og hlutverk Samkeppniseftirlitsins 

eingöngu að meta hvort sönnun hafi tekist.104  

 Takist samstarfsaðilum ekki að færa sönnur fyrir því að öll skilyrði 15. gr. samkeppnislaga 

séu uppfyllt mega þeir eiga von á að viðurlögum samkeppnislaga verði beitt. Sönnunarstaðan er 

því ekki að öllu leyti sú sama, en áður komst samstarf ekki til framkvæmda fyrr en ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins lá fyrir. Það er því afar mikilvægt að sterk rök búi að baki samstarfi 

fyrirtækja og að aðilar sem hyggja á samstarf sín á milli kynni sér þau gögn sem þurfa að vera fyrir 

hendi svo sýna megi fram á að skilyrði 15. gr. séu uppfyllt. 

 Eins og ráða má af framangreindum ummælum í frumvarpi því er varð að lögum nr. 

103/2020 er EES/ESB-samkeppnisréttur hafður til hliðsjónar. Ber því að líta til dómstóls ESB og 

dómaframkvæmdar hans til þess að varpa skýrara ljósi á sönnunarkröfur. Líkt og greinir í kafla 5 

hefur sjálfsmatskerfið verið við lýði innan ESB frá gildistöku EB reglugerðar nr. 1/2003. Í 

dómaframkvæmd sinni hefur dómstóll ESB skýrt þær sönnunarkröfur sem gerðar eru til aðila er 

byggja á því að samstarf þeirra á milli skapi hagkvæmnisábata og uppfylli þar með skilyrði til 

undantekninga. Dómstóllinn hefur staðfest að aðili sem heldur slíku fram, þurfi að sýna fram á það 

með óyggjandi hætti, með sannfærandi röksemdum og sönnunargögnum.105 Að auki verða traust 

gögn að búa að baki fullyrðingum um þann ávinning sem hlýst af samstarfinu og allar fullyrðingar 

um hagkvæmnisábata að byggja á nákvæmri, tæmandi og sannfærandi greiningu106 

 Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins um beitingu 15. gr. samkeppnislaga er jafnframt 

vikið að breyttum sönnunarkröfum í sjálfsmatskerfinu. Þar segir að í þeim málum sem tekin hafa 

 
104 Eftirlitsstofnun EFTA (n. 11), mgr. 41 og 44.  
105 Mál C-68/12 Slovenská sporiteľňa a.s. EU:C:2013:71, mgr. 32:  „It is the person who relies on that provision who 

must demonstrate, by means of convincing arguments and evidence, that the conditions for obtaining an exemption 

are satisfied.“ 
106 MasterCard (Mál COMP/34.579) Commission Decision [2007] OJ C264/8, mgr. 732. 
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verið til umfjöllunar hjá dómstólum Evrópusambandsins, hefur komið fram að ekki sé unnt að 

leggja sama sönnunarmat og sömu sönnunarkröfur til grundvallar og þegar framkvæmdastjórnin 

veitti undanþágur. Er þar vísað til mgr. 136 og 140 – 143 í áliti Mengozzi aðallögsögumanns frá 

30. janúar 2014 í máli nr. C-382/12. Eins og fram hefur komið var í eldra kerfinu talið fullnægjandi 

að líkur væru á því að samstarf fyrirtækja myndi leiða af sér hagkvæmnisábata, og uppfylla önnur 

skilyrði. Mengozzi telur að sönnunarstaðan sé á annan veg, nú þegar framkvæmdastjórnin veiti 

ekki formlegar undanþágur og fyrirtæki þurfi að færa sönnur fyrir því að samstarfið hafi uppfyllt 

skilyrði undanþágu. Af því leiðir að eldri ákvarðanir samkeppnisyfirvalda hafa ekki sama 

fordæmisgildi í sjálfsmatskerfinu, þá einnig hvað varðar sönnunarkröfur, sbr. einnig það sem kom 

fram í kafla 6.1.107  

6.3 Ný sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins 

Með lögum nr. 103/2020 kom inn ný heimild til handa Samkeppniseftirlitsins sambærileg þeirri 

sem framkvæmdastjórninni var veitt með reglugerð EB nr. 1/2003 og fjallað var ítarlega um í kafla 

5.1. Sú heimild er nú í 2. mgr. 17. gr. f. samkeppnislaga og er um margt efnislega samhljóða 9. gr. 

reglugerðarinnar.  

2. mgr. 17. gr. f. hljóðar svo:  

Ef Samkeppniseftirlitið hefur til rannsóknar háttsemi sem kann að fara gegn ákvæðum 

10.–12. gr. og hlutaðeigandi fyrirtæki eða samtök fyrirtækja bjóðast til að taka á sig 

skuldbindingar sem Samkeppniseftirlitið metur að bindi enda á 

samkeppnistakmarkanir, er Samkeppniseftirlitinu heimilt að taka ákvörðun um að 

ljúka máli með sátt um þær skuldbindingar. Heimilt er að samþykkja skuldbindingar 

til tiltekins tíma. 

Þá er í 3. mgr. sömu greinar heimild til endurupptöku. Þar segir að Samkeppniseftirlitinu er heimilt, 

að eigin frumkvæði eða að fenginni beiðni aðila, að hefja málsmeðferð að nýju verði verulegar 

breytingar á þeim málsatvikum sem liggja til grundvallar ákvörðun, efni hlutaðeigandi fyrirtæki 

ekki skuldbindingar sínar eða ef ákvörðunin byggir á ófullnægjandi, röngum eða villandi 

upplýsingum sem aðilar hafa látið í té. Þessi atriði eru í samræmi við heimildir stjórnvalda til 

endurupptöku mála almennt að öðru leyti en því að Samkeppniseftirlitið getur að eigin frumkvæði 

endurskoðað sáttina og hafið málsmeðferð að nýju, án kröfu þar um frá aðila máls. 

 
107 Samkeppniseftirlitið (n. 1), mgr. 94.  
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 Fyrir gildistöku laga nr. 103/2020 gerði Samkeppniseftirlitið sáttir á grundvelli 1. mgr. 17. 

gr. f. sem kveður á um að ef fyrirtæki, eða samtök fyrirtækja, hafi gerst brotleg við samkeppnislög, 

sé Samkeppniseftirlitinu heimilt að ljúka máli með sátt. Sú sátt er jafnframt bindandi fyrir aðila. 

Þeirri heimild hefur verið beitt án þess þó að fyrirtæki viðurkenni tiltekin brot.108  Í athugasemdum 

með frumvarpi því er varð að lögum nr. 103/2020 er vikið að hinni nýju sáttaheimild. Er þeim 

breytingum ætlað að festa þessa framkvæmd frekar í sessi en í hinu eldra ákvæði var ekki skýrt 

kveðið á um þann möguleika að gera sátt án þess að komast að niðurstöðu um eiginlegt brot, líkt 

og kveðið er á um í 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003.109 Líkt og vikið var að í kafla 5.1. er sá 

meginmunur á ákvörðunum samkvæmt 7. gr. reglugerðarinnar og skuldbindandi ákvörðunum 

samkvæmt 9. gr. sá að ákvörðun samkvæmt 7. gr. er byggð á því að eiginlegt brot hafi átt sér stað 

og framkvæmdastjórnin geti þar með beitt ákvörðun og sekt sem bindur enda á brot. Þegar um 

ákvörðun á grundvelli 9. gr. reglugerðarinnar er að ræða er ekki tekin afstaða til þess hvort brot 

hafi átt sér stað. Segir um þetta í frumvarpinu að rétt hafi verið að kveða sérstaklega á um þessa 

heimild í samkeppnislögum, að gera sátt án þess þó að sök sé viðurkennd, enda eiga lögin að 

endurspegla þau úrræði sem til staðar eru.110  

 Líkt og vikið var að í kafla 5.1 hefur samsvarandi heimild gefist afar vel í evrópskum 

samkeppnisrétti en af henni hefur leitt mikil aukning í fjölda ákvarðana sem teknar hafa verið af 

samkeppnisyfirvöldum aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni. Þetta hefur leitt til aukinnar 

hagræðingar á þann hátt að unnt er að leysa úr málum á einfaldari og fljótlegri máta en áður. Hvað 

fyrirtækin varðar mun hin nýja heimild að öllum líkindum reynast eftirsóknarverð enda kemur 

beiting ákvæðisins í veg fyrir að komist sé formlega að þeirri niðurstöðu að brot hafi átt sér stað. 

Þar með komast þau hjá því að sæta kostnaðarsamri, tímafrekri og umfangsmikilli málsmeðferð 

Samkeppniseftirlitsins.  

 Þykir þetta vera mikil réttarbót sérstaklega í ljósi þeirra miklu ábyrgðar sem nú er lögð á 

fyrirtæki, að meta hvort skilyrði fyrir undanþágu séu uppfyllt. Verði heimildinni beitt fullum fetum 

mun þetta óneitanlega reynast gott tæki, hvoru tveggja fyrir Samkeppniseftirlitið og fyrirtæki. 

Þessi heimild færir samkeppnisyfirvöldum aukinn sveigjanleika og getur Samkeppniseftirlitið 

brugðist skjótt við, leggi hlutaðeigandi fyrirtæki ekki að öllu leyti rétt mat á samstarf sín á milli og 

 
108 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 11. ágúst 2017 í máli nr. 1/2017. 
109 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610 mál, athugasemdir við 8. gr. 
110 Sama heimild. 
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lokið máli hratt án þess að tekin sé ákvörðun um eiginlegt brot gegn samkeppnislögum. Það þarf 

þó að hafa hliðsjón af eðli og alvarleika þeirra samkeppnistakmarkana sem um ræðir og þeirra 

skuldbindinga sem lagðar eru til. Yrði ákvæðinu því ekki ætlað að ljúka rannsóknum á alvarlegri 

samkeppnisbrotum og er það í samræmi við framkvæmdina í evrópskum samkeppnisrétti. 

 Samsvarandi úrræði framkvæmdastjórnarinnar hefur þó sætt nokkurri gagnrýni. Eftir að 

dómur Dómstóls ESB féll í máli Alrosa hafa fræðimenn bent á að framkvæmdastjórnin kunni að 

hafa of frjálsar hendur þegar samið er við fyrirtæki um skuldbindingar. Kann það að leiða til þess 

að fyrirtæki gangist við skuldbindingum sem telja megi of íþyngjandi í ljósi þeirra 

samkeppnistakmarkana sem binda á endi á. Þá hefur ferlið verið gagnrýnt fyrir að gera 

framkvæmdastjórninni kleift að sveigja fram hjá endurskoðun og eftirliti dómstóla. Í 4. mgr. 27. 

gr. reglugerðar nr. 1/2003 er þó settur ákveðinn varnagli þar sem framkvæmdastjórninni er gert 

skylt að birta samantekt um málið og megininntak skuldbindinga og gefa hagsmunaaðilum kost á 

að leggja til athugasemdir innan ákveðins frests. Sambærilegt ákvæði fylgdi aftur á móti ekki hinni 

nýju sáttaheimild Samkeppniseftirlitins. Það má því draga þá ályktun að Samkeppniseftirlitinu sé 

slík eftirgrennslan í sjálfsvald sett.  

7 Samantekt og niðurlag 

Markmið ritgerðarinnar var að varpa nánara ljósi á hið nýja sjálfsmatskerfi, vega og meta kosti 

þess og galla og hvernig fyrirkomulaginu verður háttað í framkvæmd. Samhengisins vegna var 

inntak þeirra skilyrða er fram koma í 1. mgr. 15. gr. tekið til skoðunar enda eru þau efnislega hin 

sömu auk þess sem gert var grein fyrir bannákvæðum 10. og 12. gr. Í framhaldi af því var 

undanþágum Samkeppniseftirlitsins, eftir gildistöku samkeppnislaga nr. 44/2005, gerð skil. Var 

sérstök áhersla lögð á skilyrtar undanþágur, með það að augnamiði að gera grein fyrir þeim 

vandkvæðum sem það kann að valda fyrirtækjum í sjálfsmatskerfinu. Að því loknu var 

framkvæmdin í evrópskum samkeppnisrétti og reglugerð (EB) nr. 1/2003, þaðan sem fyrirmynd 

sjálfsmatskerfisins er fengin, tekin til ítarlegrar skoðunar. Megin umfjöllun þess kafla snéri að 

skuldbindandi ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar en samsvarandi heimild var tekin upp í 

íslensk samkeppnislög með lögum nr. 103/2020. Leitast var við að varpa ljósi á þessa heimild og 

hvernig hún hefur gjörbreytt landslagi evrópsks samkeppnisréttar. Með evrópskan samkeppnisrétt 

til hliðsjónar var sjónum beint að hinu nýja sjálfsmatskerfi í íslenskum samkeppnisrétti, hver áhrif 

þess kunna að verða í framkvæmd og að hve miklu leyti hafa megi hliðsjón af eldri undanþágum 
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samkeppniseftirlitsins. Að lokum var ný sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins tekin til skoðunar en 

hún sækir fyrirmynd sína í skuldbindandi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar.  

Frá gildistöku samkeppnislaga nr. 44/2005 hafa fjöldamargar undanþágubeiðnir frá 

bannákvæðum laganna verið samþykktar af samkeppnisyfirvöldum en aðeins örfáum hefur verið 

hafnað. Ljóst er að yfirgripsmikil réttarframkvæmd liggur fyrir á þessu sviði auk þess sem fjöldi 

dóma Dómstóls Evrópusambandsins og ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar má hafa til 

hliðsjónar. Þessu til viðbótar hafa framkvæmdastjórnin, ESA og Samkeppniseftirlitið gefið út 

leiðbeinandi reglur fyrirtækjum til hægðarauka. Að mati höfundar er innleiðing sjálfsmatskerfisins 

til bóta og mun leiða til einföldunar á gildandi framkvæmd, öllum hlutaðeigandi til hagsbóta. Líkt 

og framangreind umfjöllun ber með sér hefur afgreiðsla undanþágumála hjá Samkeppniseftirlitinu 

verið afar tímafrek undanfarin ár. Á löngum málsmeðferðartíma getur grundvöllur fyrir samstarfi 

brostið, sem jafnvel er óumdeilanlega til hagsbóta fyrir atvinnulífið. Með því að færa ábyrgðina á 

herðar fyrirtækja getur Samkeppniseftirlitið nýtt mannafla og fjármagn sitt í að stöðva alvarlegri 

samkeppnisbrot. Sú varð raunin innan Evrópu og hefur sjálfsmatskefið gjörbreytt skilvirkni 

samkeppniseftirlits.  

Í inngangskafla ritgerðarinnar var þeirri spurningu aftur á móti varpað fram hvort fyrirtæki 

séu í raun reiðubúin að taka þá áhættu að meta aðstæður og skilyrði 15. gr. með öðrum hætti en 

Samkeppniseftirlitið. Mikil réttarvissa var fólgin í því að fá formlega ákvörðun 

Samkeppniseftirlitins um undanþágu, sér í lagi í ljósi mögulegrar refsiábyrgðar starfsmanna og/eða 

stjórnarmanna fyrirtækja, séu þau staðin að ólögmætu samráði. Áhrif breytinganna mun að öllum 

líkindum ráðast af því hversu vel fyrirtækjum tekst að meta skilyrði 15. gr. Ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins, þess efnis að veita undanþágur á grundvelli 15. gr., var kæranleg 

stjórnvaldsákvörðun en telja verður líklegt að í stað kæru á slíkri ákvörðun muni koma til kvartana 

keppinauta yfir ólögmætu samráði. Mun slíkt kalla á rannsókn Samkeppniseftirlitsins á því hvort 

hlutaðeigandi fyrirtæki hafi metið skilyrðin rétt. Ekki er ólíklegt að slíkar rannsóknir muni koma 

til með að reynast stærri í sniðum en rannsóknir á skilyrðum undanþágu vegna umsóknar aðila. Að 

mati höfundar getur hin nýja heimild Samkeppniseftirlitsins í 2. mgr. 17. gr. f. samkeppnislaga 

verið lausn á þessum vanda og leikið stórt hlutverk í nýju umhverfi samkeppnislaga, að því gefnu 

að henni verði beitt fullum fetum. Séu ágallar á mati fyrirtækja á samstarfi sín á milli yrði málið 

leyst í samráði við Samkeppniseftirlitið án þess að komist sé formlega að þeirri niðurstöðu að brot 

hafi átt sér stað. Yrði þar með komist hjá kostnaðarsömu og umfangsmiklu málsmeðferðarferli. 
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Það þykir þó gagnrýnivert að samhliða innleiðingu heimildarinnar hafi ekki verið kveðið á um rétt 

þeirra sem hagsmuna hafa að gæta til þess að tjá sig um sáttir Samkeppniseftirlitsins og þykir 

höfundi rétt að skylda Samkeppniseftirlitið til að leita eftir athugasemdum aðila, að því gefnu að 

þeir hafi hagsmuna að gæta.  
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