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Útdráttur 
Ritgerð þessi er á sviði samkeppnisréttar og fjallar um breytingu sem gerð var á 15. gr. 
samkeppnislaga nr. 44/2005 með lögum nr. 103/2020. Allt til lok árs 2020 var það í höndum 
Samkeppniseftirlitsins að veita fyrirtækjum undanþágu til samstarfs sem fer gegn banni 10. 
og/eða 12. gr. samkeppnislaga. Með lögum nr. 103/2020 var matið á því hvort samstarf uppfylli 
skilyrði undanþágu á grundvelli 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga fært í hendur fyrirtækjum 
og/eða samtökum fyrirtækja sem hyggja á slíkt samstarf. Því hefur verið lýst svo að mat á 
skilyrðum fyrir undanþágu samkvæmt 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga skuli byggjast á 
sjálfsmati fyrirtækja og kallast það sjálfsmatskerfið. Samhliða þessum breytingum voru 
einstaklingsbundnar undanþágur Samkeppniseftirlitsins aflagðar. Með framangreindri 
breytingu var framkvæmdin á Íslandi samræmd framkvæmd Evrópusambandsins (ESB). Í 
ritgerðinni er tekið til skoðunar hvernig fyrirtæki eða samtök fyrirtækja á Íslandi sem hyggja á 
samstarf skulu beita sjálfsmatskerfinu.  
 
Markmið þessarar ritgerðar er að skoða álitaefnin sem upp geta komið við sjálfsmat fyrirtækja 
á skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Við matið er litið til erlendrar framkvæmdar og 
umfjöllunar erlendra fræðimanna um beitingu 3. mgr. 101. gr. Stofnsáttmála 
Evrópusambandsins en 15. gr. samkeppnislaga sækir fyrirmynd sína til ákvæðisins. 
Markaðsaðstæður á Íslandi eru teknar til skoðunar og lagt mat á það hvort smæð íslenskra 
markaða leiði til enn strangara mats á skilyrðum ákvæðisins þegar fyrirtæki og/eða samtök 
fyrirtækja hyggja á samstarf.  
 
Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að beiting sjálfsmatskerfisins getur verið flókin í framkvæmd 
en rétt túlkun á skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga er hins vegar mjög mikilvæg fyrir 
fyrirtæki og neytendur. Ritgerðin leiddi einnig í ljós að túlkun á skilyrðum ákvæðisins er ekki 
alltaf skýr. Samkvæmt erlendri framkvæmd hefur sjálfsmatskerfið gengið vel en fyrirtæki og 
fræðimenn hafa þó kallað eftir skýrari leiðbeiningum og fordæmum frá framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins. Í ljósi þess að engin reynsla er komin á framkvæmd sjálfsmatskerfisins 
hér á landi er sem stendur ekki unnt að draga ályktanir um framkvæmdina á Íslandi eftir að 
lögunum var breytt. Í lokakafla ritgerðarinnar hafa verið tekin saman atriði sem þurfa að koma 
til skoðunar við sjálfsmatið. Ákveðin aðferðafræði er sett fram sem gefur fyrirtækjum góða 
yfirsýn yfir þau skref sem fyrirtækin þurfa að fara í gegnum við sjálfsmatið.  
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The self-assessment system according to article 15. of the Icelandic Competition Law no. 
44/2005.  
 
Abstract 

The purpose of this thesis is to evaluate the amendment of article 15. of the Icelandic 
competition law nr. 44/2005, which was made with Act nr. 103/2020. Previously, the Icelandic 
Competition Authority used to bear the task of granting exemptions for companies whose co-
operation would mean the infringement of article 10. and/or 12. of the competition law no. 
44/2005. With the introduction of Act. nr. 103/2020 the responsibility of evaluating the 
possibility of an infringement has been shifted to the companies seeking to co-operate. This 
thesis evaluates how companies or organizations in Iceland should apply the self-assessment 
evaluation.  

The goal of this thesis is to look at issues that might surface when a company goes through the 
process of self-assessing their co-operation and the conditions listed in paragraph 1. of Article 
15. of the Icelandic competition law. With this evaluation we look towards foreign procedures 
and discussions regarding the use of paragraph 3. Article 101 TFEU. Furthermore, the thesis 
investigates Iceland’s special predicament of a small market size compared to other countries 
and whether that should result in an even stricter evaluation of the article’s conditions.  

In conclusion, the use of a self-assessment system can be quite complicated and the 
interpretation of the conditions listed in paragraph 1. of Article 15. of the Icelandic competition 
law is not always clear. Correct interpretation of the conditions is important for both the 
companies and consumers of the relevant market. The system of self-assessment has been 
successful according to foreign practice, yet companies and individuals in the field have asked 
for clearer guidelines and precedents from the European Commission. With no experience to 
show for a definitive conclusion cannot be drawn on the self-assessment evaluation in Iceland, 
therefore Iceland must wait for a proper evaluation of the changes to the law of competition. 
The final chapter involves a list of conditions that must be evaluated during the self-assessment. 
Additionally, the chapter covers a specific methodology which will allow for a better over-
view as well as understanding of the conditions needed from the co-operating companies. 
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1. Inngangur 
Virk samkeppni á mörkuðum er mikilvægur þáttur í að efla hagsæld hverrar þjóðar.1 Markmið 

samkeppnisreglna er að efla virka samkeppni á mörkuðum og stuðla að hagkvæmri nýtingu 

framleiðsluþátta þjóðfélagsins, neytendum til hagsbóta.2 Samkeppnisreglur eiga að tryggja það 

að fyrirtæki reyni ekki að takmarka samkeppni á þeim markaði eða mörkuðum sem þau starfa 

á.3 Á Íslandi eru í gildi samkeppnislög nr. 44/2005 og samkvæmt 1. gr. laganna er tilgangur 

þeirra að stuðla að framangreindum markmiðum.4 Í ákvæðinu segir að þessum markmiðum 

skuli náð fram með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í 

atvinnurekstri, vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum, auðvelda aðgang nýrra 

samkeppnisaðila að markaðnum og stuðla að heilbrigðu samkeppnisumhverfi til hagsbóta fyrir 

neytendur. Öllum fyrirtækjum sem starfa hér á landi er skylt að fara eftir ákvæðum 

samkeppnislaga og í skilningi laganna eru fyrirtæki skilgreind sem einstaklingar eða lögaðilar 

sem stunda atvinnurekstur án tillits til rekstrar- eða félagaforms.5 

 

Samkeppnisreglur eru reistar á því meginviðhorfi að fyrirtæki starfi sjálfstætt og taki 

sjálfstæðar ákvarðanir þegar þau ákveða markaðshegðun sína.6 Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga 

er ætlað að tryggja þetta sjálfstæði fyrirtækja á markaði og bannar ákvæðið hvers konar 

samstarf sem er til þess fallið að raska samkeppni.7 Ákvæði 12. gr. samkeppnislaga leggur bann 

við því að samtök fyrirtækja ákveði samkeppnishömlur eða hvetji til aðgerða sem geta leitt til 

röskunar á samkeppni á milli aðildarfyrirtækja.8 Í samkeppnisrétti er óumdeilt að samstarf sem 

hefur hamlandi áhrif á samkeppni milli fyrirtækja hafi skaðleg áhrif á atvinnulífið, neytendur 

og þjóðfélagið í heild.9 Á hinn bóginn er það ekki svo að hvers kyns samstarf milli fyrirtækja 

sé skaðlegt hagsmunum neytenda. Þvert á móti kann samstarf fyrirtækja við vissar 

kringumstæður að stuðla að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta án þess að samkeppni sé 

                                                
1 Starfshópur um leiðbeiningar í samkeppnisrétti, „Hollráð um heilbrigða samkeppni - Leiðbeiningar til 
fyrirtækja“ (Viðskiptaráð Íslands 23. apríl 2018) 3 
<https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/annad/hollrad-samkeppni-1-utgafa.pdf> skoðað 13. janúar 
2021. 
2 Samkeppniseftirlitið, „Leiðbeiningar um undantekningar frá banni við samráði“ (desember 2020) 
<https://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/leidbeiningar-um-undantekningar-fra-banni-vid-samradi> skoðað 1. 
mars 2021 mgr. 50. Hér eftir „leiðbeiningar Samkeppniseftirlitsins“. 
3 Starfshópur um leiðbeiningar í samkeppnisrétti (n. 1) 4. 
4 Hér eftir verður vísað til laga nr. 44/2005 sem „samkeppnislög“. 
5 Starfshópur um leiðbeiningar í samkeppnisrétti (n. 1) 6. 
6 22. mgr. í leiðbeiningum Samkeppnisefirlitsins.  
7 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 13/2019, 17. apríl 2019 mgr. 47. 
8 42. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
9 1. mgr. sama heimild.  
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raskað með óviðunandi hætti.10 Í 15. gr. samkeppnislaga er mælt fyrir um heimild fyrirtækja 

og samtaka fyrirtækja11 til þess að hafa með sér samstarf undir vissum kringumstæðum sem 

annars teldist ósamþýðanlegt 10. og/eða 12. gr. laganna. Undanþágan er tvíþætt. Annars vegar 

einstaklingsbundin undanþága sem felur í sér að fyrirtæki geta hafið samstarf sín á milli ef þau 

gæta þess að samstarfið uppfylli skilyrði sem tilgreind eru í 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. 

Samstarfsfyrirtækin bera sjálf ábyrgð á því að skilyrðin séu uppfyllt.12 Hins vegar 

hópundanþága sem felur í sér að tilteknum tegundum samninga, sem annars teldust falla undir 

bannákvæði 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga, er veitt undanþága á grundvelli sérstakra 

reglugerða þar að lútandi. Fyrirtækin sem hyggjast reisa heimildir til samstarfs á þessum grunni 

þurfa sjálf að leggja mat á hvort samstarfið samrýmist skilyrðum sem fram koma í viðkomandi 

reglugerðum.13 

 

Allt fram til lok árs 2020 var það í höndum Samkeppniseftirlitsins að veita fyrirtækjum sérstaka 

einstaklingsbundna undanþágu til að hafa með sér samstarf sem gat talist samkeppnishamlandi 

í skilningi 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga. Það var þá í höndum eftirlitsins að meta í hverju 

tilviki fyrir sig hvort skilyrði 1. mgr. 15. gr. laganna væru uppfyllt.14 Framkvæmdin var sú að 

Samkeppniseftirlitið tók samstarf fyrirtækja til skoðunar og birti stjórnvaldsákvörðun þar sem 

ýmist var fallist á undanþágu vegna samstarfsins eða ekki. Með lögum nr. 103/2020 var gerð 

grundvallarbreyting á þessari framkvæmd þegar matið á skilyrðum undanþágu var sett í hendur 

fyrirtækjanna sjálfra sem hyggja á samstarf. Framkvæmdin er nú með þeim hætti að fyrirtæki 

sem hyggja á samstarf þurfa að framkvæma svokallað sjálfsmat (e. self-assessment) á því hvort 

skilyrði fyrir undanþágu samkvæmt 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga séu uppfyllt.15  

 

Framangreind breyting hefur vakið upp margvíslegar spurningar og álitaefni. Til dæmis hvort 

sjálfsmatskerfið leiði til meiri réttaróvissu fyrir fyrirtækin í ljósi þess að Samkeppniseftirlitið 

veitir ekki lengur samþykki sitt vegna fyrirhugaðs samstarfs með sérstakri stjórnvaldsákvörðun 

heldur er það í höndum fyrirtækjanna sjálfra að gæta þess að samstarf þeirra uppfylli skilyrði 

1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Matið kann að vera viðamikið og flókið úrlausnar en það sætir 

eftirliti og eftir atvikum endurskoðun Samkeppniseftirlitsins ex post. Fyrirtæki og eftir atvikum 

                                                
10 2. mgr. sama heimild.  
11 Verður hér eftir einungis vísað til „fyrirtækja“.  
12 11. mgr. sama heimild.  
13 „Reglur um hópundanþágur“ (Samkeppniseftirlitið) <https://www.samkeppni.is/samkeppnismal/log-og-
reglur/reglur-um-hopundanthagur/> skoðað 2. mars 2021.  
14 4. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
15 5. mgr. sama heimild.  
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stjórnarmenn fyrirtækjanna geta sætt þungum viðurlögum vegna samkeppnisbrota ef 

Samkeppniseftirlitið fellst ekki á sjálfsmat fyrirtækjanna og lítur svo á að samstarf sé andstætt 

10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga. Ávinningur af þessari breyttu framkvæmd er á hinn bóginn 

meðal annars sá að fyrirtæki þurfa ekki að sækja um undanþágu til Samkeppniseftirlitsins og 

bíða eftir niðurstöðu sem í sumum tilvikum tók langan tíma. Þess í stað geta fyrirtæki metið 

sjálf hvort heimild standi til samstarfs með tiltölulega skjótum hætti. Má því ætla að breytingin 

leiði til aukinnar skilvirkni að þessu leyti. 

 

Í ritgerð þessari verður fjallað um ýmis álitaefni sem upp geta komið við hið svokallaða 

sjálfsmat. Þá er þess freistað að svara þeirri ritgerðarspurningu hvað felist í hinu svokallaða 

sjálfsmati, hverju það þurfi að lúta og hvaða kröfur séu gerðar til þess. Leitast verður við að 

svara þeirri spurningu hvort breyting á framkvæmdinni sé líkleg til að stuðla að hagkvæmri 

nýtingu framleiðsluþátta eða hvort hún kunni að fæla fyrirtæki frá samstarfi. Til að svara þessu 

verður sérstaklega fjallað um reynslu aðildarríkja innan ESB af þessari framkvæmd.  

 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þróun löggjafar um undanþáguákvæði frá 

bannákvæðum samkeppnislaga í evrópskum og íslenskum samkeppnisrétti. Sérstaklega verður 

fjallað um aðdragandann að setningu laga nr. 103/2020 og 3. gr. laganna um breytingu á 15. 

gr. samkeppnislaga. Í öðrum hluta verður stuttlega fjallað um 10. og 12. gr. samkeppnislaga. Í 

þriðja hluta verður fjallað um inntak og beitingu 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga og farið yfir 

það sjálfsmat sem fyrirtækin þurfa nú að framkvæma vegna fyrirhugaðs samstarfs. Þar verður 

einnig fjallað um markaðsskilgreiningar í samkeppnisrétti og samkeppnisaðstæður á íslenskum 

mörkuðum verða sérstaklega skoðaðar. Svokallaðir fákeppnismarkaðir, sem algengir þykja á 

Íslandi, verða skoðaðir og hvort markaðsgerðin ein og sér eigi að hafa áhrif á túlkun skilyrða 

1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Í fjórða hluta verður fjallað um þróun erlendrar framkvæmdar 

eftir setningu reglugerðar nr. 1/2003 og leitast við að varpa ljósi á afstöðu innan ESB eftir 

tilkomu sjálfsmatskerfisins með reglugerð nr. 1/2003. Í fimmta hluta verður síðan tekið fyrir 

hvernig fyrirtæki geta beitt sjálfsmatskerfinu vegna fyrirhugaðs samstarf. Teknar eru saman 

verklagsreglur sem fyrirtæki geta stuðst við. Að lokum eru helstu sjónarmið dregin saman í 

niðurstöðukafla. 
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2. Þróun löggjafar á undanþáguákvæði frá banni við samráði 
Ísland er aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og var EES-samningurinn 

lögfestur hér á landi með lögum nr. 2/1993.16 Samkeppnisreglur EES-samningsins eru 

veigamikill hluti hans en markmið þeirra er að skapa einsleitt og öflugt samkeppnisumhverfi á 

EES-svæðinu.17 Samkeppnisreglur EES-samningsins gilda samhliða hinum íslensku 

samkeppnislögum en þeim er þó aðeins beitt þegar samningar og ákvarðanir fyrirtækja eru talin 

geta haft bein eða óbein áhrif á viðskipti á EES svæðinu. Samkeppniseftirlitinu ber samkvæmt 

21. gr. samkeppnislaga að beita 53. og 54. gr. EES-samningsins ef samningur eða háttsemi 

fyrirtækja hafa áhrif á Evrópska efnahagssvæðið.18 Ákvæðin kveða á um bann við samráði á 

milli fyrirtækja, annars vegar, og bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu, hins vegar. 

Samkeppnisreglur Evrópusambandsins eru í dag að finna í 101-109. gr. stofnsáttmála 

Evrópusambandsins („TFEU“) en 53 – 60. gr. EES-samningsins eru efnislega samhljóða. 

Ákvæði 15. gr. íslenskra samkeppnislaga nr. 44/2005 er efnislega sambærilegt 3. mgr. 101. gr. 

TFEU og 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins.19 Samkeppnisreglur ESB og EES hafa því verulega 

þýðingu við túlkun og beitingu íslenskra samkeppnislaga.20 

 

Í kaflanum verður fjallað um þróun undanþáguákvæðis frá banni við samráði í samkeppnisrétti 

EES og ESB. Einnig verður fjallað um löggjafarþróun 15. gr. samkeppnislaga og breytingarnar 

sem gerðar voru á samkeppnislögunum nr. 44/2005, með lögum nr. 103/2020, og varpað ljósi 

á aðdraganda þeirra að því er varðar 15. gr. samkeppnislaga. 

 

2.1. Þróun innan ESB 

Samkeppnisreglur Evrópuréttarins rekja upphaf sitt til ársins 1958 þegar Rómarsáttmálinn tók 

gildi.21 Samningurinn lagði grundvöll að sameiginlegum markaði fyrir vörur, þjónustu, 

vinnuafl og fjármagn en hann er samheiti yfir tvo stofnsamninga, þ.e. samninginn um 

Efnahagsbandalag Evrópu og samninginn um Kjarnorkubandalag Evrópu.22 Samkeppnisreglur 

Evrópusambandsins var að finna í 85-90. gr. Rómarsáttmálans en meginsjónarmið þeirra var 

                                                
16 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið verður hér eftir nefndur „EES-samningurinn“. 
17 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
18 Sjá hér einnig Hrd. 7. janúar 2021 í máli nr. 42/2019. 
19 Alþt. 1994–1995, A-deild, þskj. 583–360 mál. 
20 „Samkeppnisreglur EES svæðisins“ (Samkeppniseftirlitið) <https://www.samkeppni.is/samkeppnismal/log-
og-reglur/ees-samkeppnisreglur/> skoðað 28. janúar 2021. 
21 Michel Dumoulin o.fl., The European Commission, 1958-72: History and Memories (Publications Office of 
the European Union 2007) 5. 
22 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Bókaútgáfa Orators 2000) 47. 



 5 

að banna hvers konar takmarkanir eða hömlur á samkeppni, sem gætu haft áhrif á viðskipti 

milli aðildarríkjanna.23 

 

Undanþágur frá banni við samráði eða samstarfi fyrirtækja í evrópskum samkeppnisrétti má 

rekja til reglugerðar EB nr. 17/1962 en hún var grundvöllur að setningu samkeppnisreglna 

evrópska bandalagsins.24 Með tilkomu reglugerðarinnar varð framkvæmdin sú að 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins25 var einni veitt heimild til beitingar á 3. mgr. 81. gr. 

Rómarsáttmálans sem kveður á um undanþágu frá banni gegn samráði fyrirtækja á grundvelli 

1. mgr. ákvæðisins. Dómstólar og samkeppniseftirlit aðildarríkjanna höfðu heimild til þess að 

beita 1. og 2. mgr. ákvæðisins. Þessi framkvæmd átti að tryggja að samkeppnisreglum væri 

beitt af fullri samkvæmni í bandalaginu.26 Í kjölfar setningar reglugerðarinnar gátu fyrirtæki 

fengið undanþágu frá 1. mgr. 81. gr. með því að tilkynna fyrirhugaðan samstarfssamning til 

framkvæmdastjórnarinnar og óska eftir formlegri undanþágu. Þá var það í höndum 

framkvæmdastjórnarinnar að meta hvort samningurinn eða samstarfið uppfyllti skilyrði 3. mgr. 

81. gr.27 Skilyrðin fyrir undanþágu frá banni við samstarfi voru að samningurinn hefði í för 

með sér hagræði fyrir framleiðslu, tækniþróun, dreifingu eða efnahagslegan ávinning, 

jafnframt því sem sanngjarn hluti af ávinningnum þurfti að skila sér til neytenda. Samningurinn 

mátti auk þess hvorki fela í sér ónauðsynlegar samkeppnistakmarkanir né möguleika fyrir aðila 

samningsins að útiloka samkeppni á viðkomandi markaði. Í reglugerðinni var mælt fyrir um 

tvenns konar undanþágur. Annars vegar einstaklingsbundnar og hins vegar hópundanþágur.28 

 

Reglugerðin var talin þung í framkvæmd. Til marks um það má nefna að sendar voru 35.000 

beiðnir um undanþágur til framkvæmdastjórnarinnar í kjölfar þess að reglugerðin var sett.29 

Hið miðlæga kerfi sem reglugerð EB nr. 17/1962 kvað á um var gagnrýnt fyrir það að 

framkvæmdastjórnin gæti þá ekki varið tíma og kröftum í að koma í veg fyrir alvarleg 

samkeppnisbrot.30 Árið 1999 birti framkvæmdastjórnin hvítbók (e. White Paper on 

                                                
23 Michel Dumoulin o.fl. (n. 21) 6. 
24 Felix Müller, „The New Council Regulation (EC) No. 1/2003 on the Implementation of the Rules on 
Competition“ (2004) 5 (6) German Law Journal 1. 
25 Nefnist hér eftir „framkvæmdastjórnin“. 
26 Sama heimild 724. 
27 Commission, „Proposal for a Council Regulation on the implementation of the rules on competition laid down 
in Articles 81 and 82 of the Treaty and amending Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 2988/74, (EEC) No 
4056/86 and (EEC) No 3975/87 („Regulation implementing Articles 81 and 82 of the Treaty“)“ COM/2000/0582 
final. 
28 Alþt. 1994–1995, A-deild, þskj. 583–360 mál. 
29 Michel Dumoulin o.fl. (n. 21) 308. 
30 Felix Müller (n. 24) 724. 
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Modernisation) sem m.a. fjallaði um framkvæmd á reglugerð EB nr. 17/1962 og lýsti því yfir 

að reglugerðin þjónaði ekki lengur markmið sínu.31 Árið 2000 lagði framkvæmdastjórnin fram 

frumvarp um breytingu á reglugerð EB nr. 17/1962 og var stuðst við þær tillögur sem fram 

komu í áðurnefndri hvítbók. Í frumvarpinu var fyrra kerfi gagnrýnt vegna margvíslegra 

annmarka og var talið að það gæti ekki lengur tryggt nægilega skilvirka vernd fyrir 

samkeppnisbrotum. Einkaréttur framkvæmdastjórnarinnar á beitingu 3. mgr. 81. gr. var talin 

koma í veg fyrir að innlend samkeppnisyfirvöld og dómstólar aðildarríkja gætu beitt 

samkeppnisreglum á nægilega skilvirkan hátt. Hið miðstýrða tilkynningakerfi gæti jafnframt 

ekki lengur verndað samkeppni eins og því var ætlað.32 Fyrirkomulagið hefði í raun sjaldan 

afhjúpað mál sem voru raunveruleg ógn við samkeppni og væri svo tímafrekt að það stæði í 

vegi þess að framkvæmdastjórnin gæti varið tíma sínum í að koma í veg fyrir alvarleg 

samkeppnislagabrot.33 Með vísan til þessa voru færð rök fyrir því í frumvarpinu að mikilvægt 

væri að endurskoða framangreinda reglugerð.34 

 

Í frumvarpinu var lagt til að leggja af fyrri framkvæmd og settar voru fram aðrar tillögur, m.a. 

um breytingar á réttaráhrifum eða fyrirkomulagi tilkynningarskyldu.35 Í kjölfar frumvarpsins 

var ákveðið að leggja af fyrri framkvæmd með setningu reglugerðar (EB) nr. 1/2003 en eitt af 

markmiðum hennar var að koma á fót nýrri framkvæmd sem tryggði virka samkeppni á hinum 

sameiginlega markaði.36 Með reglugerðinni urðu grundvallarbreytingar á áralangri framkvæmd 

í samkeppnisrétti innan ESB og eftirlit með framkvæmd samkeppnisreglna var að verulegu 

leyti fært yfir í hendur samkeppnisyfirvalda hjá aðildarríkjunum. Nánar tiltekið má segja að 

breytingin hafi verið þríþætt. Í fyrsta lagi var eftirlitsstjórnvöldum aðildarríkjanna falið að beita 

samkeppnisreglum sáttmála ESB í ákvörðunum sínum þegar það átti við.37 Í öðru lagi var 

heimild til að beita 3. mgr. 81. gr. samningsins ekki eingöngu hjá framkvæmdastjórninni, eins 

og áður hafði verið, heldur einnig hjá samkeppnisyfirvöldum og dómstólum í 

aðildarríkjunum.38 Í þriðja lagi var fyrri framkvæmd á tilkynningarskyldu undanþágubeiðna 

                                                
31 European Commission, „White Paper on modernisation of the rules implementing Articles 85 and 86 of the 
EC Treaty“ (1999) OJ C132/1.  
32 Commission, „Proposal for a Council Regulation on the implementation of the rules on competition laid down 
in Articles 81 and 82 of the Treaty and amending Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 2988/74, (EEC) 
No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 (‘Regulation implementing Articles 81 and 82 of the Treaty’)“ (n. 27). 
33 Felix Müller (n. 24) 725. 
34 European Commission (n. 31). 
35 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610. mál. 
36 Felix Müller (n. 24) 2. 
37 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610. mál. 
38 Richard Wish og David Bailey, Competition law (8. útg., Oxford University Press 2015) 160. 
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afnumin en eins og fyrr segir þá fólst breytingin í því að fyrirtækjum var ekki lengur skylt að 

tilkynna fyrirhugað samstarf til framkvæmdastjórnarinnar og fá einstaklingsbundna 

undanþágu. Þess í stað var það fært í hendur fyrirtækjanna sjálfra að meta hvort samningur eða 

samstarf uppfylltu skilyrði 3. mgr. 81. gr.39 Nýja framkvæmdin, sem reglugerðin mælti fyrir 

um, var talin leiða til aukinnar verndar á samkeppni á marga mismunandi vegu. 

Framkvæmdastjórnin gæti þar með varið meiri tíma og mannafla í að rannsaka alvarleg 

samkeppnisbrot.40 

 

Til þess að vega upp á móti breyttri framkvæmd fékk framkvæmdastjórnin auknar 

rannsóknarheimildir. Framkvæmdastjórnin fékk auknar heimildir til húsleita og rýmri 

heimildir til þess að afla upplýsinga, taka skýrslur af einstaklingum og leysa upp fyrirtæki.41 Í 

reglugerðinni var mælt fyrir um að framkvæmdarstjórnin skyldi gefa út leiðbeiningar fyrir 

fyrirtæki um beitingu 3. mgr. 81. gr. samningsins.42 Leiðbeiningarnar hafa ekki lagalegt gildi 

en markmið þeirra var að koma á fót ákveðinni framkvæmd varðandi beitingu 3. mgr. 81. gr. 

samningsins.43 Leiðbeiningarnar voru gefnar út árið 2004 og gefa greinargóða og ítarlega 

leiðsögn um það hvenær samningur eða samstarf brýtur gegn 81. gr. samningsins og hvaða 

skilyrði þarf að uppfylla fyrir undanþágu samkvæmt 3. mgr. ákvæðisins. Eftirlitsstofnun ESA 

hefur gefið út sambærilegar leiðbeiningar fyrir beitingu 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins sem 

verður nánar fjallað um í kafla fjögur.44 

 

2.2. Þróun á Íslandi 

Upphaf samkeppnisreglna á Íslandi má rekja til laga nr. 56/1978, um verðlag, 

samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Undanþáguákvæði frá banni við samráði 

og/eða samstarfi fyrirtækja var að finna í 24. gr. laganna. Þar var kveðið á um að 

samkeppnisnefnd gæti veitt undanþágu frá ákvæðum 21-23. gr. laganna. Í fyrsta lagi ef 

samningar, samþykktir eða ákvarðanir sem um ræddi í 21. – 23. gr. laganna voru taldar 

                                                
39 Sama heimild. 
40 Aðfaraorð í Commission, „Proposal for a Council Regulation on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty and amending Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) 
No 2988/74, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 (‘Regulation implementing Articles 81 and 82 of the 
Treaty’)“ (n. 27). 
41 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 L1/1. 
42 Felix Müller (n. 24) 730. 
43 Communication from the Commission – Notice – Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty 
[2004] OJ C101/97. Nefnast þær hér eftir „leiðbeiningar Framkvæmdastjórnarinnar“. 
44 Orðsending frá Eftirlitsstofnun EFTA-Tilkynning. Leiðbeiningar um beitingu 3. mgr. 53. gr. EES-
samningsins. 42/2007 EES-viðbætir við Stjtíð EES 1. Hér eftir „Leiðbeiningar ESA“ 
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nauðsynlegar til þess að viðhalda samvinnu milli fyrirtækja sem var talin leiða til lækkunar á 

kostnaði eða aukinna gæða framleiðsluvara eða stuðla að æskilegri hagræðingu. Í öðru lagi til 

að vernda fyrirtæki gegn óæskilegum eða þjóðfélagslega skaðlegum samkeppnisháttum, og 

vegna sérstakra ástæðna er samrýmdust þjóðarhagsmunum. Í athugasemdum við 24. gr. í 

greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 56/1978, segir að á grundvelli a. liðar 

megi t.d. veita undanþágu fyrir sölusamtök en að öðru leyti er ekki fjallað um ákvæðið í 

greinargerðinni.45 

 

Fyrstu heildstæðu samkeppnislög á Íslandi tóku gildi þann 1. mars 1993 með lögum nr. 8/1993, 

sem tóku við af lögum nr. 56/1978. Lögin voru sett vegna vaxandi mikilvægi virkrar samkeppni 

og voru liður í því að vinna að sem hagkvæmastri nýtingu framleiðsluþátta og stuðla að 

efnahagslegum framförum í þjóðfélaginu. Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að 

lögum nr. 8/1993 er vísað til þess að mikilvægt hafi verið að líta til aðildar Íslands að EES-

samningnum og að endurskoða þyrfti innlendar samkeppnisreglur í samræmi við þær, eftir því 

sem við átti.46 Undanþáguákvæði frá banni við samráði og/eða samstarfi fyrirtækja var að finna 

í 16. gr. laga nr. 8/1993 og voru skilyrði fyrir undanþágu gerð skýrari en samkvæmt 24. gr. 

laga nr. 56/1978.47 Í athugasemdum við 16. gr. í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að 

lögum nr. 8/1993 sagði að undanþága yrði aðeins veitt ef samstarf gæti betur stuðlað að tilgangi 

og markmiði laganna, þ.e. að samkeppni myndi aukast á þeim markaði sem um ræðir og að 

vænta mætti að jákvæð áhrif samkeppnishamla myndu vega þyngra en ókostir þeirra. Ákvæðið 

væri almennt orðað og að ógerlegt væri að segja við hvers konar aðstæður því kynni helst að 

verða beitt. Þá sagði að því víðtækari sem bönn við samkeppnishömlum væru því þrengri yrðu 

skilyrðin fyrir veitingu undanþágu.48 

 

Samkeppnislögum nr. 8/1993 var breytt með lögum nr. 107/2000. Í greinargerð með frumvarpi 

sem síðar varð að lögum nr. 107/2000 kemur fram að reynslan af lögum nr. 8/1993 hefði 

almennt verið góð og að lögin hefðu stuðlað að aukinni samkeppni milli fyrirtækja með 

tilheyrandi ávinningi fyrir neytendur og þjóðfélagið. Lög nr. 8/1993 gætu hins vegar ekki 

spornað gegn þeim samkeppnishömlum sem íslenskir markaðir stæðu frammi fyrir. Ör þróun 

viðskiptalífsins hefði haft veruleg áhrif á samkeppni á Íslandi og þátttaka Íslands í EES-

                                                
45 Sama heimild. 
46 Alþt. 1992-1962, A-deild, þskj. 116 - 9. mál. 
47 Sama heimild. 
48 Sama heimild. 
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samningnum ætti þar stóran þátt. Í lögum nr. 8/1993 var lagt fremur takmarkað bann við 

samkeppnishamlandi samstarfi fyrirtækja. Fyrirtækjum var bannað að hafa með sér lárétt og 

lóðrétt samráð en einungis var unnt að banna annars konar samkeppnishamlandi samstarf eftir 

á ef samkeppnisyfirvöld gátu sýnt fram á að samstarfið væri skaðlegt og andstætt 

samkeppnislögum. Í breytingalögum nr. 107/2000 var kveðið á um víðtækara bann við samráði 

og samstarfi fyrirtækja og var því hvers konar samstarf fyrirtækja bannað. Nýja bannákvæðið 

var í samræmi við 53. gr. EES-samningsins. Fyrirtæki gætu áfram sótt um undanþágu frá 

fyrrgreindu banni að uppfylltum sérstökum skilyrðum.49  

 

Í greinargerð með frumvarpi er síðar varð að lögum nr. 107/2000 kom fram að nýja 

bannákvæðið, sem bannaði hvers konar samstarf fyrirtækja, hefði verið í samræmi við fordæmi 

Dana, Hollendinga og Breta. Í athugasemdum við 8. gr., í greinargerð með frumvarpi sem síðar 

varð að lögum nr. 107/2000, var fjallað um undanþágu frá ákvæðum 10. og 12. gr. laganna. 

Lagt var til að orðalag 16. gr. laganna yrði fært til samræmis við sambærileg ákvæði í EES-

samningnum.50 Markmið og tilgangur undanþáguákvæðisins var mun skýrara og skýrt var 

nánar frá skilyrðunum sem öll þurftu að vera uppfyllt svo að hægt væri að veita undanþágu. 

Fram kom að í a. og b. lið 16. gr. laganna að annars vegar þyrfti samningur eða samstarf að 

fela í sér ávinning sem fælist í bættri dreifingu eða framleiðslu á vöru eða þjónustu í eflingu 

tæknilegra og efnahagslegra framfara. Hins vegar þyrfti samningur eða samstarf að veita 

neytendum sanngjarna hlutdeild í þeim ávinningi. Samstarf eða samningur þyrfti auk þess að 

uppfylla skilyrði c. og d. liðar en þar var kveðið á um að samningur mætti hvorki leggja óþarfa 

höft á hlutaðeigandi fyrirtæki né mætti hann veita viðkomandi fyrirtækjum færi á að koma í 

veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta þeirra vara eða þjónustu sem um væri að 

ræða. Þessi skilyrði veittu samkeppnisyfirvöldum mikið svigrúm við mat á því hvort unnt væri 

að veita undanþágu á samningi eða samstarfi fyrirtækja. Í frumvarpinu var vísað til þess að við 

matið væri unnt að líta til framkvæmdar í EES-samkeppnisrétti.51 

 

Núgildandi samkeppnislög tóku gildi árið 2005 en þá voru samkeppnislögin endurútgefin með 

lögum nr. 44/2005 sem tóku þá við af lögum nr. 8/1993. Ein ástæðan fyrir breytingu á 

samkeppnislögum, með lögum nr. 44/2005, var innleiðing á reglugerð ráðsins (EB) nr. 

                                                
49 Sama heimild. 
50 Sama heimild. 
51 Sama heimild. 
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1/2003.52 Gerðar voru breytingar á skipulagi og stjórnsýslu samkeppnisyfirvalda hér á landi til 

að einfalda stjórnsýslu á sviði samkeppnismála með það að leiðarljósi að fækka verkefnum 

samkeppnisyfirvalda. Samkeppniseftirlitið var sett á fót og tók við verkefnum 

Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs. Samkeppniseftirlitinu var m.a. falið það hlutverk 

með lögunum að framfylgja boðum og bönnum samkeppnislaga og leyfa undanþágur 

samkvæmt þeim. Ákvæði um undanþágu gegn samráði fyrirtækja á grundvelli 10. og/eða 12. 

gr. samkeppnislaga, sem er hér til umfjöllunar, kom inn með lögum nr. 44/2005, sbr. 15. gr. 

laganna. Ákvæðið er sambærilegt ákvæði 16. gr. laga nr. 8/1993 og í athugasemdum við 16. 

gr., í frumvarpi að lögum nr. 44/2005, voru ekki lagðar til neinar efnislegar breytingar.  

 

Það vekur athygli að löggjafinn hafi ekki breytt framkvæmdinni hér á landi varðandi 

undanþágur frá bannákvæðum um samstarf fyrirtækja þannig að hún yrði til samræmis við 

reglugerð (EB) nr. 1/2003.53 Reglugerð (EB) nr. 1/2003 breytti þeirri framkvæmd að 

framkvæmdastjórnin gæfi út formlegar undanþágur eftir að fyrirtæki tilkynntu fyrirhugað 

samstarf eða samning til framkvæmdastjórnarinnar og var það lagt í hendur fyrirtækjanna 

sjálfra að meta hvort fyrirhugað samstarf uppfyllti skilyrði 3. mgr. 81. gr. samningsins. Breytt 

framkvæmd var talin skilvirkari og einfaldari fyrir framkvæmdastjórnina og fyrirtækin sjálf og 

þar af leiðandi var hún tali neytendum til hagsbóta. Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð 

að lögum nr. 44/2005 var ekki fjallað um þessa breyttu framkvæmd samkvæmt reglugerð (EB) 

nr. 1/2003. Einnig var ekki fjallað um þann möguleika að taka upp sjálfsmatskerfi á Íslandi og 

leggja af tilkynningarskyldu. Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 

103/2020 er dregin sú ályktun að það hafi stafað af því „ ... að ekki hafi farið fram ítarleg 

greining á því hvort sú breyting væri fýsileg og þess í stað haldið í það fyrirkomulag sem þá 

var í gildi“.54 Með lögum nr. 103/2020, um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005, sem 

vikið er að hér að neðan, var horfið frá þessari framkvæmd. 

 

2.2.1. Aðdragandi að lögum nr. 103/2020 um breytingu á samkeppnislögum 

Með lögum nr. 103/2020 voru gerðar talsverðar breytingar á samkeppnislögum nr. 44/2005. 

Breytingarnar miðuðu meðal annars að því að bæta framkvæmd laganna og auka skilvirkni.55 

Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 103/2020 kemur fram að ein ástæðan 

                                                
52 Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr. 130/2004 um breytingu á XIV. viðauka, bókun 21 og bókun 23 við EES-samninginn. 
53 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 883 - 590. mál. 
54 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610. mál. 
55 Sama heimild. 
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fyrir breytingunum hafi verið að samræma íslenska löggjöf gildandi EES-rétt. Viðskiptalífið 

hafi lengi kallað eftir endurskoðun á 15. gr. laganna er varðaði undanþágu frá bannákvæðum 

10. og 12. gr. laganna og að framkvæmdin yrði færð nær því sem tíðkast í öðrum löndum á 

Evrópska efnahagssvæðinu. Í Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið sem gefin var út í 

desember 2018 var gerð tillaga að breytingum á ákvæði 15. gr. samkeppnislaga á þann veg að 

fyrirtækjum yrði falið að meta sjálf hvort efnisskilyrði laganna fyrir samstarfi væru uppfyllt.56 

Vísað var til mikilvægi þess að fjármálafyrirtæki gætu haft með sér samstarf um sameiginlega 

innviði.57 Einnig var bent á að meirihluti aðildarríkja ESB hefði tekið upp sjálfsmatskerfið en 

einungis þrjú aðildarríki á þeim tíma studdust enn við tilkynningakerfið.58 

 

Drög að frumvarpi til laga nr. 103/2020 voru birt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda frá 21. 

október til 8. nóvember 2019 og bárust 12 umsagnir frá hagsmunaaðilum. Umsagnirnar voru 

almennt jákvæðar í garð breytingar á 15. gr. samkeppnislaga. Félag atvinnurekanda taldi 

breytinguna fela í sér framfarir og myndi auka skilvirkni í framkvæmd samkeppnislaga.59 

Samtök verslunar og þjónustu bentu á könnun sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

hafði gert þar sem fram kom að mikill meirihluti aðildarríkja sambandsins höfðu breytt 

framkvæmdinni á undanþáguákvæðum samkeppnislaga í samræmi við evrópska framkvæmd. 

Samkeppnisyfirvöld gætu varið tíma sínum með skilvirkari hætti og til eftirlits á alvarlegum 

samkeppnislagabrotum.60 Fyrirtækið Hagar hf. töldu breytinguna hafa í för með sér hagræði 

fyrir rekstur fyrirtækja, framþróun á mörkuðum og aukið hagræði fyrir Samkeppniseftirlitið. 

Þrátt fyrir að það væri ákveðið öryggi fólgið í því að fá formlega undanþágu frá 

Samkeppniseftirlitinu þá myndi breytingin efla skilvirkni í atvinnulífinu. Hagar hf. bentu á 

mikilvægi þess að Samkeppniseftirlitið uppfyllti leiðbeiningarskyldu sína og að leiðbeiningar 

sem eftirlitið myndi gefa út fyrir skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga yrðu skýrar og 

ótvíræðar.61 Í umsögn Samkeppniseftirlitsins kom fram að eftirlitið gerði ekki athugasemd við 

breytingu á 15. gr. samkeppnislaga en benti þó á eftirfarandi: 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að afnám undanþágumeðferðar 
framkvæmdastjórnar ESB, sem er fyrirmyndin af þessum breytingum, var hluti 
af heildarendurmati á samkeppnisreglum ESB. Í því heildarmati fólst m.a. að 

                                                
56 Starfshópur um Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið 
(Fjármála-og efnahagsráðuneytið 2018) 151. 
57 Sama heimild 152. 
58 Ólafur Jóhannes Einarsson, „Beiting 53. og 54. gr. EES-samningsins á Íslandi og túlkun samkeppnislaga í 
ljósi EES-réttar“ (2019) 72 Úlfljótur tímarit laganema 435, 442. 
59 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610. mál, umsögn Félags atvinnurekenda við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1623. 
60 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610. mál, umsögn samtaka iðnaðarins við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1959. 
61 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610. mál, umsögn Haga við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/x. 
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samhliða afnámi undanþágu voru framkvæmdastjórninni veittar auknar 
rannsóknarheimildir og úrræði. Var þar m.a. um að ræða rýmri heimildir til að 
afla upplýsinga, ný heimild til að taka skýrslur af einstaklingum og rýmri 
heimildir í tengslum við húsleitir, þ. á m. heimild til að framkvæma húsleitir á 
heimilum starfsmanna fyrirtækja. Síðast en ekki síst var framkvæmdastjórninni 
fengin heimild til að brjóta upp fyrirtæki. Var þetta m.a. gert til mótvægis þeim 
slaka sem verða kynni með afnámi undanþáguheimildar. 

Samkeppniseftirlitið benti einnig á að við upptöku sjálfsmatskerfis væri samkeppnisyfirvöldum 

ekki heimilt að láta í té einhverskonar bindandi álit um lögmæti ákveðinna samstarfssamninga. 

Auk þess var áréttað að umrædd breyting fæli ekki í sér auknar heimildir til samstarfs heldur 

þyrfti áfram að leggja vandað mat á skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga og hvort fyrirhugað 

samstarf uppfyllti skilyrðin. Sönnunarbyrði vegna framangreinds hvíldi á viðkomandi 

fyrirtækjum en rangt mat gæti leitt til þess að fyrirtækin og stjórnendur þeirra gætu þurft að 

sæta viðurlögum.62 

 
Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 103/2020 er fjallað ítarlega um 

breytingu á 15. gr. samkeppnislaga. Fjallað er um reglugerð (EB) nr. 1/2003 og ástæður þess 

að horfið var frá fyrri framkvæmd við beitingu sambærilegra ákvæða í samkeppnisrétti innan 

ESB. Jafnframt er vísað til þess að á síðustu árum hafi orðið til umfangsmikil réttarframkvæmd 

samkeppnisreglna í ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins, úrskurðum áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála og í íslenskri dómaframkvæmd. Með vísan til þess væri fyrirtækjum kleift að 

styðjast við fjölda fordæma. Markmiðið með breytingunni væri að auka skilvirkni og hagræði 

í atvinnulífinu, mikilvægt væri að samkeppnislög hömluðu ekki auknu hagræði og að 

framkvæmd laganna væri eins einföld og kostur væri. Málsmeðferð undanþágubeiðna og þær 

kröfur sem gerðar væru gætu oft leitt til tafa á afgreiðslu og það gæti leitt til þess að fyrirtæki 

veigruðu sér við að óska eftir undanþágu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með 

frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 103/2020 var sérstaklega tekið fram að efnislegu 

skilyrði ákvæðisins væru óbreytt og ekki væri slakað á þeim. Rangt mat fyrirtækja gæti talist 

brot gegn 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga og gæti bakað stjórnendum fyrirtækja refsiábyrgð 

skv. 41. gr. a. laganna. Því væri mikilvægt að fyrirtæki gættu varúðar þegar þau afmörkuðu 

fyrirhugað samstarf sitt enda gæti annað dregið úr virkri samkeppni, neytendum og 

atvinnulífinu til tjóns. Umrædd breyting á 15. gr. samkeppnislaga myndi óhjákvæmilega hafa 

mikil áhrif á Samkeppniseftirlitið en áhrifin myndu ráðast að miklu leyti af því hvernig 

fyrirtækin tækjust á við breytingarnar.63 

                                                
62 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610. mál, umsögn Samkeppniseftirlitsins við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1963 11. 
63 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610. mál. 
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Í kjölfar breytinga á samkeppnislögum með lögum nr. 103/2020 felst hlutverk 

Samkeppniseftirlitsins m.a. í því að viðhafa eftirlit með því hvort fyrirtæki hafi lagt rétt mat á 

skilyrði 15. gr. samkeppnislaga. Slíkt mat stofnunarinnar fer fram við rannsókn á því hvort 

fyrirtæki hafi brotið gegn 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga. Fyrirtæki geta þá fært sönnur fyrir 

því að skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt og þar með beitt 15. gr. samkeppnislaga sem ákveðinni 

vörn í málum sem varða meint brot þeirra á 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga.64 Eins og rakið 

verður í kafla 4.5 hér að neðan er sönnunarbyrðin fyrir því að skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislega séu uppfyllt í höndum samstarfsfyrirtækja. Samkeppniseftirlitið fékk þó ekki 

auknar rannsóknarheimildir samhliða breytingu á framkvæmd 15. gr. samkeppnislaga eins og 

framkvæmdastjórnin fékk vegna setningu reglugerðar nr. 1/2003.  

  

                                                
64 12. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins. 
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3. Ákvæði 10. og 12. gr. samkeppnislaga 
Samkvæmt 15. gr. samkeppnislaga geta samningar, samþykktir, samstilltar aðgerðir eða 

ákvarðanir fyrirtækja eða samtaka fyrirtækja fengið undanþágu frá banni samkvæmt 10. eða 

12. gr. ef skilyrði ákvæðisins eru uppfyllt. Það reynir einungis á beitingu 15. gr. 

samkeppnislaga ef að viðeigandi samningur eða samstarf fyrirtækja fer gegn 10. eða 12. gr. 

samkeppnislaga. Það þarf því að leggja mat á það hvort samningur eða samstarf fari gegn 10. 

eða 12. gr. áður en lagt er mat á skilyrði 1. mgr. 15. gr. laganna. Af þeirri ástæðu er nauðsynlegt 

að fjalla stuttlega um ákvæði 10. og 12. gr. samkeppnislaga og þær bannreglur sem þar er 

kveðið á um áður en vikið er að nánari umfjöllun um 15. gr. laganna. 

 
Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga er eitt þýðingarmesta ákvæði samkeppnislaga og sækir 

fyrirmynd sína til 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins.65 Ákvæðinu er ætlað að tryggja það 

markmið samkeppnislaga að keppinautar hagi sér með sjálfstæðum hætti á þeim mörkuðum 

sem þeir starfa á. Grundvöllur sjálfstæðis fyrirtækja raskast þegar fyrirtæki eiga með sér 

einhvers konar samráð sín á milli í því skyni að hafa áhrif á samkeppni.66 Mælt er fyrir um 

eftirfarandi bann í 10. gr. samkeppnislaga: 

Allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur þær eru bindandi eða 
leiðbeinandi, og samstilltar aðgerðir sem hafa að markmiði eða af þeim leiðir að 
komið sé í veg fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð eða henni raskað eru bannaðar.  

Bann þetta tekur m.a. til samninga, samþykkta og samstilltra aðgerða sem: 
    a. áhrif hafa á verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör með beinum eða 
óbeinum hætti, 
    b. takmarka eða stýra framleiðslu, mörkuðum, tækniþróun eða fjárfestingu, 
    c. skipta mörkuðum eða birgðalindum, 
    d. mismuna viðskiptaaðilum með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum og 
veikja þannig samkeppnisstöðu þeirra, 
    e. setja sem skilyrði fyrir samningagerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig 
viðbótarskuldbindingar sem tengjast ekki efni samninganna, hvorki í eðli sínu né 
samkvæmt viðskiptavenju. 

Upptalning ólögmætrar háttsemi í 2. mgr. ákvæðisins, sem bannið skv. 1. mgr. getur tekið til, 

er sett fram í dæmaskyni.67 Bann ákvæðisins tekur til samstarfs á milli fyrirtækja sem eru 

keppinautar á sama sölustigi, svokallað lárétt samstarf, og á milli fyrirtækja sem starfa á 

                                                
65 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770 – 488. mál. 
66 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 3/2004, 29. janúar 2015; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 
nr. 11/2015, 15. maí 2015. 
67 Heimir Örn Herbertsson, „Mega keppinautar hvorki hittast, heyrast né sjást? Nokkur álitaefni tengd 10. gr. 
samkeppnislaga nr. 8/1993“ (2004) 57 Úlfljótur 103, 105; Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770 – 488. mál. 
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mismunandi sölustigum, svokallað lóðrétt samstarf.68 Bannið getur þar að auki tekið til 

samstarfs milli fyrirtækja sem starfa ekki á sama markaði en eru skilgreind sem mögulegir 

keppinautar í skilningi samkeppnisréttar.69 Í athugasemdum við 3. gr., í greinargerð í frumvarpi 

sem síðar varð að lögum nr. 107/2000, kemur fram að samningshugtakið í 10. gr. 

samkeppnislaga hafi almennt verið túlkað rúmt í samkeppnisrétti, og t.d. sé hvorki gerð krafa 

um að samningur sé skriflegur né undirritaður.70 Í greinargerð í frumvarpinu kemur einnig fram 

að hugtakið „samstilltar aðgerðir“ sé víðtækt og taki í flestum tilvikum til þess samstarfs sem 

samningshugtakið tæki ekki til. Með hugtakinu samstilltar aðgerðir sé átt við þá háttsemi 

fyrirtækja þegar þau samræma aðgerðir sínar án þess að gerður sé eiginlegur samningur þar um 

en þó er það skilyrði að fyrirtækin hafi átt með sér einhverskonar bein eða óbein samskipti. 

Jafnframt er tekið fram að hvers konar samkeppnishamlandi samráð fyrirtækja sé bannað 

samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga. Skipti ekki máli hvort samráðið hafi í raun haft 

samkeppnishamlandi áhrif heldur taki ákvæðið til samráðs sem annað hvort hafi að markmiði 

að raska samkeppni eða sé til þess fallið.71 Hugtökin sem fram koma í 1. mgr. ákvæðisins, þ.e. 

„samningar, „samþykktir eða „samstilltar aðgerðir“ séu því öll túlkuð rúmt. 

 

Í samkeppnisrétti er gerður greinarmunur á samningum milli fyrirtækja sem teljast hafa 

samkeppnisröskun að markmiði og samningum sem teljast til þess fallnir að hafa 

samkeppnishamlandi áhrif. Ef samráð fyrirtækja telst hafa að markmiði að raska samkeppni 

þurfa samkeppnisyfirvöld ekki að sýna fram á að samráðið hafi í raun náð því markmiði. 

Einungis þarf að sýna fram á að samráðið sem slíkt hafi verið viðhaft enda telst það 

samkeppnishamlandi í sjálfu sér.72 Ef það er beinlínis í eðli samningsins, að hafa 

samkeppnishamlandi áhrif, þegar hann er metinn með hliðsjón af þeim efnahagslegum 

kringumstæðum sem hann er gerður í, þá telst samningur hafa það að markmiði að raska 

samkeppni. Slíkir samningar eru taldir sérstaklega varhugaverðir þar sem þeir leiða til 

samdráttar í framleiðslu og verðhækkana. Það leiðir til tjóns fyrir bæði neytendur og 

þjóðfélagið í heild.73 Hugtakið markmið í ákvæðinu vísar því ekki til huglægrar afstöðu þeirra 

sem eru aðilar að ákveðnu samráði. Markmið samnings í þessu samhengi er metið út frá 

                                                
68 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 13/2019, 17. apríl 2019. Hugtakið sölustig er einnig skilgreint í 8. tl. 4. 
gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 þar sem segir að framleiðslu beri að líta á sem eitt sölustig, heildsölu annað 
sölustig, smásölu hið þriðja o.s.frv. 
69 25 – 28. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
70 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770 – 488. mál; Sjá einnig t.d. Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 112/2014. 
71 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770 – 488. mál. 
72 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 5/2004, 22. mars. 2004. 
73 21. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
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hlutlægu mati á eðli og efni viðkomandi ráðstafana.74 Ef samningur um samstarf fyrirtækja 

hefur að geyma eitthvert atriði sem er bannað samkvæmt hópundanþágum þá er almennt litið 

svo á að markmið samningsins sé að raska samkeppni. Þar má til dæmis vísa til hópundanþágu 

samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 906/2009 um veitingu undanþágu 

gagnvart tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra aðgerða milli 

áætlunarskipafélaga. Í 4. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um alvarlegar takmarkanir sem 

undanþága samkvæmt reglugerðinni nær ekki til. Það er ef skipafélagasamtök hafa það að 

markmiði, beint eða óbeint, einhliða eða ásamt öðrum þáttum, að hafa með sér verðsamráð 

þegar vörur eru seldar til þriðju aðila, takmarka flutningsgetu eða sölu og skiptingu markaða 

eða viðskiptavina.  

 

Varðandi lárétta samninga telst verðsamráð, takmörkun á framleiðslu og markaðsskipting m.a. 

til samkeppnishamla sem hafa það að markmiði að raska samkeppni. Varðandi lóðrétta 

samninga má nefna atriði á borð við ákvæði um bindandi endursöluverð, þ.e. lágmarksverð eða 

fast verð, og hömlur sem veita svæðisbundna vernd gegn samkeppni.75 Ef samráð telst hins 

vegar ekki hafa samkeppnisröskun að markmiði verða samkeppnisyfirvöld að sýna sérstaklega 

fram á að háttsemin hafi getað leitt til röskunar á samkeppni. Við það mat er horft til 

raunverulegra og hugsanlegra áhrifa samningsins og hver staðan væri á þeim markaði ef 

viðkomandi samningur eða samráð hefði ekki komist á.76 

 

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

samkeppnishömlur eða hvetja til hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögunum en 

efnisinntak ákvæðisins kemur að nokkru leyti fram í öðrum ákvæðum samkeppnislaga eins og 

10. gr. laganna. Brot gegn ákvæðinu felur þó í sér sjálfstætt brot á samkeppnislögum og er 

tilgangur ákvæðisins að koma í veg fyrir að fyrirtæki notfæri sér samtök, sem þau eru aðilar 

að, sem skjól fyrir brotum gegn lögunum.77 Af orðalagi ákvæðisins má sjá að ekki eru gerðar 

kröfur um að háttsemin feli í sér samkeppnishömlur heldur nægir að hvatt sé til þeirra og getur 

sú hvatning verið í hvaða formi sem er.78 Hugtakið hvatning hefur verið metið svo að það gefi 

til kynna að löggjafinn hafi með því viljað leggja sérstaka áherslu á að ákvæðið tæki til hvers 

                                                
74 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 5/2004, 22. mars. 2004. 
75 23. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
76 Heimir Örn Herbertsson (n. 67) 108–110; Peter Dalmay, „Undanþágur frá bannákvæðum 10. og 12. gr. 
samkeppnislaga“ (2020) 70 Tímarit lögfræðinga 5, 11. 
77 43. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
78 45. mgr. sama heimild.  
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konar bindandi eða óbindandi ráðstafana samtaka fyrirtækja sem hafa það að markmiði að 

raska samkeppni.79 Hugtakið ákvörðun í skilningi ákvæðisins nær einnig til hvers konar 

bindandi eða leiðbeinandi ákvarðana sem geta haft áhrif á viðskiptahætti félagsmanna.80  

 

Sönnunarbyrðin hvílir á samkeppnisyfirvöldum að sanna að um brot á 10. og 12. gr. 

samkeppnislaga sé að ræða. Almennt er viðurkennt í samkeppnisrétti að líta verði heildstætt á 

sönnunargögn og að forðast verði að líta til hvers sönnunargagns fyrir sig án samhengis við 

önnur.81 Eins og fram kemur í 2. mgr. 12. gr. laganna tekur ákvæðið einnig til stjórnarmanna 

samtaka, starfsmanna þeirra og manna sem valdir eru til trúnaðarstarfa í þágu samtaka. Sama 

gildir að því er varðar brot gegn 10. gr. samkeppnislaga. Einstaklingar geta borið refsiábyrgð 

á aðild sinni að slíkum brotum, sbr. ákvæði 41. gr. a. samkeppnislaga. Í ákvæðinu er kveðið á 

um að hver starfsmaður eða stjórnarmaður fyrirtækis eða samtaka fyrirtækja sem framkvæmir, 

hvetur til eða lætur framkvæma samráð sem brýtur gegn 10. og/eða 12. gr. og varðar þau atriði 

sem tilgreind eru í 2. og 3. mgr., skuli sæta sektum eða fangelsi allt að sex árum. 

 

 
 

 

  

                                                
79 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 5/2004, 22. mars. 2004. 
80 Sjá t.d. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 30/2012, 23. nóvember 2012 6. 
81 Mál T-141/94 Thyssen Stahl g. Commission [1999] ECR II-357. 
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4. Inntak og beiting skilyrða 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga 
Í þessum kafla verður fjallað um inntak og beitingu 15. gr. samkeppnislaga í ljósi breyttrar 

framkvæmdar. Farið verður yfir skilyrðin sem þar að uppfylla svo hægt sé að fella samstarf 

fyrirtækja undir undanþáguna. Einnig verður horft til sjónarmiða sem bæði 

Samkeppniseftirlitið og Eftirlitsstofnun EFTA („ESA“) hafa sett fram í leiðbeiningum sínum. 

Eins og áður segir hefur ákvæðið að geyma tvær mismunandi undanþágur, þ.e. 

einstaklingsbundna- og hópundanþágu, og verður fjallað nánar um muninn á þeim. Verður þó 

ítarlegar farið yfir einstaklingsbundna undanþágu þar sem að einungis var gerð breyting á 

framkvæmd þeirra með lögum nr. 103/2020. Einnig verður fjallað um markaðsskilgreiningu í 

samkeppnisrétti og markaðsgerð íslenskra markaða. Að lokum verður fjallað um sönnun og 

sönnunarkröfur vegna beitingar 15. gr. samkeppnislaga. 

 

4.1. Almennt um inntak 15. gr. samkeppnislaga  
Fyrirtæki sem hyggja á samstarf þurfa að leggja mat á hvort að fyrirhugað samstarf þeirra fari 

gegn 10. eða 12. gr. samkeppnislaga og ef það er raunin þá ber þeim næst að leggja sjálfsmat 

á það hvort samstarfið uppfylli skilyrði 1. mgr. 15. gr. laganna. Þá er metið hvort 

samkeppnisörvandi áhrifin, sem samningurinn getur leitt af sér, vegi þyngra en 

samkeppnishamlandi áhrif hans.82 Þetta tvískipta mat er nefnt sjálfsmatskerfið (e. self-

assessment). Í 15. gr. laganna segir: 

Bann skv. 10. og 12. gr. gildir ekki ef samningar, samþykktir, samstilltar 
aðgerðir eða ákvarðanir fyrirtækja eða samtaka fyrirtækja: 
    a. stuðla að bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða efla 
tæknilegar og efnahagslegar framfarir, 
    b. veita neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af þeim hlýst, 
    c. leggja ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru til að settum 
markmiðum verði náð og 
    d. veita fyrirtækjunum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er 
varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um er að 
ræða. 
Samkeppniseftirlitið skal gefa út leiðbeiningar um undanþágur skv. 1. mgr. 
Samkeppniseftirlitið setur reglur þar sem tilteknum tegundum samninga sem 
uppfylla skilyrði 1. mgr. er veitt undanþága frá ákvæðum 10. og 12. gr. 
(hópundanþága). 

                                                
82 Tilkynning Eftirlitsstofnunar EFTA Leiðbeinandi reglur um gildi 53. gr. EES-samningsins gagnvart láréttum 
samstarfssamningum. 2013/69 EES-viðbætir við Stjtíð EES 1. mgr. 22. 
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Fræðilega séð geta allir samningar uppfyllt skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga.83 

Samningur sem hefur það að markmiði að raska samkeppni getur fallið undir ákvæðið ef hann 

uppfyllir skilyrðin. Aftur á móti er það ólíklegt þar sem slíkar samkeppnishömlur brjóta oftast 

í gegn við mat á fyrstu tveimur skilyrðum ákvæðisins.84 Ef sjálfsmatið leiðir í ljós að samstarfið 

uppfylli skilyrði ákvæðisins telst það falla undir undanþáguákvæðið og er því heimilt.85  

 

Með fyrrgreindri breytingu á samkeppnislögunum, með lögum nr. 103/2020, var sú skylda lögð 

á Samkeppniseftirlitið að gefa út leiðbeiningar um undanþágur skv. 1. mgr. ákvæðisins, sbr. 2. 

mgr. 15. gr. laganna. Framkvæmdastjórnin86 og ESA87 hafa gefið út slíkar leiðbeiningar og í 

athugasemdum við 3. gr., í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 103/2020, 

segir að leiðbeiningarnar séu „ ... nauðsynlegur þáttur breytinganna á framkvæmd 

undanþágubeiðna svo fyrirtæki eigi auðveldara með að meta hvort samstarf eða samningar 

uppfylli skilyrði undanþágunnar og sé í samræmi við gildandi reglur“. Einnig kemur fram að 

leiðbeiningarnar verði „ ... hliðstæðar þeim leiðbeiningum sem framkvæmdastjórn ESB og 

Eftirlitsstofnun EFTA hafa gefið út.“ Samkeppniseftirlitið gaf út leiðbeiningar um undanþágu 

skv. 15. gr. samkeppnislaga í desember 2020 og styðjast þær við fyrrgreindar leiðbeiningar 

ESA.88 Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins segir að leiðbeiningar ESA hafi fullt 

leiðbeiningagildi hér á landi og hafi mikla þýðingu varðandi túlkun og framkvæmd 15. gr. 

samkeppnislaga.89 

 

Samningar fyrirtækja um samstarf geta verið láréttir, þ.e. fyrirtæki sem starfa á sama sölustigi, 

eða lóðréttir, þ.e. fyrirtæki sem starfa á ólíkum sölustigum. Báðar þessar gerðir samninga geta 

haft í för með sér samkeppnisörvandi áhrif og þar með verið neytendum til hagsbóta.90 Loks 

getur samstarf fyrirtækja leitt til þess að úr verði heilsteyptari og hagkvæmari starfsemi.91 Í 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 25. ágúst 2020, í máli nr. 34/2020 segir „ ... samstarf 

                                                
83 Alison Jones og B. E. Sufrin, EC competition law: text, cases, and materials (3rd ed, Oxford University Press 
2008) 269. 
84 46. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
8540. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
86 Leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar. 
87 Leiðbeiningar ESA. Hér er einnig hægt að vísa til þess að ESA hefur gefið út sérstakar leiðbeiningar er varða 
bæði lárétta og lóðrétta samninga. Tilkynning Eftirlitsstofnunar EFTA Leiðbeinandi reglur um gildi 53. gr. EES-
samningsins gagnvart láréttum samstarfssamningum. 2013/69 EES-viðbætir við Stjtíð EES 1.; Tilkynning 
Eftirlitsstofnunar EFTA leiðbeinandi reglur um lóðréttar hömlur. 2012/65 EES-viðbætir við Stjtíð EES 1. 
88 Leiðbeiningar Samkeppniseftirlitsins. 
89 9. mgr. sama heimild.  
90 20. mgr. sama heimild.  
91 33. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
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fyrirtækja getur verið aðferð til þess að dreifa áhættu, ná fram kostnaðarsparnaði, auka 

fjárfestingar, sameina verðþekkingu, auka vörugæði, auka vörufjölbreytni og hraða 

nýsköpun“.92 Almennt er talið að það stafi ekki eins mikil samkeppnisleg ógn af lóðréttu 

samstarfi eins og af láréttu nema samkeppni sé fyrirfram veik á þeim sölustigum sem lóðrétta 

samstarfið tekur til og samstarfsaðilarnir hafi sterka stöðu á sínum markaði.93 

 

Til þess að unnt sé að beita 15. gr. samkeppnislaga þarf að fullnægja öllum skilyrðum 1. mgr. 

ákvæðisins en skilyrðin eru tæmandi talin í ákvæðinu.94 Að meginstefnu verður undanþága á 

grundvelli ákvæðisins einungis veitt ef samstarf getur betur stuðlað að tilgangi og markmiði 

samkeppnislaganna.95 Matið á skilyrðum ákvæðisins fer fram á þeim markaði sem viðkomandi 

samningur tekur til. Undir vissum kringumstæðum getur samkeppnishamlandi samningur haft 

áhrif á tveimur aðskildum mörkuðum og getur þá verið mögulegt að taka tillit til hagræðingar 

sem kemur fram á báðum mörkuðum. Á þetta þó að meginstefnu bara við þegar sami 

neytendahópur verður fyrir samkeppnishömlum og nýtur góðs af hagræðingunni. Samningur 

kann þó að bitna einungis á neytendum á markaði á síðari stigum en þá ber að meta áhrif hans 

á þann neytendahóp.96 

 

Matið fer einnig fram með hliðsjón af þeim sérstöku aðstæðum sem eru fyrir hendi á hverjum 

tíma fyrir sig.97 Því er mikilvægt að lagt sé mat á hvert mál fyrir sig og að skilyrðin séu metin 

út frá því. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 25. ágúst 2020, í máli nr. 34/2020 kemur fram 

að 15. gr. samkeppnislaga beri eftirfarandi með sér: 

Eins og 15. gr. samkeppnislaga ber með sér þarf ábati af samstarfinu að skapast 
í formi aukinnar hagkvæmni eða framfara að öðru leyti, sýna þarf fram á að 
neytendur njóti góðs af þessum ábata, honum verður að vera náð með eins lítilli 
(óhjákvæmilegri) samkeppnisfórn og mögulegt er, og loks má samstarfið ekki 
leiða til þess að samkeppni á viðkomandi mörkuðum fari að miklu leyti 
forgörðum.98 

                                                
92 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2020, 25. ágúst 2020 mgr. 23. 
93 30. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
94 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 161. 
95 Sjá hér 208. mgr. í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 13/2019, 17. apríl 2019. 
96 43. mgr. í leiðbeiningum ESA. Sjá einnig Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 61/2008, 8. desember 2008. 
97 53. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins. 
98 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2020, 25. ágúst 2020. 
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4.2. Skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins vegna einstaklingsbundna undanþága 

4.2.1. Aukin hagræðing 
Fyrsta skilyrði ákvæðisins kemur fram í a. lið 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga þar sem segir að 

samstarf þurfi að stuðla að bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða efla 

tæknilegar og efnahagslegar framfarir. Fyrirtækin þurfa að geta sýnt fram á með hvaða hætti 

þessi skilyrði eru uppfyllt. Hagræðingu skal meta út frá hlutlægum ávinningi og skal hún ekki 

einungis metin frá sjónarhóli fyrirtækjanna sem eiga í hlut heldur einnig þjóðfélagsins í heild.99 

Tilgangur og markmið þessa skilyrðis er að leiða í ljós hvort og þá hvaða hlutlæga ávinning 

umræddur samningur hefur í för með sér, sem og efnahagslegt mikilvægi þeirrar 

hagræðingar.100 

 

Við mat á skilyrðinu er litið til fimm atriða. Í fyrsta lagi hvert sé eðli hinnar meintu 

hagræðingar. Í öðru lagi hvenær henni yrði náð fram í hverju tilviki, í þriðja lagi hvernig, í 

fjórða lagi hversu líklegt sé að hin meinta hagræðing náist fram í hverju tilviki fyrir sig og 

hversu mikil hún þá yrði og í fimmta lagi hvaða tengsl eru á milli hagræðingarinnar og 

samningsins.101 Það er skilyrði að orsakatengsl séu til staðar á milli hagræðingarinnar og 

samstarfsins. Hagræðingu verður að leiða beint af þeirri atvinnustarfsemi sem viðkomandi 

samningur lýtur að.102 Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins kemur fram að ólíklegt sé að 

óbein áhrif hagræðingar verði tekin til greina. Í 66. mgr. leiðbeininganna segir: „Dæmi um slík 

óbein áhrif er fullyrðing um að samkeppnishamlandi samstarf yki hagnað 

samstarfsfyrirtækjanna sem gerði þeim kleift að auka fjárfestingar sem kæmu neytendum til 

góða síðar meir“.103 Fyrirtækin verða því að geta sýnt fram á beina hagræðingu með ótvíræðum 

hætti og geta útskýrt hvaða aðferðir verða notaðar eða hafa verið notaðar til þess að ná henni 

fram.104 

 

Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins er vísað til þess að þær tegundir hagræðingar sem eru 

taldar upp í a. lið 1. mgr. 15. gr. samkeppnislega séu „ ... víðtækir flokkar sem eiga að ná yfir 

hvers konar hlutlæga efnahagslega hagræðingu“ og að „flokkarnir skarast að talsverðu leyti þar 

                                                
99 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 163. 
100 50. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
101 54. mgr. sama heimild.  
102 64. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
103 Sjá fleiri dæmi um bein og óbein áhrif hagræðingar í 54. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
104 Sama heimild.  
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sem samstarf getur haft í för með sér ýmiss konar hagræðingu.“105 Í leiðbeiningunum eru tekin 

dæmi um tvo flokka hagræðingar sem geta fallið undir fyrsta skilyrðið. Annars vegar „aukið 

kostnaðarhagræði“ og hins vegar „aukið hagræði vegna aukinna gæða.“ Fyrirtæki sem ætla sér 

í samstarf og njóta undanþágu skv. 15. gr. samkeppnislaga þurfa að sýna fram á virði 

hagræðingarinnar með mjög skýrum hætti, með útreikningum og öðrum lýsingum.106 

 

Í leiðbeiningum ESA eru nefndir fimm mismunandi hagræðingaþættir til að styðjast við þegar 

aukið kostnaðarhagræði er metið. Í fyrsta lagi þróun nýrrar framleiðslutækni og 

framleiðsluaðferða. Í öðru lagi samþætting fyrirliggjandi eigna en þegar fyrirtæki ákveða að 

leggja saman eignir sínar þá getur skapast samhengi milli kostnaðar og framleiðslu sem ekki 

er hægt að ná fram með öðrum hætti. Dæmi um þessa samvirkni er þegar fyrirtæki geta sett 

upp sameiginlegt fyrirtæki með sameiginlegum framleiðslutækjum og þannig náð fram 

auknum afköstum og minni hráefnisnotkun fyrir hverja framleidda einingu.107 Í þriðja lagi 

samlegðarhagkvæmni en það er þegar fyrirtæki ná fram sparnaði með því að nýta sömu aðföng 

til þess að framleiða mismunandi vörur. Það getur átt við þegar fyrirtæki ná að dreifa vörum 

með sömu bifreiðum, til dæmis fyrirtæki sem selja frosnar flatbökur og frosið grænmetið en 

dreifa vörunum sameiginlega. Með samstarfi lækkar dreifingarkostnaðurinn. Í fjórða lagi lægri 

kostnaður vegna samninga sem leiða til skipulagðari framleiðslu en með þeim er unnt að draga 

úr dýru birgðahaldi og nýta framleiðslutæki betur.108 Í fimmta lagi stærðarhagkvæmni, þ.e. 

þegar aukin framleiðsla leiðir til þess að kostnaður af hverri framleiddri einingu lækkar.109 

Fjallað var um stærðarhagkvæmni í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 17. apríl 2019, í máli 

nr. 13/2019 en hún varðar undanþágubeiðni Eimskipafélags Íslands hf. og Royal Artic Line 

A/S vegna samnings um samnýtingu á plássi í áætlunarskipum. Samstarfið laut nánar tiltekið 

að samnýtingu á plássi í þremur stórum nýjum skipum samanborið við eldri óhagkvæmari skip. 

Samnýtingunni var ætlað að auka hagkvæmni og áreiðanleika flutninga. Að mati aðilanna lá 

fyrir að stærðarhagkvæmni myndi nást með samstarfinu sem væri mikilvægur þáttur svo aukið 

                                                
105 67. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
106 59 – 63. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
107 64 – 65. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
108 67 – 68. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
109 Gefið er dæmi um þetta í 66. mgr. leiðbeininga ESA: „Fjárfestingar í búnaði og öðrum eignum verða oft að 
eiga sér stað í samstæðum sem ógerningur er að skipta upp. Ef fyrirtæki getur ekki nýtt sér slíka samstæðu til fulls 
verður meðaltilkostnaður þess hærri en ef svo hefði verið. Til að mynda er kostnaður við rekstur flutningabifreiðar 
nánast hinn sami óháð því hvort hún er nær tóm, hálfnýtt eða fullnýtt. Samningar, sem fyrirtæki gera í því skyni 
að sameina flutningastarfsemi sína, geta gert þeim kleift að bæta nýtingu flutningatækja og fækka bifreiðum í 
rekstri. Aukin stærð kann einnig að leiða til betri verkaskiptingar og þannig lækkunar á kostnaði við hverja 
einingu. Fyrirtæki geta náð fram stærðarhagkvæmni í öllum liðum virðisaukakeðjunnar, m.a. í rannsóknum og 
þróunarstarfsemi, framleiðslu, dreifingu og markaðsvinnu“. 
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flutningspláss nýju skipanna nýttist að fullu. Nýju skipin áttu að auka afkastagetu 

heildarflutningakerfisins á markaðnum og áreiðanleika þjónustunnar. Fyrirhugað samstarf 

myndi því stuðla að miklum tæknilegum og efnahagslegum framförum á Grænlandi og 

Íslandi.110 Að mati Samkeppniseftirlitsins náði umræddur samningur kostnaðarhagræðingu 

með aukinni stærðarhagkvæmni og taldi eftirlitið að þeim væri ókleift að ná þeirri hagræðingu 

fram með öðrum hætti.111 Samkeppniseftirlitið heimilaði því samstarfið á grundvelli 

tímabundinnar undanþágu en setti samstarfinu þó skilyrði. Skilyrðin sem Samkeppniseftirlitið 

setti samstarfinu voru til að mynda að samstarfsfyrirtækjunum væri óheimilt að hafa með sér 

samráð um til dæmis söluverð og viðskiptakjör, skipting markaða og viðskiptavina væri 

óheimil og einnig upplýsingaskipti um viðkvæmar upplýsingar.  

 

Hagræðing getur einnig verið fólgin í auknum gæðum og samningur þarf því ekki alltaf að 

leiða til kostnaðarhagræðingar. Í slíku samstarfi getur hagræðing til að mynda falist í þróun á 

nýrri eða endurbættri vöru eða þjónustu auk þess sem fyrirtæki geta sameinað mismunandi 

eignir til þess að skapa samvirkni. Það getur falið í sér sameiningu framleiðslutækja sem getur 

síðan leitt til betri framleiðslu á vörum. Gæðahagræðing af þessu tagi getur verið mjög 

þýðingarmikil. Dæmi um gæðahagræðingu af þessu tagi eru dreifingarsamningar og samningar 

um þróunarstarf og rannsóknir.112 Hér má líta til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá 18. 

desember 2006, í máli nr. 50/2006. Ákvörðunin varðaði erindi Auðkennis hf., sem var í eigu 

Glitnis hf., KB banka hf., Landsbanka Íslands hf. og Tölvumiðstöðvar Sparisjóðanna ehf., um 

undanþágu frá banni við samstarfi vegna kaupa og reksturs á svonefndum Todos-

öryggisbúnaði. Samstarfið var í grunninn talið fara gegn 10. gr. samkeppnislaga en 

Samkeppniseftirlitið féllst á að skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga væru uppfyllt og því 

var undanþága fyrir samstarfinu veitt án frekari skilyrða. Varðandi sjónarmið vegna a. liðar 

ákvæðisins og gæðahagræðingu nefndi Samkeppniseftirlitið eftirfarandi: 

Alkunna er að íslenskir neytendur stunda oft viðskipti við fleiri en einn 
viðskiptabanka eða sparisjóð og hafa þannig aðgang að fleiri en einum 
heimabanka. Sökum þessa verður að telja það til hægðarauka fyrir neytendur að 
geta notast við aðeins einn lykil við innskráningu í mismunandi heimabanka í 
stað þess að þurfa að nota einn lykil fyrir hvern og einn heimabanka. Í þessu 

                                                
110 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 13/2019, 17. apríl 2019 30–31; Sjá einnig úrskurður áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála nr. 1/2019, 13. september 2019 þar sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins.  
111 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 13/2019, 17. apríl 2019 mgr. 205 og 221. 
112 Sjá mgr. 69-72 í leiðbeiningum ESA. 
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samhengi ber að horfa til þess að öryggisbúnaðurinn er til þess fallinn að bæta 
þjónustu bankanna og efla efnahagslegar framfarir.113 

 
4.2.2. Sanngjörn hlutdeild neytenda 

Annað skilyrði ákvæðisins kemur fram í b. lið 1. mgr. en er þar kveðið á um að fyrirtæki þurfa 

að veita neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af samstarfinu hlýst. Þetta þýðir í raun 

að jákvæðu áhrif samningsins þurfa að vega hærra en þau neikvæðu og ávinningur samningsins 

þarf að geta bætt upp þann skaða sem neytendur verða fyrir.114 Í leiðbeiningum ESA og 

framkvæmdastjórnarinnar er uppröðunin á skilyrðum ákvæðisins ekki sú sama en þar er þriðja 

skilyrði 3. mgr. 101. gr. tekið fyrir á undan öðru skilyrðinu. Þetta er gert þar sem það er talið 

nauðsynlegt að bera fyrst saman neikvæð og jákvæð áhrif samnings gagnvart neytendum áður 

en ávinningur neytenda er metinn.115  

 

Hugtakið neytendur í skilningi ákvæðisins er túlkað rúmt og nær ekki einungis til endanlegra 

neytenda heldur líka til allra beinna eða óbeinna notenda vöru eða þjónustu sem umrætt 

samstarf nær til. Hugtakið er í raun skilgreint sem viðskiptavinir fyrirtækjanna sem ætla sér í 

samstarf sem og þeir sem kaupa vöruna seinna meir.116 Ávinningur í skilningi ákvæðisins getur 

m.a. falið í sér bætta þjónustu og dreifingu vara.117 Í því samhengi má benda á ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins frá 8. desember 2008, í máli nr. 61/2008 þar sem Capacent ehf., 

Ríkisútvarpið ohf., 365 miðlar ehf. og Skjárinn miðlar ehf. óskuðu eftir undanþágu frá banni 

við samstarfi keppinauta vegna samnings um rafrænar mælingar á fjölmiðlanotkun. Varðandi 

ávinning neytenda af samstarfinu segir svo í ákvörðuninni: 

Einn megintilgangurinn með upptöku hinnar nýju tækni er, sem fyrr segir, að 
dagskrár fjölmiðlanna verði í betra samræmi við óskir og þarfir neytenda eftir 
því sem fjölmiðlar hafa betri upplýsingar um áhorf og hlustun. Það eru því 
neytendur af margvíslegum toga sem hafa af því mikla hagsmuni að fyrir liggi 
og unnt sé að afla sem áreiðanlegastra upplýsinga um hlustun og áhorf á íslenska 
ljósvakamiðla. Verður að telja samstarf um rafrænar mælingar með hinni nýju 
tækni til þess fallið að bæta þjónustu, bæði fjölmiðlanna og þeirra sem reiða sig 
á niðurstöður fjölmiðlamælinga og þar með stuðla að efnahagslegum 
framförum. Skilyrði a. og b. liða 15. gr. verða því talin uppfyllt.118  

                                                
113 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 50/2006, 18. desember 2006 8 Sjá einnig; Ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2009, 12. desember 2019; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 26/2010, 5. október 
2010; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 40/2011, 21. desember 2011; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 
39/2011, 29. nóvember 2011.  
114 Peter Dalmay (n. 76) 17. 
115 39. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
116 Sjá 85. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
117 64. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
118 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 61/2008, 8. desember 2008 8. 
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Við mat á b. lið ákvæðisins þarf að líta til þess hvenær neytendur fá sanngjarna hlutdeild af 

ávinningi og hvað hugtakið „sanngjörn hlutdeild“ felur í sér. Í leiðbeiningum ESA er hugtakið 

skilgreint með eftirfarandi hætti:  

Hugtakið „sanngjörn hlutdeild“ felur í sér að sá ávinningur, sem gengur til 
neytenda, verður að minnsta kosti að bæta þeim framkomin eða væntanleg 
neikvæð áhrif sem þeir verða fyrir vegna samkeppnishamla samkvæmt 1. mgr. 
53. gr. Í samræmi við það meginmarkmið 53. gr. að koma í veg fyrir gerð 
samkeppnishamlandi samninga verða hrein áhrif af samningnum að vera að 
minnsta kosti svo hagstæð að þau viðhaldi óbreyttu ástandi frá sjónarmiði þeirra 
neytenda sem verða fyrir beinum áhrifum af samningnum eða líklegt er að verði 
fyrir áhrifum af honum. Ef staða slíkra neytenda versnar vegna samningsins er 
öðru skilyrði 3. mgr. 53. gr. ekki fullnægt. Jákvæð áhrif af samningi verða að 
vega á móti neikvæðum áhrifum hans á neytendur og bæta þau upp. Þegar 
þannig háttar til skaðast neytendur ekki af samningnum.119 

Við umrætt mat verður að meta hve virk samkeppni er á viðkomandi markaði. Ef samkeppnin 

er virk er mun líklegra að fyrirtækin komist ekki hjá því að leyfa neytendum að njóta ávinnings 

af samstarfinu, til að mynda með bættri þjónustu eða lægra verði.120 Því hærri sem 

markaðshlutdeild samstarfsfyrirtækjanna er því ólíklegra verður talið að neytendur fái 

sanngjarna hlutdeild af ávinningi samningsins.121 Má í því samhengi líta til ákvörðunar 

Samkeppniseftirlitsins frá 19. desember 2017, í máli nr. 46/2017 um veitingu undanþágu fyrir 

samstarfi Landsbanka hf., Íslandsbanka hf. og Arion banka hf. vegna stofnunar og reksturs 

sameiginlegs seðlavers. Samkeppniseftirlitið fjallaði ítarlega um skilyrði b. liðar 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga og benti á að aðilar samstarfsins nytu allir verulegs markaðsstyrks á sviði 

almennrar viðskiptabankaþjónustu. Markaðsstyrkurinn myndi ekki breytast með tilkomu 

samstarfsins þar sem engin önnur fyrirtæki eða einstaklingar gætu notið þjónustu hins 

sameiginlega seðlavers án aðkomu eða milligöngu þessara stóru banka. Samkeppniseftirlitið 

taldi að ávinningur samstarfsins myndi ekki skila sér nægilega til neytenda þar sem að 

neytendurnir, viðskiptavinir bankanna, væru á endanum þeir sem þyrftu að bera kostnað við 

reksturinn á sameiginlegu seðlaveri bankanna með óbeinum hætti í formi þóknana og 

vaxtagjalda sem þeir greiddu bönkunum vegna lána og annars konar bankaþjónustu. 

Samkeppniseftirlitið taldi því mikilvægt að sett yrðu skilyrði fyrir veitingu undanþágunnar svo 

                                                
119 83. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
120 71. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
121 Communication from the Commission — Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements [2011] OJ C011/1 38. 
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skilyrði ákvæðisins teldist uppfyllt.122 Í niðurstöðu ákvörðunarinnar kemur eftirfarandi fram 

um þau skilyrði sem samstarfinu var sett: 

Á grundvelli þess hvers eðlis sú starfsemi er sem fram fer í seðlaverum 
bankanna, þ.e. fyrst og fremst stoðþjónusta, sbr. umfjöllun hér að framan, eru 
þau skilyrði sem innleidd eru í sátt ekki sett með það að aðalmarkmiði að vernda 
samkeppni á sviði seðlaversþjónustu (reiðufjárþjónustu) sem sérstaks markaðar, 
heldur eru þau sett fyrst og fremst í því skyni að vernda samkeppni í almennri 
viðskiptabankastarfsemi, m.a. í innlána og útlánastarfsemi, tryggja aðgang og 
jafnræði keppinauta bankanna að sameiginlegu seðlaveri, auk þess sem áhersla 
er lögð á að stuðla að því að hagræðing sem skapast með stofnun hins 
sameiginlega seðlavers verði viðvarandi en skolist ekki út vegna skorts á 
samkeppnisaðhaldi á markaði fyrir seðlaversþjónustu og/eða e.a. skorts á 
nægilegu eigendaaðhaldi.123 

Ávinningur skilar sér stundum til neytenda eftir langan tíma en það eitt og sér hefur ekki 

úrslitaáhrif á það hvort að samningur geti fallið undir 15. gr. samkeppnislaga. Ávinningurinn 

verður hins vegar að bæta upp neikvæðu áhrifin sem samningurinn hefur á neytendur með 

tímanum.124 Ekki er gerð krafa um að neytendur fái sanngjarnan hlut í hverjum 

hagræðingarþætti samkvæmt a. lið ákvæðisins heldur er nægjanlegt að þeir njóti nógu mikils 

ávinnings svo að það bæti upp neikvæð áhrif samningsins.125 Erfitt getur verið að meta samning 

sem hefur bæði í för með sér samkeppnishamlandi áhrif og samkeppnisörvandi áhrif.126 Því 

meiri samkeppnishömlur sem eru í samningi því meiri verður hagræðingin að vera auk þess 

sem ávinningur þarf að skila sér til neytenda.127 Má hér vísa til ákvörðunar 

framkvæmdastjórnar ESB í máli Synthetic Fibres. Framkvæmdastjórnin komst að þeirri 

niðurstöðu að skilyrðið um sanngjarnan ávinning til neytenda væri uppfyllt þrátt fyrir að verð 

gæti hækkað fyrir neytendur. Niðurstaðan byggðist á því að samkeppnin á umræddum markaði 

væri nægileg, sem og kaupendastyrkur, auk þess sem samningurinn var talinn leiða til mun 

heilbrigðari samkeppni í heild sinni á markaðinum með tímanum.128  

 

                                                
122 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 46/2017, 19. desember 2017 34–36; sjá umfjöllun um ákvörðunina í 
grein Ólafur Jóhannes Einarsson (n. 58) 442. 
123 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 46/2017, 19. desember 2017 38. 
124 87 – 88. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
125 86. mgr. sama heimild.  
126 92. mgr. sama heimild. Í kafla 3.4.2. og 3.4.3. í leiðbeiningum ESA er fjallað um greiningarreglur sem hægt er 
að beita við mat á því hvort ávinningur af hagræðingu hefur skilað sér til neytenda. Notast er við þær reglur þegar 
ekki liggur fyrir að samkeppnishamlandi áhrif séu sterkari en sá ávinningur sem fer til neytenda. 
127 90. mgr. sama heimild.  
128 Synthetic Fibers (IV/30.810) Commission Decision 84/380/EEC [1984] OJ L 207/17. 
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4.2.3. Ómissandi samkeppnishömlur  
Þriðja skilyrði ákvæðisins kemur fram í c. lið 1. mgr. og er þar kveðið á um að samstarfið megi 

ekki leggja höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru til að settum markmiðum verði náð. 

Ákvæðið felur í sér að samstarf má ekki hafa í för með sér samkeppnishömlur aðrar en þær 

sem eru ómissandi til þess að hagræðingin sem umræddur samningur stefnir að náist.129 Annars 

vegar verða nægileg rök að liggja fyrir því að samkeppnishamlandi samningur sé nauðsynlegur 

til þess að hagræðingin sem stefnt er að náist fram. Hins vegar verða nægileg rök að standa til 

þess að einstakar samkeppnishömlur sem leiða af samstarfinu séu nauðsynlegar til þess að 

hagræðingin sem stefnt er að náist fram.130 Áskilið er að samstarfið megi ekki fela í sér meiri 

eða aðrar samkeppnishömlur en þær sem eru ómissandi til þess að hagræðingin og 

ávinningurinn af samstarfinu náist fram.131 

 

Varðandi fyrra atriðið þá þarf að meta hvort samningur geri það að verkum að ekki sé hægt að 

ná markmiði hans með öðrum og skilvirkari hætti án hans, þ.e. með einhverjum öðrum hætti 

sem feli í sér minni samkeppnishömlur.132 Í því samhengi er nauðsynlegt að sýna fram á að 

samningur geri það að verkum að meiri hagræðing verði á viðkomandi markaði heldur en ef 

að hann hefði ekki komið til. Einnig verður að sýna fram á að samkeppnishömlurnar, sem leiða 

af samstarfinu, séu nauðsynlegar til að ná settu markmiði. Fyrirtæki verða að sýna fram á það 

með skýrum hætti hvers vegna hagræðingin næst ekki fram með innri vexti hvers fyrirtækis 

eða verðsamkeppni.133 Má hér líta til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá 22. maí 2015, í 

máli nr. 14/2015 en þar heimilaði Samkeppniseftirlitið Fjarskiptum hf. og Nova ehf. að hafa 

með sér samstarf um rekstur dreifikerfis fyrir farsímaþjónustu. Félögin lögðu fram eftirfarandi 

rökstuðning fyrir því að c. liður 15. gr. samkeppnislaga væri uppfylltur : 

Í þriðja lagi fái aðilar ekki séð hvernig samstarfsverkefnið verði til þess að setja 
höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf séu til þess að settum markmiðum verði 
náð, sbr. c. lið 15. gr. samkeppnislaga. Öll útfærsla verkefnisins sé með þeim 
hætti að tryggð sé hámarks skilvirkni og hagkvæmni án þess þó að það hafi 
neikvæð áhrif á samkeppni á fjarskiptamarkaði. Ekki sé mögulegt að tilætluðum 
markmiðum um skilvirkni, afköst, gæði og hagkvæmni í rekstri sem að sé stefnt 
verði náð nema með samrekstri kerfanna á þann hátt sem lýst hafi verið. [...] Að 
því er varði hefðbundna reikisamninga, þar sem aðilar leigi sig inn á kerfi hvors 

                                                
129 76. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
130 80. mgr. sama heimild.  
131 77. mgr. sama heimild.  
132 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770 – 488. mál. 
133 74. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
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annars, þá sé ljóst að með slíkum samningum náist ekki þau markmið um 
samlegðaráhrif og stærðarhagkvæmni sem að sé stefnt.134 

Samkeppniseftirlitið tók undir framangreind sjónarmið samstarfsaðilanna og taldi að 

samstarfið gæti haft í för með sér jákvæð áhrif á fjarskiptamarkaðinn. Eftirlitið taldi að það 

gæti stuðlað að „ ... aukinni skilvirkni, öryggi, hagræði og auknum gæðum fyrir starfsemi 

Vodafone og Nova sem geti skilað sér til flestra ef ekki allra viðskiptavina félaganna á markaði 

fyrir farsímaþjónustu“. Samkeppniseftirlitið taldi mikilvægt að sett yrðu ákveðin skilyrði fyrir 

samstarfinu þar sem það gæti skapað samráðsvettvang fyrir samstarfsaðilanna og nauðsynlegt 

væri að tryggja að samstarfið gengi ekki lengra en nauðsyn væri og að það gæti ekki leitt til 

aðgangshindrana.135  

 

Ef samningur er nauðsynleg forsenda fyrir því að hagræðingin nái fram er næsta skref að meta 

hvort einstakar samkeppnishömlur, sem leiða af samningnum, séu ómissandi. Fyrirtækin þurfa 

að sýna fram á það að einstakar samkeppnishömlur séu nauðsynlegar til þess að hagræðingin 

náist fram.136 Þau verða að rökstyðja það með tilliti til umfangs og eðlis þeirra 

samkeppnishamla sem leiða af samstarfinu. Samkeppnishömlur eru taldar ómissandi ef það 

verður mun minni eða engin hagræðing af umræddum samningi án þeirra eða mun minni líkur 

fyrir því að unnt sé að hagræða. Þegar metið er hvort samkeppnishömlur séu ómissandi þarf að 

fara fram skoðun á umræddum markaði sem samstarfið mun hafa áhrif á.137 Í leiðbeiningum 

ESA kemur fram að „því meiri sem óvissan er um hvernig vörunni, sem samningurinn tekur 

til, muni vegna á markaði, þeim mun meiri kunna hömlurnar að þurfa að vera til að tryggja að 

hagræðingin komi fram.“138 Mikilvægt er að hafa í huga að undanþága skal gilda tímabundið 

ef ákveðnar hömlur eru einungis ómissandi í ákveðinn tíma. Það þarf að líta til þess hve langan 

tíma það tekur fyrir fyrirtæki að ná fram hagræðingu sem samningurinn stefnir að.139 Því 

alvarlegri og meiri sem samkeppnishömlur eru vegna samstarfs því meiri kröfur eru lagðar á 

samstarfsfyrirtækin að sýna fram á að þær séu ómissandi og uppfylli skilyrðið. Ef fyrirtæki 

standa frammi fyrir því að meta hvort alvarlegar samkeppnishömlur geti fallið undir skilyrðið 

er ástæða til þess að leggja mat á það hvort þær séu bannaðar samkvæmt ákveðnum 

                                                
134 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 14/2015, 22. maí 2015 78. 
135 Sama heimild 80. 
136 „Co-Operation Agreements between Competitors“ (ashurt, 17. október 2019) 
<https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/co-operation-agreements-between-competitors/> 
skoðað 3. desember 2021. 
137 Sama heimild. 
138 80. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
139 81. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
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hópundanþágum.140 Ef sú er raunin er fremur ólíklegt að samningurinn geti fallið undir 

skilyrðið þar sem í þeim er hægt að finna ákveðna vísbendingu um það hvaða 

samkeppnishömlur teljast hafa það að markmiði að raska samkeppni.141 

 

4.2.4. Samstarfið má ekki koma í veg fyrir samkeppni 

Fjórða skilyrði ákvæðisins kemur fram í d. lið 1. mgr. en þar er kveðið á um að samstarfið megi 

ekki veita viðkomandi fyrirtækjum færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar 

verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um er að ræða. Þetta skilyrði felur í 

sér að skammtíma hagræðing af samningi má ekki vega þyngra en röskun á samkeppni til lengri 

tíma vegna veikari samkeppni.142 Við þetta mat þarf að líta til þeirra aðstæðna sem eru á 

markaðinum, því samkeppnislega aðhaldi sem þar er og hvernig áhrif samningurinn mun hafa 

á viðkomandi markað.143  

 

Í því samhengi má líta til ákvarðana Samkeppniseftirlitsins er varða undanþágubeiðnir 

leigubifreiðastöðva.144 Í þeim var fjallað um leigubifreiðastöðvar sem sótt höfðu um undanþágu 

á grundvelli 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga til þess að gefa út samræmda hámarksökutaxta 

fyrir leigubifreiðastjóra á einstökum bifreiðastöðvum. Samkeppniseftirlitið veitti undanþágu 

fyrir samstarfi á grundvelli ákvæðisins fyrir allar þær leigubifreiðastöðvar sem störfuðu á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar var litið meðal annars til þess að markaðsaðstæður á 

höfuðborgasvæðinu væru með þeim hætti að grundvöllur væri fyrir samkeppni en fimm 

leigubifreiðastöðvar störfuðu á höfuðborgarsvæðinu. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 22. 

mars 2007, í máli nr. 10/2007 óskaði Bifreiðastöð Oddeyrar ehf. eftir undanþágu á grundvelli 

15. gr. samkeppnislaga til þess að gefa út hámarksökutaxta fyrir bifreiðastjóra hjá félaginu. 

Landfræðilegi markaður málsins var Akureyri og var fyrirtækið eina bifreiðastöðin á 

markaðinum. Samkeppniseftirlitið taldi að undanþága sem þessi á umræddum markaði myndi 

hafa aðrar afleiðingar fyrir neytendur en undanþága einstakra leigubifreiðastöðva á 

höfuðborgarsvæðinu. Að mati Samkeppniseftirlitsins var ólíklegt í ljósi aðgangshindrana að 

markaðinum og þeirrar einokunar sem þar ríkti að neytendur myndu fá sanngjarna hlutdeild í 

ávinningi samstarfsins. Undanþágubeiðninni var því hafnað. Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

                                                
140 79. mgr. sama heimild.  
141 23. mgr. sama heimild.  
142 Alison Jones og B. E. Sufrin (n. 84) 281. 
143 101. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
144 Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins í málum nr. 23/2006, 25/2006, 29/2006, 30/2006, 10/2007, 49/2007 og 
53/2008.  
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var staðfest af áfrýjunarnefnd samkeppnismála í úrskurði frá 15. júní 2007. í máli nr. 3/2007. 

Aðstæður á þeim markaði sem fyrirhugað samstarf mun hafa áhrif á hafa samkvæmt 

framangreindu mikla þýðingu við mat fjórða skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga.  

 

Við mat á því hvort samstarf komi í veg fyrir samkeppni þarf að meta hversu mikið er dregið 

úr samkeppni á markaðinum. Því meiri sem samþjöppun á markaði er því ólíklegra er að 

skilyrðið sé uppfyllt. Það sama á við ef samkeppnin er veik á markaðinum.145 Mikil fákeppni 

á markaði getur spilað þar inn í en í því samhengi má líta til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins 

frá 14. apríl 2008, í máli nr. 20/2008 sem verður nánar reifuð í kafla 4.4. Meta þarf þessa þætti 

í hverju máli fyrir sig með tilliti til þeirra markaðsaðstæðna sem liggja fyrir á þeim tíma sem 

hefja á samstarf.146 Í því sambandi má einnig vísa til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá 24. 

apríl 2009, í máli nr. 16/2009. Samtök fjármálafyrirtækja fyrir hönd aðildarfélaga sinna óskuðu 

eftir undanþágu fyrir samræmdri beitingu greiðsluerfiðleikaúrræða vegna fasteignaveðlána 

einstaklinga. Í ákvörðuninni benti Samkeppniseftirlitið á eftirfarandi: 

Varðandi mat því hvort veita beri undanþágu í þessu máli ber fyrst að líta til 
þess að fjármálastarfsemi gegnir mikilvægu hlutverki í efnahagslífi hvers lands. 
Hún gegnir afgerandi hlutverki fyrir starfsemi á öðrum mörkuðum og í 
efnahagskerfinu í heild. Fjármálastarfsemi stuðlar að og örvar viðskipti með 
vörur og þjónustu sem á að leiða til lægri viðskiptakostnaðar til hagsældar fyrir 
þjóðfélagið. [...] Í þessu ljósi er afar mikilvægt að sem mest samkeppni ríki á 
mikilvægum mörkuðum eins og t.d. fjármálamarkaður er. Því ber ekki að veita 
undanþágu frá ákvæðum samkeppnislaga nema sérstaklega brýnir 
almannahagsmunir krefjist þess.147 

Samkeppniseftirlitið féllst á veitingu undanþágunnar í málinu en ljóst er að þáverandi 

efnahagsástand hafði mikil áhrif á niðurstöðuna. Í ákvörðuninni var sérstaklega vísað til þess 

að með hliðsjón af þeim aðstæðum sem ríktu í efnahagsmálum hér á landi á þeim tíma væri 

eðlilegt að verða við undanþágubeiðninni.148 Samkeppniseftirlitið benti einnig á eftirfarandi: 

Eins og á stendur telur Samkeppniseftirlitið því margvíslega rök hníga að því 
að uppfyllt séu skilyrði stafliða 15. gr. samkeppnislaga. Ætla verður að það 

                                                
145 85. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
146 84. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins. Vísast hér m.a. til Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 
26/2001, 27. október 2001; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2001, 16. nóvember 2001; og einnig 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2013, 4. mars 2013 þar sem Samkeppniseftirlitið breytti fyrirkomulagi 
eldri ákvarðana varðandi undanþágu fyrir samninga um millibankaþjónustu . 
147 Ákvörðun Samkeppnisetirlitsins nr. 16/2009, 24. apríl 2009 10. 
148 Sama heimild 11. 
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samkomulag sé til verulegs hagræðis fyrir skuldara og jafnvel kröfuhafa eins og 
á stendur. Þá er samkomulag aðila uppsegjanlegt og tímabundið.149 

Skilyrðið getur almennt séð ekki talist uppfyllt ef samningur kemur í veg fyrir einhverja af 

mikilvægustu þáttum samkeppni á umræddum markaði. Til dæmis verðsamkeppni eða 

nýsköpun en það er ólíklegt að samningur af því tagi hafi í för með sér efnahagslegar framfarir 

til hagsbóta fyrir neytendur.150 Við mat á skilyrðinu þarf einnig að hafa markaðshlutdeild 

samstarfsfyrirtækjanna í huga en þó skiptir hún ein og sér ekki öllu máli, heldur þarf að líta til 

þess hvernig fyrirtækin haga sér á markaði og hvernig raunveruleg geta keppinauta er til þess 

að veita þeim samkeppnislegt aðhald.151 Einnig þarf að taka tillit til hvort og þá hversu mikið 

samstarfið dregur úr samkeppni á milli samstarfsaðilanna en í því mati skiptir máli hversu 

mikið samkeppnislegt aðhald aðrir keppinautar á markaðinum veita samstarfsfyrirtækjunum.152 

Í þessu samhengi má benda á áðurnefnda ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 8. desember 

2008, í máli nr. 61/2008 þar sem Samkeppniseftirlitið mat það sem svo að fyrirhugað samstarf 

myndi ekki leiða til aukinna samskipta á milli aðilanna heldur frekar draga úr þeim. 

Samkeppniseftirlitið taldi þó mikilvægt að setja skilyrði fyrir undanþágunni en skilyrðin lutu 

að upplýsingaskiptum á milli samstarfsaðilanna.153 Það vekur athygli að þrátt fyrir að 

fyrirhugað samstarf myndi að öllum líkindum ekki leiða til aukinna samskipta taldi 

Samkeppniseftirlitið samt sem áður brýnt tilefni til þess að setja því fyrirfram skorður. 

 

Hugsanlegir keppinautar og aðgangshindranir inn á markaðinn hafa áhrif við mat á því hvort 

fyrirhugað samstarf komi í veg fyrir samkeppni. Viðbrögð fyrirtækjanna sem eru til staðar á 

markaðinum skipta máli og leggja þarf mat á hver þau yrðu eða myndu líklegast verða við 

innkomu nýs fyrirtækis. Þá er litið til þess hve mikill kostnaður er óafturkræfur vegna innkomu 

                                                
149 Sama heimild 10; Sjá einnig ákvarðanir Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 58/2008, 1. desember 2008; 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 59/2008, 1. desember 2008; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 24/2010, 
21. september 2010; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 23/2010, 6. september 2010.  
150 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 10/2011, 16. mars 2011. Varðandi mat á d. lið 15. gr. samkeppnislaga 
benti Samkeppniseftirlitið á eftirfarandi: „Á hinn bóginn lítur Samkeppniseftirlitið svo á að samstarf af þeim toga 
sem samkomulagið kveður á geti til lengri tíma litið gefið keppinautum á fjármálamarkaði færi á að samræma 
verð, viðskiptakjör og vöruframboð til skaða fyrir viðskiptavini og neytendur í bága við skilyrði d-liðar 1. mgr. 
15. gr. samkeppnislaga. Samkomulagið kunni þannig að leiða af sér samræmingu sem haft geti skaðleg áhrif á 
þjónustu við aðra viðskiptavini auk þess sem með samkomulaginu sé skapaður samráðsvettvangur sem hægt sé 
að misnota. Til þess að koma í veg fyrir þetta telur Samkeppniseftirlitið óhjákvæmilegt að skýrt verði kveðið á 
um að undanþágan veitir ekki rétt til nánari samræmingar á verði og viðskiptakjörum en kveðið er á um í 
samkomulaginu. Slíkar breytingar á samkomulaginu þarf að bera undir Samkeppniseftirlitið fyrirfram.“  
151 86. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins. 
152 109. mgr. í leiðbeiningum ESA. 
153 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 61/2008, 8. desember 2008. 
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á markað o.fl.154 Í leiðbeiningum ESA eru tekin nokkur dæmi sem varpa betur ljósi á þetta mat 

og er eitt þeirra eftirfarandi: 

A framleiðir raftæki fyrir fagnotendur og hefur 65% markaðshlutdeild á 
viðkomandi landsmarkaði innanlands. B er keppinautur sem hefur 5% 
markaðshlutdeild og hefur þróað nýja gerð aflmeiri og sparneytnari hreyfils. A 
og B gera með sér samning um stofnun sameiginlegs fyrirtækis til framleiðslu 
á nýja hreyflinum. B samþykkir að veita sameiginlega fyrirtækinu sérleyfi. 
Sameiginlega fyrirtækið sameinar tækninýjungar B og skilvirkt framleiðslu- og 
gæðaeftirlitskerfi A. Á markaðnum er einn annar stór keppinautur sem hefur 
15% markaðshlutdeild. Annar keppinautur, sem hefur 5% markaðshlutdeild, 
hefur nýlega verið seldur C, stóru fjölþjóðafyrirtæki sem framleiðir raftæki í 
samkeppni við hin fyrirtækin og ræður sjálft yfir skilvirkri tækni. C hefur ekki 
starfað á markaðnum enn sem komið er, aðallega vegna þess að neytendur vilja 
geta leitað til fyrirtækja á staðnum og notið þjónustu þeirra. Með kaupunum 
öðlast C aðgang að þjónustukerfinu sem nauðsynlegt er til að komast inn á 
markaðinn. Sennilegt er að markaðssókn C tryggi að ekki sé komið í veg fyrir 
samkeppni.155 

Í ofangreindu dæmi má sjá að fyrirtækin A, sem hefur 65% markaðshlutdeild á viðkomandi 

markaði, og B, sem hefur þróað með sér öflugt dreifikerfi, hefja með sér samstarf og koma á 

fót nýju fyrirtæki. Fyrir liggur að hið nýja fyrirtæki nýtur sterkrar stöðu á viðeigandi markaði 

og er ekkert annað fyrirtæki á markaðinum sem getur veitt fyrirtækinu nægilegt samkeppnislegt 

aðhald. Innkoma fyrirtækisins C inn á viðeigandi markað var því mjög mikilvægt til þess að 

veita A og B nægilegt samkeppnislegt aðhald svo að samstarf af þessu tagi gæti uppfyllt 

skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Dæmið sýnir hversu mikilvægt það er að virk 

samkeppni ríki á viðeigandi markaði og að sjálfsmatið þarf alltaf að taka tillit til raunverulegra 

aðstæðna í hverju máli fyrir sig.  

 

Í áðurnefndri ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 8. desember 2008, í máli nr. 61/2008 vísaði 

eftirlitið sérstaklega til þess að mikilvægt væri að nýir aðilar gætu gengið inn í það samstarf 

sem þar var fyrirhugað. Samkeppniseftirlitið taldi að ekki væri nægilega greint frá því í 

samstarfssamningi miðlanna hvernig innkomu nýrra aðila að samstarfinu yrði háttað. Var því 

talið mikilvægt að setja samstarfinu skilyrði um að skylda samstarfsaðilanna að veita nýjum 

keppinautum aðgengi að þátttöku að samstarfinu, og á sambærilegum kjörum og upphaflegu 

samstarfsaðilunum.156 Samkeppniseftirlitið mat það sem svo að fyrirhugað samstarf myndi 

ekki leiða til aukinna samskipta á milli aðilanna heldur frekar draga úr þeim. 

                                                
154 115. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
155 116. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
156 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 61/2008, 8. desember 2008. 
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Samkeppniseftirlitið taldi þó mikilvægt að setja það skilyrði fyrir undanþágunni að ákveðnar 

skorður yrðu settar um hvaða upplýsingaskipti mættu eiga sér stað milli aðila samstarfsins.157 

Má hér einnig líta til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá 19. júní 2013, í máli nr. 20/2013 

sem varðar beiðni Markaðs- og miðlarannsókna ehf. um undanþágu vegna samræmdra 

mælinga á notkun almennings á vefmiðlum á Íslandi. Samkeppniseftirlitið taldi að umrætt 

samstarf gæti falið í sér talsverðar aðgangshindranir að markaðinum fyrir nýja sem og smærri 

vefmiðla og birtingaraðila. Samkeppniseftirlitið tók einnig eftirfarandi fram í niðurstöðukafla 

ákvörðunarinnar:  

Eins og fram hefur komið veitti Samkeppniseftirlitið undanþágu fyrir 
sambærilegu samstarfi vegna mælingar á notkun fjölmiðla með ákvörðun 
eftirlitsins nr. 61/2008, Ósk um undanþágu frá ákvæði samkeppnislaga um bann 
við samstarfi keppinauta vegna samnings Capacent ehf., Ríkisútvarpsins ohf., 
365 miðla ehf. og Skjásins miðla ehf. um rafrænar mælingar á fjölmiðlanotkun. 
Eftir að sú undanþága var veitt hafa komið fram athugasemdir um að 
framkvæmd og túlkun mælinganna kunni að hamla aðgengi nýrra aðila að 
fjölmiðlamarkaðnum. Við meðferð og úrlausn þessa máls hefur 
Samkeppniseftirlitið haft hliðsjón af helstu athugasemdum sem gerðar hafa 
verið vegna samstarfs um mælingar á ljósvakamiðlum.158 

Ýmis vandkvæði geta komið upp eftir að undanþága hefur verið veitt og því er mikilvægt að 

horft sé til allra ofangreindra atriða við beitingu 15. gr. samkeppnislaga. Í framangreindu máli 

nr. 2/2013 setti Samkeppniseftirlitið tiltekin skilyrði fyrir veitingu undanþágunnar en skilyrðin 

áttu að koma í veg fyrir að samstarfið myndi leiða til aðgangshindrana á markaði fyrir vefmiðla 

og birtingaraðila auglýsinga á Íslandi.159  

 

4.3. Hópundanþágur 

Í 3. mgr. 15. gr. samkeppnislaga er kveðið á um að Samkeppniseftirlitið geti sett reglur þar sem 

tilteknum tegundum samninga, sem uppfylla skilyrði 1. mgr., er veitt undanþága frá ákvæðum 

10. og 12. gr. laganna. Með því er Samkeppniseftirlitinu veitt heimild til að veita fyrirfram 

ákveðnum tegundum samninga undanþágu á grundvelli sérstakra reglna þar að lútandi og 

kallast þær undanþágur hópundanþágur.160 Ákvæði 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins hefur að 

geyma sambærilegar undanþágur en þær kallast „block exemptions“.161 Skilyrði fyrir 

                                                
157 Sama heimild 8–9. 
158 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 20/2013, 19. júní 2013 4. 
159 Sama heimild 17; Sjá einnig; Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 24/2016, 9. september 2016; Ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins nr. 26/2018, 27. september 2018.  
160 „Reglur um hópundanþágur“ (n. 13). 
161 Communication from the Commission — Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements [2011] OJ C011/1. 



 34 

hópundanþágum eru að öðru leyti þau sömu og tilgreind hafa verið í kafla 4.2. 

Hópundanþágurnar sem eru í gildi á Íslandi eru efnislega samhljóða hópundanþágum 

framkvæmdastjórnarinnar og ESA. Reglugerðirnar eru innleiddar í íslenskan rétt samkvæmt 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.162  

 

Framkvæmdin hér á landi varðandi hópundanþágur hefur frá upphafi verið á grundvelli 

sjálfsmatskerfis fyrirtækja ólíkt einstaklingsbundnum undanþágum.163 Samningur fellur undir 

hópundanþágu ef hann uppfyllir skilyrði sem sett hafa verið í þeim sérstöku reglugerðum sem 

gefnar hafa verið út.164 Það sem aðskilur hópundanþágur frá einstaklingsbundnum 

undanþágum er að fyrirtæki geta mótað samstarf sitt á þann hátt að það uppfylli skilyrði 

reglugerða sem kveða á um hópundanþáguna sem sóst er eftir. Í fyrri framkvæmd gátu fyrirtæki 

ákveðið að sækja um einstaklingsbundna undanþágu ef í ljós kom að engin af 

hópundanþágunum ætti við samstarfið.165 Í dag þurfa fyrirtæki að leggja sjálfsmat á hvoru 

tveggja og meta hvaða undanþáguheimild eigi best við fyrirhugað samstarf.  

 

Allar gildandi hópundanþágur eiga það sameiginlegt að gerð er krafa um ákveðna takmörkun 

á samanlagðri markaðshlutdeild fyrirtækjanna sem hyggja á samstarf. Fyrirtæki geta ekki beitt 

ofangreindum hópundanþágum ef samanlögð markaðshlutdeild þeirra er hærri en sem kveðið 

er á um í reglum hópundanþágunnar. Í þessu samhengi má líta til fyrrnefndrar ákvörðunar 

Samkeppniseftirlitsins frá 17. apríl 2019, í máli nr. 13/2019. Þar var ágreiningur um 

markaðsskilgreiningu málsins og stöðu samstarfsfyrirtækja á markaði. Til álita kom að 

samstarf fyrirtækjanna gæti fallið undir hópundanþágu samkvæmt reglugerð 

Evrópusambandsins nr. 906/2009 sem innleidd var í íslenskan rétt með reglugerð nr. 

1272/2012. Í 5. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að samanlögð markaðshlutdeild 

samstarfsfyrirtækja megi ekki vera hærri en 30% á viðkomandi markaði. Eimskip byggði á því 

að landfræðilegi markaður málsins væri Norður-Atlantshafið og að samstarfið varðaði markað 

                                                
162 Þær reglugerðir sem eru í gildi í dag eru eftirfarandi: Reglugerð nr. 926/2010 um innleiðingu reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 267/2010; Reglugerð nr. 927/2010 um innleiðingu reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 330/2010; Reglugerð nr. 1272/2012 um innleiðingu reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 906/2009; Reglugerð nr. 203/2015 um innleiðingu reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 697/2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 906/2009 að því er varðar 
gildistíma hennar; Reglugerð nr. 1273/2012 um innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
461/2010; Reglugerð nr. 1274/2012 um innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1217/2010; 
Reglugerð nr. 1275/2012 um innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1218/2010; Reglugerð 
nr. 621/2016 um innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 316/2014. 
163 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir, „Breytingar á samkeppnislögum“ (2001) 54 Úlfljótur 71, 79.  
164 „Reglur um hópundanþágur“ (n. 13). 
165 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir (n. 163) 79. 
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um farmflutning með reglubundnum áætlunarsiglingum. Samstarfsfyrirtækin væru ekki 

markaðsráðandi á þeim markaði og markaðshlutdeild þeirra væri ekki hærri en 30%. Hitt 

samstarfsfyrirtækið, Royal Artic Line A/S, var ósammála markaðsskilgreiningu Eimskips og 

gerði ekki athugasemd við markaðsskilgreiningu Samkeppniseftirlitsins sem taldi markað 

málsins vera markað fyrir sjóflutninga með áætlunarskipum milli Íslands og Norður Evrópu og 

að Eimskip væri í markaðsráðandi stöðu á þeim markaði. Samanlögð markaðshlutdeild 

fyrirtækjanna var talin umfram það sem kveðið er á um í reglugerð nr. 906/2009 og því var 

samstarfið ekki talið falla undir hópundanþáguna samkvæmt reglugerðinni. 

 

4.4. Markaðsskilgreining og mat á samkeppnislegum áhrifum 

4.4.1. Almennt um markaðsskilgreiningu í samkeppnisrétti 

Fyrirtæki sem hyggja á samstarf þurfa að skilgreina þann markað sem fyrirhugað samstarf mun 

eða getur haft áhrif á.166 Til þess að unnt sé að leggja mat á það hvort samstarf uppfylli skilyrði 

1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga er nauðsynlegt að komast að því hver sé viðkomandi vöru- og 

þjónustumarkaður málsins sem og landfræðilegur markaður.167 Áður en lengra er haldið er því 

nauðsynlegt að fjalla um markaðsskilgreiningu í samkeppnisrétti.  

 

Í 4. gr. samkeppnislaga er markaður skilgreindur sem sölusvæði vöru og staðgengdarvöru 

og/eða sölusvæði þjónustu og staðgengdarþjónustu. Tilgangur þess að skilgreina viðkomandi 

vöru- og þjónustumarkað er að finna hvaða staðgönguvara eða -þjónusta er til staðar sem getur 

haft áhrif á hegðun tiltekins fyrirtækis á viðkomandi markaði og til að greina samkeppnislegt 

aðhald.168 Í 4. gr. samkeppnislaga er kveðið á um að staðgengdarvara og staðgengdarþjónusta 

sé vara eða þjónusta sem að fullu eða verulegu leyti getur komið í stað annarrar. Þegar vöru- 

og þjónustumarkaður er skilgreindur er einkum litið til þriggja þátta sem varpað geta ljósi á 

samkeppnislegt aðhald, þ.e. eftirspurnarstaðganga, framboðsstaðganga og aðhald vegna 

hugsanlegra keppinauta á viðkomandi markaði.169 

 
Landfræðilegur markaður er sá markaður þar sem fyrirtækin starfa á og bjóða vörur sínar og 

þjónustu. Í VI. kafla í reglum Samkeppniseftirlitsins nr. 1390/2020 um tilkynningu og 

málsmeðferð í samrunamálum er landfræðilegur markaður skilgreindur með eftirfarandi hætti: 

                                                
166 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 29. 
167 Alison Jones og B. E. Sufrin (n. 83) 81. 
168 Sama heimild 60. 
169 Commission, „The European Commission’s Notice on the definition of the Relevant Market for the purposes 
of Community competition law“ COM 372/5 mgr. 13 - 24. 
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Til landfræðilegs markaðar telst það svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki eru 
viðriðin framboð og/eða eftirspurn eftir viðkomandi vöru eða þjónustu, þar sem 
samkeppnisskilyrði eru nægilega lík og sem unnt er að greina frá nærliggjandi 
svæðum, einkum vegna þess að samkeppnisskilyrði eru greinilega frábrugðin á 
þeim svæðum. 
Meðal þátta sem skipta máli við mat á viðkomandi landfræðilegum markaði eru 
eðli og einkenni viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir 
eða neytendavenjur, greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu 
svæði og aðliggjandi svæðum eða verulegur verðmunur. 

Eitt af markmiðum þess að skilgreina vöru- og þjónustumarkaði og landfræðilega markaðinn 

er að greina hverjir eru keppinautar fyrirtækjanna sem hyggjast hefja með sér samstarf og hvort 

þeir veiti samstarfsfyrirtækjunum nægilegt samkeppnislegt aðhald.170 Með vandaðri 

markaðsskilgreiningu er unnt að finna markaðshlutdeild samstarfsfyrirtækja en eins og að 

framan greinir skiptir staða aðila, m.t.t. markaðshlutdeildar þeirra á viðkomandi markaði, miklu 

máli við mat á skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Aðstæður á viðkomandi markaði 

skipta einnig miklu máli, atriði eins og gagnsæi, samþjöppun, framboð og eftirspurn á vörum 

og þjónustu o.s.frv.171  

 
4.4.2. Einkenni íslenskra markaða 

Ísland er lítið land með lítið hagkerfi og ríkir oft mikil samþjöppun á mikilvægum mörkuðum 

landsins.172 Landfræðilegir markaðir innan Íslands eru gjarnan minni heldur en í 

nágrannalöndum og því meiri áhætta á að markaðir einkennist af fákeppnisgerð. Smæð 

þjóðarinnar skiptir einnig máli sem og landfræðileg einangrun.173 Framangreint leiðir gjarnan 

til þess að fá fyrirtæki starfa á mikilvægum samkeppnismörkuðum hér á landi.174 Það kemur 

því ekki á óvart að margir af þýðingarmestu mörkuðum hér á landi hafa verið skilgreindir sem 

fákeppnismarkaðir (e. oligopoly). Helstu einkenni slíkra markaða eru að þar starfa fáir 

keppinautar, aðgangshindranir eru miklar, vara eða þjónusta sem seld er á markaðnum er oft á 

tíðum einsleit og gagnsæi ríkir á markaði.175 Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins er bent á 

að það sé sérstaklega varhugavert að heimila samstarf fyrirtækja á mörkuðum þar sem fákeppni 

                                                
170 2. mgr. sama heimild. 
171 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 40/2017, 15. nóvember 2017 14. 
172 Páll Gunnar Pálsson, „Fákeppni í smærri hagkerfum“ (Ráðstefna um fákeppni í smærri hagkerfum, Hótel 
Nordica 7. apríl 2006). 
173 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770 – 488. mál. 
174 „Algengar spurningar“ (Samkeppniseftirlitið) <https://www.samkeppni.is/fraedsla/fraedsla-og-
leidbeining/algengar-spurningar/> skoðað 15. janúar 2021. 
175 Bergþóra Halldórsdóttir, „Erindi morgunverðarfunds SA og LEX 22. janúar 2015.“ (Morgunverðarfundur 
SA og LEX um samkeppnismál, Samtök Atvinnulífsins janúar 2015). 
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ríkir og að samkeppnislegt aðhald fyrirtækja sé talið enn mikilvægara á þeim mörkuðum en 

ella.176  

 

Þegar verið er að meta fákeppnismarkaði getur verið erfitt að ráða fram úr því hvort hegðun 

fyrirtækja á markaðnum stafi af samráði eða samkeppnishamlandi hegðun eða hvort hún skýrist 

af viðkomandi markaðsgerð.177 Það geta verið til markaðir sem fáir aðilar starfa á en samt sem 

áður ríkir þar mikil samkeppni og að sama skapi geta verið til markaðir sem mörg fyrirtæki 

starfa á en lítil samkeppni ríkir. Að því sögðu hafa verið uppi mismunandi skoðanir á því hvort 

fákeppni á markaði sé slæm eða í öllu falli sérstakt vandamál.178 Fræðimenn hafa fjallað um 

hugtakið „The oligopoly problem“ sem snýst um það að á markaði þar sem fáir keppinautar 

starfa sé lítil eða engin samkeppni. Fræðimennirnir Wish og Bailey hafa bent á að sú nálgun að 

fjalla almennt um fákeppnismarkaði á neikvæðan hátt sé ekki allskostar rétt ef einungis er horft 

á þá staðreynd að það séu fáir keppinautar á viðkomandi markaði. Vandamálið sé í raun frekar 

að það séu meiri líkur á að fyrirtæki sé markaðsráðandi á þeim mörkuðum þar sem ríkir lítil 

samkeppni og geti þar með haft áhrif á markaðinn með samkeppnishamlandi hætti. Benda þeir 

á eftirfarandi: „It is true that the fewer the number of players in a market, the more likely it is 

that market power will exist; however, the identification of market power is not simply a matter 

of counting heads.“179  

 

Ljóst er að fákeppnismarkaðir eru mun viðkvæmari en aðrir markaðir fyrir t.d. verðbreytingum. 

Ef eitt fyrirtæki á slíkum markaði hækkar verð á vöru er mjög líklegt að það leiði til þess að 

önnur fyrirtæki geri slíkt hið sama.180 Markaðsaðstæður og staða samstarfsfyrirtækja á þeim 

mörkuðum, sem þau starfa á, skipta máli við mat á skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. 

Því vaknar upp sú spurning hvort mat á skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga verði enn 

strangara á Íslandi vegna þeirrar fákeppni sem talin er ríkja á mörgum helstu mörkuðum 

landsins.  

 

  

                                                
176 24. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
177 Heimir Örn Herbertsson (n. 67) 114. 
178 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 595; Michal S, „Competitin Policy in Small Economies“ (OECD 
Global Forum on Competition 2003) <https://www.oecd.org/competition/globalforum/GlobalForum-
February2003.pdf> skoðað 5. mars 2021. 
179 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 596. 
180 Heimir Örn Herbertsson (n. 67) 115. 
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4.4.2.1. Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins sem varða fákeppnismarkaði  

Samkeppniseftirlitið hefur í ákvörðunum sínum, um undanþágur samkvæmt 15. gr. 

samkeppnislaga, tekið ýmsa fákeppnismarkaði til umfjöllunar. Í því sambandi má nefna 

eftirfarandi ákvarðanir: 

 
Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 18. desember 2006, í máli nr. 50/2006 veitti 

Samkeppniseftirlitið fyrirtækjunum Auðkenni hf., sem var í eigu Glitnis hf., KB banka hf., 

Landsbanka Íslands hf. og Tölvumiðstöðvar Sparisjóðanna ehf., undanþágu frá banni við 

samstarfi vegna kaupa og reksturs á svonefndum Todos-öryggisbúnaði. Umrætt samstarf tók 

til bankamarkaðarins þar sem samstarfsfyrirtækin voru bæði bankar og sparisjóðir. Í niðurstöðu 

sinni benti Samkeppniseftirlitið á að bankamarkaðurinn væri fákeppnismarkaður og kemur 

eftirfarandi fram: 

 Samkeppniseftirlitið leggur á það áherslu að almennt þurfi að gjalda varhuga 
við samstarfi keppinauta á markaði af þessum toga. Á slíkum fákeppnismarkaði 
er nánast hvers konar viðskiptalegt samstarf keppinauta til þess fallið að raska 
samkeppni.181  

Hins vegar setti Samkeppniseftirlitið samstarfinu ekki skilyrði en beindi því til 

samstarfsfyrirtækjanna að gæta þess sérstaklega að umrætt samstarf myndi einungis taka til 

þátta sem væru nauðsynlegir til þess að markmið samstarfsins næði fram að ganga. 182  

 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 14. apríl 2008, í máli nr. nr. 20/2008 veitti 

Samkeppniseftirlitið undanþágu frá banni við samstarfi keppinauta vegna samstarfs 

viðskiptabankanna Glitnis banka hf., Kaupþings banka hf. og Landsbanka Íslands hf. 

Samkeppniseftirlitið benti á eftirfarandi varðandi aðstæður á markaðinum sem fyrirhugað 

samstarf myndi hafa áhrif á: 

Hvað varðar skilyrði d. liðar áréttar Samkeppniseftirlitið að íslenskur 
bankamarkaður er fákeppnismarkaður þar sem bankar og sparisjóðir starfa að 
meginstefnu til á sömu mörkuðunum og njóta þar yfirburðarstöðu. Á slíkum 
fákeppnismarkaði er nánast hvers konar viðskiptalegt samstarf keppinauta til 
þess fallið að raska samkeppni. Þrátt fyrir að samstarfinu sé eingöngu ætlað að 
ná til umrædds samlagssjóðs, með hlutverk sem er afmarkað við tímabundnar 
áhættufjárfestingar í sprotafyrirtækjum, getur slíkt samstarf haft áhrif á aðra 
markaði og m.a. leitt til markaðsskiptingar að samstarfinu loknu. 
Samkeppniseftirlitið telur þó að skilyrði d. liðar verði uppfyllt með ákveðnum 

                                                
181 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 50/2006, 18. desember 2006 9. 
182 Sama heimild 7. 
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skilyrðum sem greint er frá hér að neðan og samstarfsaðilar hafa samþykkt að 
gangast undir.183 

Af ofangreindu máli má leiða að fákeppni á markaði hafi ekki úrslitaáhrif. Fákeppni auki hins 

vegar líkur fyrir því að Samkeppniseftirlitið setji samstarfi við slíkar aðstæður skilyrði til þess 

að koma í veg fyrir að það raski samkeppni. Skilyrðin sem Samkeppniseftirlitið setti fyrir 

veitingu undanþágunnar voru meðal annars þau að viðskiptabönkunum væri óheimilt að hafa 

með sér „ ... hvers konar samvinnu eða grípa til samstilltra aðgerða um viðskiptamál eða 

fjárfestingar að undanskilinni þeirri samvinnu sem felst í rekstri samlagssjóðs í gegnum félagið 

Frumtak“.184  

 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 12. febrúar 2010, í máli nr. 3/2010 veitti 

Samkeppniseftirlitið fyrirtækjunum Atlantsolíu ehf. og Skeljungi hf. undanþágu vegna 

samstarfs við flutning og áfyllingu á olíu. Olíumarkaðurinn var tekinn til skoðunar við 

rannsókn málsins þar sem hann var metinn sem vörumarkaður málsins. Þar kom eftirfarandi 

fram við mat á d. lið 15. gr. samkeppnislaga: 

Þegar samstarf keppinauta er metið í ljósi d-liðar 15. gr. samkeppnislaga ber 
m.a. að leggja áherslu á aðstæður á viðkomandi markaði en eins og áður segir 
er markaðshlutdeild málsaðila lægri en keppinauta þeirra. Olíumarkaðurinn er 
aftur á móti gagnsær og einsleitur og ríkir fákeppni á markaðnum. Við slíkar 
aðstæður getur nánast hvers konar viðskiptalegt samstarf keppinauta verið til 
þess fallið að raska samkeppni. Þrátt fyrir að af samstarfinu leiði að kostnaður 
félaganna samræmist meira en ella má benda á að fjögur olíufélög eru í 
samkeppni á smásölustigi. Þá liggur fyrir að þessi samvinna mun vara í mjög 
stuttan tíma og nær einungis til tiltekins staðbundins markaðar. Að mati 
Samkeppniseftirlitsins getur d-liður 15. gr. laganna verið uppfylltur ef 
samstarfinu eru sett skilyrði, m.a. um að aðilum þess sé óheimilt að miðla 
viðskiptalegum upplýsingum, þeir þurfi að tilkynna Samkeppniseftirlitinu um 
breytingar á skilmálum í flutningum Skeljungs á eldsneyti í eigu Atlantsolíu til 
Akureyrar og að undanþágan gildi einungis í þrjá mánuði.185 

Olíumarkaðurinn var talinn gagnsær, einsleitur fákeppnismarkaður en þó voru 

samstarfsfyrirtækin ekki metin með háa markaðshlutdeild. Samstarfið var heimilað en 

Samkeppniseftirlitið mat það svo að mikilvægt væri að setja samstarfinu skilyrði vegna 

markaðsgerðarinnar. Skilyrðin lutu að því að banna upplýsingaskipti á milli fyrirtækjanna og 

skylda þau til að tilkynna Samkeppniseftirlitinu um breytingar á skilmálum flutninga. 

Undanþágan var auk þess tímabundin og gilti einungis í þrjá mánuði.  

                                                
183 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 20/2008, 14. apríl 2008 6.  
184 sama heimild 7. 
185 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2010, 12. febrúar 2010 4. 
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Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 4. júlí 2012, í máli nr. 15/2012 hafnaði 

Samkeppniseftirlitið beiðni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands um undanþágu vegna fagráðs um 

styrkflokkað timbur. Við mat á a. lið 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga tók Samkeppniseftirlitið 

fram að markaður fyrir sölu á styrkflokkuðu timbri væri fákeppnismarkaður og að tveir af 

þremur söluaðilum á markaðinum hefðu yfirburðastöðu. Í ákvörðuninni tók 

Samkeppniseftirlitið fram að „á slíkum fákeppnismarkaði er nánast hvers konar viðskiptalegt 

samstarf keppinauta til þess fallið að raska samkeppni“.186 Markmið fagráðsins, sem samstarfið 

átti að stofna til, var m.a. að efla tengsl á milli keppinauta og mat Samkeppniseftirlitið það svo 

að „á markaði fyrir styrkflokkað timbur þar sem fáir söluaðilar keppast um markaðinn er afar 

varhugavert að auka tengsl milli þeirra meira en nauðsynlegt er hverju sinni“.  

  

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 22. maí 2015, í máli nr. 14/2015 heimilaði 

Samkeppniseftirlitið samstarf á milli Nova ehf. og Fjarskipta hf. Í niðurstöðum sínum tók 

eftirlitið markaðsgerð fjarskiptamarkaðarins til greina þar sem að samstarfið gætti áhrifa að 

mestu leyti á þeim markaði. Samkeppniseftirlitið benti á eftirfarandi varðandi markaðsgerðina 

og veitingu undanþága við þær aðstæður: 

Varðandi undanþágu og nauðsynleg skilyrði fyrir henni ber fyrst að líta til þess 
að íslenskur farsímamarkaður, sérstaklega heildsölumarkaður, er 
fákeppnismarkaður þar sem til þessa hafa tveir rekstraraðilar, Síminn og 
Vodafone, verið í þeirri stöðu að geta veitt fullnægjandi heildsöluþjónustu. Á 
slíkum fákeppnismarkaði er nánast hvers konar viðskiptalegt samstarf 
keppinauta til þess fallið að raska samkeppni. Getur slíkt samstarf haft áhrif á 
aðra markaði og m.a. leitt til samræmdrar verðlagsstefnu. Auk þess er hér um 
að ræða víðtækt og umfangsmikið samstarf sem getur varðað smásölumarkað 
fyrir farsímaþjónustu og er til þess fallið að raska samkeppni á þeim markaði ef 
réttmætra og eðlilegra sjónarmiða og háttsemi er ekki gætt.187  

Samkeppniseftirlitið veitti samstarfinu undanþágu á grundvelli 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga 

en setti þó samstarfinu skilyrði og var það orðað svo „ ... að mati Samkeppniseftirlitsins er 

nauðsynlegt að samstarf keppinauta á fákeppnismarkaði, eins og hér um ræðir, leiði ekki til 

þess að þeir geti með ómálefnalegum hætti hindrað starfsemi annarra á markaðnum.“ Á þessum 

grunni setti eftirlitið samstarfinu skilyrði m.a. um að Vodafone og Nova yrðu virkir og 

                                                
186 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 15/2012, 4. júlí 2012 5; Sjá einnig Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 
34/2020, 25. ágúst 2020 þar sem Samkeppniseftirlitið benti á að markaðsgerðin geti skipt talsverðu máli því 
almennt má segja að mesta hættan á röskun á samkeppni sé á mörkuðum þar sem fákeppni ríkir. Hefur 
áfrýjunarnefnd samkeppnismála bent á að slíkir markaðir séu viðkvæmir í samkeppnislegu tilliti og að á þeim sé 
talsverð hætta á samræmdum aðgerðum keppinauta, sbr. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 7/2008 Orkuveita 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðarbær gegn Samkeppniseftirlitinu. 
187 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 14/2015, 22. maí 2015 80. 
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sjálfstæðir keppinautar á heildsölumarkaði og að gætt yrði jafnræðis, gagnsæis og hlutlægni í 

samstarfinu.188  

 
Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. nóvember 2017, í máli nr. 40/2017 hafnaði 

Samkeppniseftirlitið beiðni Rannsóknarseturs verslunarinnar um undanþágu samkvæmt 15. gr. 

samkeppnislaga. Beiðnin laut að því að búa til gagnasafn fyrir sölutölur á 

drykkjavörumörkuðum sem gætu nýst þeim fyrirtækjum sem stunda markaðsrannsóknir. 

Samstarfið varðaði upplýsingaskipti á milli samstarfsfyrirtækjanna. Samkeppniseftirlitið hóf í 

kjölfar erindisins ítarlega rannsókn á drykkjavörumarkaðinum. Það var mat 

Samkeppniseftirlitsins að markaður fyrir innflutning og dreifingu á drykkjarvörum, bæði 

óáfengum og áfengum drykkjum, væri fákeppnismarkaður, og að einungis tveir til fjórir stórir 

keppinautar væru á markaðinum. Við matið á markaðsgerð drykkjavörumarkaðarins tók 

Samkeppniseftirlitið fram í frummati sínu „ ... í ljósi þess að um fákeppnismarkað væri að ræða 

væri það frummat eftirlitsins að ekki væri unnt að veita undanþáguna“. Litið var til þess að 

sérstaklega væri varhugavert að heimila upplýsingaskipti á milli keppinauta á markaði þar sem 

mikil fákeppni ríkti. Samkeppniseftirlitið tók eftirfarandi fram um fákeppnismarkaði: 

Á fákeppnismörkuðum er samkeppnislegt sjálfstæði keppinauta sérstaklega 
mikilvægt og almennt talið að á slíkum mörkuðum sé mesta hættan á röskun á 
samkeppni og er upplýsingagjöf á milli eða til keppinauta við slíkar aðstæður af 
þeim sökum almennt álitin einkar varhugaverð í samkeppnisrétti. Í raun er talið 
að hvers konar samvinna milli keppinauta geti aukið skaðlega fákeppni og 
valdið viðskiptavinum tjóni.189 
 

4.4.3. Samantekt 

Ekki ríkir einhugur meðal fræðimanna á sviði samkeppnisréttar um hvort samkeppnisreglur í 

litlum hagkerfum eins og á Íslandi eigi að vera jafn strangar eða jafnvel strangari, eða eftir 

atvikum vægari, en í þeim stærri.190 Íslensk samkeppnislöggjöf er að stórum hluta byggð á 

löggjöf Evrópusambandsins og þar af leiðandi eru samkeppnisreglur á Íslandi byggðar að miklu 

leyti á reglum sem hafa verið þróaðar í stærri og/eða öðrum hagkerfum. Það fellur fyrir utan 

efni ritgerðar þessarar að svara þeirri spurningu hvort íslenskar samkeppnisreglur ættu að vera 

túlkaðar með strangari eða vægari hætti eða sambærilegum hætti og í stærri hagkerfum og á 

mörkuðum þar sem ekki ríkir fákeppni. Það má þó draga þá ályktun af ofangreindum 

ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins að fákeppnismarkaðir séu oftast metnir sem mjög 

                                                
188 Sama heimild 81–82. 
189 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 40/2017, 15. nóvember 2017 mgr. 40. 
190 Michal S (n. 178). 
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viðkvæmir fyrir samstarfi fyrirtækja. Í framangreindum ákvörðunum hafnaði 

Samkeppniseftirlitið annað hvort undanþágubeiðnum sem vörðuðu samstarf á 

fákeppnismarkaði eða setti samstarfinu skilyrði. Það gefur ákveðna vísbendingu um að 

samstarfsfyrirtæki sem starfa á fákeppnismörkuðum sem eru algengir hér á landi, og eru þar af 

leiðandi líklegast með háa markaðshlutdeild, muni þurfa að sæta ströngu mati um það hvort 

samstarf þeirra uppfylli skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga.191  

 

4.5. Sönnun og sönnunarkröfur 

Sönnunarbyrðin um að skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga séu uppfyllt hvílir á fyrirtækjum 

sem hyggjast hefja samstarf og hafa ávinning af því.192 Mælt er fyrir um slíka sönnunarbyrði í 

ákvæði 2. gr. fyrrnefndrar (EB) reglugerðar nr. 1/2003.193 Í leiðbeiningum 

Samkeppniseftirlitsins vegna beitingar 15. gr. samkeppnislaga er tekið fram að 

Samkeppniseftirlitið muni ekki fallast á að samstarf aðila uppfylli skilyrði ákvæðisins nema 

fram komi rökstuðningur og sönnungargögn sem uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í 

leiðbeiningunum.194 Þá nægir ekki að sýna fram á að samstarfið uppfylli skilyrði ákvæðisins á 

einum tímapunkti heldur þarf að sýna fram á að skilyrðin séu uppfyllt á öllu 

samstarfstímabilinu. Mikilvægt er að lögð séu fram skýr og ótvíræð sönnunargögn og ef sönnun 

tekst ekki getur það leitt til beitingar viðurlagaákvæða gagnvart fyrirtækjunum og/eða 

starfsmönnunum.195 Eins og áður hefur verið rakið er mun ólíklegra að samstarf teljist uppfylla 

skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga ef samstarfið hefur það beinlínis að markmiði að raska 

samkeppni í skilningi 10. gr. laganna. Því er óhjákvæmilegt að sönnunarbyrði 

samstarfsfyrirtækja sé mun ríkari í slíkum málum.196 Mikilvægt er að hafa í huga að 15. gr. 

felur í sér undantekningu frá bannreglum 10. og 12. gr. samkeppnislaga og samkvæmt 

almennum lögskýringarsjónarmiðum ber að túlka undanþágur og undantekningarákvæði 

þröngt.  

 

Framangreint hefur einnig verið staðfest í ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins sem og ESB og 

EES samkeppnisrétti. Eftir setningu reglugerðar nr. 1/2003 er 3. mgr. 101. gr. TFEU beitt sem 

                                                
191 Richard Wish og David Bailey (n. 40) 606. 
192 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610. mál. 
193 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 L1/1. 
194 89. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
195 90. mgr. sama heimild. 
196 93. mgr. sama heimild. 
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ákveðinni vörn af hálfu fyrirtækja í málum vegna meints ólögmæts samráðs og vegna brota á 

1. mgr. 101. gr. TFEU. Fyrirtæki leggja þá fram sönnur fyrir því að samstarf þeirra uppfylli 

skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU um undanþágu frá banni gegn samráði á grundvelli 1. mgr. 101. 

gr. TFEU.197 Í því sambandi er rétt að líta til ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar í máli 

Mastercard198 sem fjallaði um milligjöld í greiðslukortakerfi Mastercard varðandi 

færsluhirðingu yfir landamæri sem og innanlands í ákveðnum löndum innan EES-svæðisins. 

Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að hugsanlega væri annað skilyrði ákvæðisins 

uppfyllt. Milligjaldið gæti verið gagnlegt til þess að hámarka notagildi greiðslukortakerfa hjá 

notendum fyrirtækisins til hagsbóta fyrir neytendur. Hins vegar var niðurstaða 

framkvæmdastjórnarinnar sú að skilyrði ákvæðisins væru ekki uppfyllt þar sem Mastercard 

hafði ekki náð að sýna fram á það með nægilega skýrum og ótvíræðum hætti. Hefði Mastercard 

þurft að leggja fram raunverulegri sönnunargögn fyrir því að skilyrði 3. mgr. 81. gr. væru 

uppfyllt í málinu. 

 

Í áfrýjun Mastercard til Undirréttar Evrópudómstólsins (e. General Court) var byggt á því að 

framkvæmdastjórnin hefði sett of ströng skilyrði fyrir sönnun og sönnunarbyrði fyrirtækisins. 

Framkvæmdastjórnin hefði jafnframt ekki rannsakað nægilega hvort skilyrði 3. mgr. 81. gr. 

væru uppfyllt. Dómurinn féllst ekki á sjónarmið Mastercard og staðfesti ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar.199 Í dóminum var vísað til máls Almenna dómstólsins 

GlaxoSmithKline v. Commission en þar hafði dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að 

framkvæmdastjórnin hefði ekki rannsakað skilyrði 3. mgr. 81. gr. nægilega vel. Það var hins 

vegar tekið fram að það væri á ábyrgð fyrirtækisins að leggja fram skýr og ótvíræð 

sönnunargögn og að það væri á ábyrgð framkvæmdastjórnarinnar að rannsaka sönnunargögnin 

nægilega vel og leggja mat á það með skilvirkum hætti hvort að skilyrði 3. mgr. 81. gr. væru 

uppfyllt. 200 Í Mastercard málinu benti dómstóllinn á að framkvæmdastjórnin yrði að „ ... 

adequately examine those arguments and that evidence, that is to say, it must determine 

whether they demonstrate that the conditions for the application of Article 81(3) EC are 

satisfied“. Þó féllst dómstóllinn ekki á sjónarmið Mastercard um það að samstarfið uppfyllti 

skilyrði 3. mgr. 81. gr. og staðfesti ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar.201 

 

                                                
197 Commission, „Report on the functioning of Regulation 1/2003“ Communication COM (2009) 206 final 13. 
198 Mastercard (Mál COMP/34.579) Commission Decision [2007] OJ C264/8. 
199 Mál T-111/08 MasterCard g. Commission EU:T:2012:260. 
200 235-236. mgr. Mál T-168/01 GlaxoSmithKline Services g. Commission [2006] ECR II-2969. 
201 Mál T-111/08 MasterCard g. Commission EU:T:2012:260. 
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Samkeppniseftirlitið hefur í fáeinum tilvikum hafnað undanþágubeiðni fyrirtækja um samstarf 

en ein af meginástæðum þess er ef skortur hefur verið á skýrum og ótvíræðum 

sönnunargögnum af hálfu samstarfsfyrirtækja. 

 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. desember 2008 nr. 62/2008 óskaði Valitor hf. eftir 

undanþágu fyrir samræmdu milligjaldi í kortaviðskiptum. Milligjaldið átti að vera einskonar 

greiðsla söluaðila fyrir þá þjónustu sem útgefendur kortanna veittu söluaðilunum í 

greiðslukortaviðskiptum. Valitor vísaði til ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar frá 2002 í 

máli VISA international sem ein af röksemdum fyrir því að skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga væru uppfyllt.202 Samkeppniseftirlitið byggði á því að sú ákvörðun væri fallin 

úr gildi og vísaði eftirlitið til framangreindrar ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar í máli 

Mastercard. Samkeppniseftirlitið mat það svo að umrætt milligjald Valitors færi gegn 12. gr., 

sbr. 10. gr. samkeppnislaga. Í frummati Samkeppniseftirlitsins kom fram að Valitor hefði ekki 

sett fram nægilegan rökstuðning fyrir því að undanþága yrði veitt. Í niðurstöðum 

ákvörðunarinnar segir meðal annars: „Samkeppniseftirlitið tekur undir það að starfræksla og 

notkun greiðslukortakerfa í almennum viðskiptum söluaðila og korthafa geti stuðlað að 

efnahagslegum og tæknilegum framförum og hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta“.203 

Niðurstaðan var hins vegar sú að Valitor hefði ekki náð að færa fram fullnægjandi rök og 

sönnunargögn fyrir því að skilyrði 15. gr. samkeppnislaga væru uppfyllt. Að lokum benti 

eftirlitið á eftirfarandi: 

Almennt séð er ekki unnt að útiloka að setning samræmds milligjalds geti 
uppfyllt kröfur 15. gr. samkeppnislaga. Samkeppniseftirlitið verður hins vegar 
að hafna ósk Valitors um undanþágu frá banni samkeppnislaga við verðsamráði 
til að ákvarða og setja samræmt milligjald á innanlandsmarkaði fyrir 
kreditkortaviðskipti eins og atvikum máls þessa er háttað.204  

Af lokaorðum Samkeppniseftirlitsins má sjá hversu rík sönnunarbyrði er lögð á 

samstarfsfyrirtæki. Með vísan til framangreinds má leiða að því líkum að meiri líkur en minni 

séu fyrir því að Samkeppniseftirlitið hefði fallist á undanþágubeiðni Valitors ef nægilega skýr 

sönnunargögn hefðu legið fyrir.205  

 

                                                
202 Visa International (Mál COMP/29.373) Commission Decision 2002/914/EC [2002] OJ L318/17. 
203 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 62/2008, 15. desember 2008 41. 
204 Sama heimild 45; Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins með úrskurði 
áfrýjunarnefndar Samkeppnismála nr. 1/2009, 15. desember 2008.  
205 Í ákvörðuninni er einnig tekið fram að íslenskur bankamarkaður sé fákeppnismarkaður og að gerðar séu mun 
ríkari kröfur til sönnunar ef svo háttar. 
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Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 15/2012 frá 4. júlí 2012 óskaði Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands eftir undanþágu samkvæmt 15. gr. samkeppnislaga vegna fagráðs um styrkflokkað 

timbur. Samkeppniseftirlitið taldi skilyrði 1. mgr. 15. gr. laganna ekki uppfyllt og að fyrir hendi 

væru forsendur sem leitt gætu til samkeppnishamlandi áhrifa á markaði. Samkeppniseftirlitið 

mat það svo að Nýsköpunarmiðstöð Íslands gæti með „ ... auðveldum hætti viðhaldið öflugri 

fræðslu um styrkflokkað timbur, ásamt öflugu eftirliti og tvíhliða samskiptum við innflytjendur 

timburs, án þess að stofnað sé fagráð með seljendum og/eða innflytjendum timbursins“. Í 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var sérstaklega vísað til þess að þegar óskað væri eftir 

undanþágu frá banni við samkeppnishindrunum þyrfti að rökstyðja með óyggjandi hætti að 

skilyrði undanþáguákvæðisins væru uppfyllt.206 

 

4.6. Gildi eldri undanþáguákvarðana  

Í ofangreindum köflum hefur umfjöllunin snúið að eldri undanþáguákvörðunum 

Samkeppniseftirlitsins og hvernig eftirlitið hefur áður túlkað skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga. Fyrirtæki þurfa þó að hafa í huga við gerð sjálfsmats vegna fyrirhugaðs 

samstarfs að undanþáguákvarðanir Samkeppniseftirlitsins frá fyrri framkvæmd hafa takmarkað 

leiðbeiningagildi fyrir sjálfsmatkerfið sem ríkir í dag. Á það bæði við um túlkun einstakra 

skilyrða 1. mgr. 15. gr. og einnig varðandi sönnun fyrirtækja fyrir því að skilyrðin séu uppfyllt. 

Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins kemur fram að takmarkað sé unnt að byggja á sama 

sönnunarmati og lagt var fram við veitingu undanþága í ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins í 

tíð eldri framkvæmdar.207 Undanþágur sem Samkeppniseftirlitið veitti á grundvelli eldri 

framkvæmdar hafa því ekki sömu áhrif í dag og falla úr gildi eftir 1. júlí 2021. 

Samkeppniseftirlitið hefur gefið út að það muni veita þeim fyrirtækjum sem hafa hlotið 

undanþágu í tíð eldri framkvæmdar svigrúm til þess að aðlagast nýju lagaumhverfi og verður 

það samstarf fyrirtækja talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga án frekari 

athugasemda til 1. júlí 2021. Það leiðir til þess að eftir 1. júlí 2021 þurfa fyrirtæki sem hlotið 

hafa undanþágu frá Samkeppniseftirlitinu sjálf að leggja mat á hvort samstarf þeirra uppfylli 

skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Samkeppniseftirlitið bendir einnig á eftirfarandi: 

Við mat á því hvort samstarf uppfylli skilyrði 15. gr. samkeppnislaga má, upp 
að vissu marki, hafa hliðsjón af þeirri undanþágu sem viðkomandi fyrirtæki 
hefur áður fengið veitta og starfað eftir, sem og öðrum eldri ákvörðunum 
Samkeppniseftirlitsins og eftir atvikum úrlausnum áfrýjunarnefndar 

                                                
206 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 15/2012, 4. júlí 2012 5–6. 
207 94. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins. Það sama á við um eldri ákvarðanir 
framkvæmdastjórnarinnar og hefur það verið tekið fram hjá dómstólum ESB eftir tilkomu sjálfsmatskerfisins.  
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samkeppnismála og dómstóla. Leiðbeiningargildi eldri úrlausna er hins vegar 
takmarkað í sjálfsmatskerfi, sbr. mgr. 59–61 í leiðbeiningunum. Tekur það 
einnig til sönnunarkrafna, sbr. mgr. 94.208 

Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins kemur einnig fram að við mat á leiðbeiningagildi eldri 

undanþáguákvarðana þarf að hafa til hliðsjónar hvort sett höfðu verið skilyrði fyrir veitingu 

undanþágunnar. Í 61. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins kemur eftirfarandi fram:  

Skilyrði voru sett eftir rannsókn Samkeppniseftirlitsins og voru miðuð að því 
að breyta viðkomandi samstarfi eða umgjörð þess til þess að það gæti uppfyllt 
skilyrði 15. gr. samkeppnislaga. Hafi umgjörð eða skilyrði sem 
samstarfsfyrirtæki setja sér í sjálfsmatskerfi ekki sambærileg áhrif að lögum og 
bindandi stjórnvaldsfyrirmæli. Af þessu leiðir að í sjálfsmatskerfi geta 
samstarfsfyrirtæki ekki gefið sér að samskonar skilyrði og Samkeppniseftirlitið 
setti í eldra kerfi geti tryggt að samstarf uppfylli skilyrði 15. gr. samkeppnislaga 
eftir 1. janúar 2021.  

Af framangreindri umfjöllun má sjá að fyrirtæki sem hyggja á samstarf geta með takmörkuðum 

hætti byggt á eldri undanþáguákvörðunum Samkeppniseftirlitsins. Á þetta bæði við um 

fyrirtæki sem hafa áður hlotið undanþágu frá Samkeppniseftirlitinu og fyrirtæki sem hafa ekki 

gert það. Eðli málsins samkvæmt er mat bæði fyrirtækja og Samkeppniseftirlitsins á skilyrðum 

1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga með öðrum hætti á grundvelli sjálfsmatskerfisins heldur en í tíð 

eldri framkvæmdar. Í dag mun Samkeppniseftirlitið einungis leggja mat á samstarf fyrirtækja 

eftir að það hefur komist á vegna rannsókna Samkeppniseftirlitsins á meintu broti á 10. og/eða 

12. gr. samkeppnislaga.  

 

Þá ályktun má draga af ofangreindu að fyrirtæki sem hyggja á samstarf munu að einhverju leyti 

geta stuðst við eldri undanþáguákvarðanir Samkeppniseftirlitsins og eins og að ofan greinir er 

mikilvægt að hafa þau skilyrði sem sett voru vegna eldra samstarfs í huga við sjálfsmatið. 

Annars vegar liggur fyrir að efnisinntak skilyrða 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga hefur ekki 

breyst209 og hlýtur því greining Samkeppniseftirlitsins á efnisinntaki skilyrðanna að hafa 

leiðbeinandi gildi í sjálfsmatskerfinu. Hins vegar má líta til þeirra skilyrða sem 

Samkeppniseftirlitið hefur sett fyrir veitingu ákveðinna undanþága. Fyrirtæki hljóta, upp að 

vissu marki, að geta stuðst við þessi skilyrði við mat á því hvernig hægt sé að útfæra fyrirhugað 

samstarf, til þess að bregðast við sambærilegum markaðsaðstæðum, svo samstarfið uppfylli 

skilyrði ákvæðisins. Skilyrðin sem Samkeppniseftirlitið hefur sett samstarfi fyrirtækja lúta 

                                                
208 Samkeppniseftirlitið, „Leiðbeiningar um undantekningar frá banni við samráði“ (Samkeppniseftirlitið, 23. 
desember 2020) <https://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/leidbeiningar-um-undantekningar-fra-banni-vid-
samradi> skoðað 21. apríl 2021. 
209 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610. mál. 
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oftast að því að fyrirtækjunum sé óheimilt að ganga lengra en ákvæði samningsins kveða á um. 

Einnig að markaðsaðstæðum á þeim markaði sem samstarfið nær til, til að mynda ef um er að 

ræða fákeppnismarkað. Skilyrðin eru til dæmis á borð við að samstarfið leiði ekki til 

aðgangshindrana á viðeigandi markað, samstarfið ýti ekki undir aukin samskipti eða 

upplýsingaskipti á milli aðila o.s.frv.210 Það gefur ákveðna vísbendingu um það til hvaða 

sjónarmiða fyrirtæki þurfa að líta til við mat á skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga en 

matið á skilyrðum ákvæðisins mun alltaf fara fram á grundvelli þeirra raunverulegu aðstæðna 

sem liggja fyrir á hverjum tíma. 

  

                                                
210 Vísast hér til umfjöllunar um ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins í ofangreindum köflum. Til dæmis ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins nr. 13/2019, 17. apríl 2019 og ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 61/2008, 8. Desember 
2008.  
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5. Beiting og túlkun skilyrða 3. mgr. 101. gr. TFEU innan ESB 
Í þessum kafla verður fjallað um skilyrði fyrir undanþágu frá banni við samráði fyrirtækja innan 

ESB. Fræðiskrif verða rakin sem og sú framkvæmd sem hefur skapast varðandi beitingu 3. 

mgr. 101. gr. TFEU. Sérstaklega verður fjallað um fyrstu tvö skilyrði 3. mgr. 101. gr., sem eru 

þau sömu og 15. gr. samkeppnislaga, en umfjöllun fræðimanna í Evrópu hefur að mestu snúist 

um túlkun og beitingu þessara skilyrða.  

 

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 107/2000, um breytingu á 

samkeppnislögum nr. 8/1993, segir að framkvæmd ESA og EFTA-dómstólsins, sem og 

dómstóla ESB og framkvæmdastjórnarinnar, hafi leiðbeinandi áhrif við túlkun 

samkeppnislaga.211 Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 103/2020, um 

breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005, segir jafnframt að við beitingu og túlkun 

samkeppnislaga í íslenskum samkeppnisrétti skuli taka mið af framkvæmd á Evrópska 

efnahagssvæðinu.212 Samkvæmt framansögðu er óhjákvæmilegt að líta til erlendrar 

framkvæmdar til þess að öðlast betri skilning á því hvernig framkvæmdin á sjálfsmatskerfinu 

gæti orðið hér á landi. 

 

Skilyrðin fyrir undanþágu frá banni við samráði eru, sem fyrr segir, þau sömu hér á landi og 

innan ESB og þar með innan EES. Erlend fyrirtæki sem hyggja á samstarf þurfa að leggja mat 

á það hvort (1) fyrirhugaður samningur leiði til ávinnings, (2) hvort neytendur njóti sanngjarnar 

hlutdeildar, (3) hvort samkeppnishömlurnar séu ómissandi og (4) að samstarfið komi ekki í veg 

fyrir samkeppni. Fyrstu tvö skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU eru metin sem jákvæð skilyrði og 

síðustu tvö sem neikvæð skilyrði.213 Framkvæmdin við beitingu sjálfsmatskerfisins sem hefur 

myndast innan ESB í kjölfar setningu reglugerðar nr. 1/2003 hefur að sögn 

framkvæmdastjórnarinnar og sumra fræðimanna gengið vel og í raun langt umfram 

væntingar.214 Á hinn bóginn hefur verið umræða af hálfu ákveðinna fræðimanna um 

mismunandi sjónarmið um túlkun á annars vegar fyrsta skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU og hins 

vegar öðru skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU. Fyrsta skilyrðið, þ.e. ávinningsskilyrðið, hefur til 

                                                
211 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770 – 488. mál. 
212 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 – 610. mál. 
213 Alison Jones og B. E. Sufrin (n. 83) 270. 
214 WPJ Wils, „Ten Years of Regulation 1/2003-A Retrospective“ (2013) 4 (4) Journal of European Competition 
Law & Practice 293, 295; Sjá einnig Commission, „Report on the functioning of Regulation 1/2003“ (n. 197) 16 
Í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar kemur fram að samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna hafi ekki gert 
athugasemdir við beitingu sjálfsmatskerfisins á grundvelli 3. mgr. 81. gr. 
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dæmis af sumum verið talið það eina sem skiptir verulegu máli og að hin þrjú skilyrðin séu 

annað hvort takmarkanir eða kröfur sem leiða af fyrsta skilyrðinu.215  

 

5.1. Sjónarmið um túlkun á fyrsta skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU 

Framkvæmdastjórnin birti leiðbeinandi reglur um beitingu 3. mgr. 101. gr. TFEU. 

Leiðbeiningarnar kveða á um að einungis sé hægt að fella hlutlægan efnahagslegan ávinning 

undir fyrsta skilyrði ákvæðisins. Samstarf þarf því að stuðla að bættri framleiðslu eða dreifingu 

á vöru eða þjónustu eða efla tæknilegar og efnahagslegar framfarir. Umfjöllun fræðimanna 

hefur að stórum hluta snúist um hvort túlka skuli ákvæðið með rúmum eða þröngum hætti.216  

 

Fyrir gildistöku reglugerðar nr. 1/2003 var ákvæði 3. mgr. 101. gr. túlkað á þann veg að óbeinn 

efnahagslegur ávinningur (e. indirect economic benefits) og/eða ávinningur sem væri ekki 

efnahagslegur gæti fallið undir ákvæðið (e. non-economic benefits).217 Með öðrum orðum var 

ákvæðið túlkað rúmt þar sem unnt var að fella annan ávinning en beinan efnahagslegan 

ávinning undir ákvæðið, t.d. almannahagsmuni, ávinning fyrir umhverfið í heild, vinnumarkað, 

íþróttir o.fl. Þröng túlkun felur hins vegar í sér að einungis samningar sem leiða til efnahagslegs 

ávinnings í þrengri skilningi geta fallið undir ákvæðið.218 Í leiðbeiningum 

framkvæmdastjórnarinnar er mælt fyrir um þrönga túlkun, þ.e. að einungis sé unnt að fella 

beinan efnahagslegan ávinning (e. direct economic benefits) undir skilyrðið.219 Fræðimenn 

hafa gagnrýnt að leiðbeiningarnar samræmist ekki eldri framkvæmd framkvæmdastjórnarinnar 

og dómstóla innan ESB en þar hefur ákvæði 3. mgr. 101. gr. TFEU verið túlkað rúmt.220  

 
Fræðimaðurinn Or Brook hefur gert ítarlega grein fyrir ofangreindum álitaefnum og eldri 

framkvæmd framkvæmdastjórnarinnar og Evrópudómstólsins. Hún hefur rakið hvernig 

framkvæmdin hefur breyst á undanförnum árum og vísað til þess að fyrsta skilyrði 3. mgr. 101. 

                                                
215 Brenda Sufrin, „The Evolution of Article 81(3) of the EC Treaty“ (2006) 51 (4) The Antitrust Bulletin 915, 
933. 
216 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 166. 
217 N.S.R. Rosenboom, „How does article 101(3) TFEU case law relate to EC guidelines and the welfare 
perspective?“, Conference Papers 9th C&R Meeting 2013 (SEO Economic Research 2013) 1 
<https://acle.uva.nl/events/competition--regulation-meetings/conference-papers-9th-cr-meeting-2013.html>. 
Non-economic benefits nefnis hér eftir „óefnahagslegur ávinningur“.  
218 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 165. 
219 Í 43. mgr. í leiðbeiningum ESA kemur hins vegar fram að hægt sé að fella óbeinan efnahagslegan ávinning 
(e. inderect economic benefits) undir skilyrðið að því gefnu að neikvæð áhrif samstarfsins á samkeppni leiði til 
ábata fyrir þann hóp neytenda sem samstarfið hefur áhrif á. Í 85. mgr. í leiðbeiningum ESA er óefnahagslegur 
ávinningur einnig nefndur stuttlega.  
220 N.S.R. Rosenboom (n. 217) 1. 
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gr. TFEU hafi verið skýrt þrengra eftir setningu reglugerðar nr. 1/2003.221 Áður hafi þrenns 

konar ávinningur fallið undir ákvæðið.222 Í fyrsta lagi beinn efnahagslegur ávinningur (e. direct 

economic benefits). Í öðru lagi óbeinn efnahagslegur ávinningur (e. indirect economic benefits) 

en það er þegar ávinningur af samningi hefur ekki bein áhrif á þann markað sem fyrirtæki starfa 

á en getur leitt til óbeins ávinnings fyrir neytendur á öðrum markaði. Í þriðja lagi er það 

ávinningur sem er ekki efnahagslegur (e. non-economic benefits) en þá tengist ávinningurinn 

ekki vöru eða þjónustu viðkomandi samnings.223 Í síðastnefnda tilvikinu er ávinningurinn oft 

huglægari en í hinum flokkunum og leiðir ekki til beins fjárhagslegs ábata fyrir neytendur á 

viðkomandi markaði. Ávinningurinn getur því verið menningarlegur, umhverfislegur eða 

alþjóðlegur. 224 

 

Fræðimaðurinn Rosenboom hefur bent á það að ástæða sé til þess að fella alla ofangreinda 

flokka ávinnings undir 3. mgr. 101. gr.225 Eftirfarandi sjónarmiðum er teflt fram því til 

stuðnings: 

By taking all three type of benefits into account, a complete picture is formed 
of all effects of the agreement. Hence, it is less likely that agreements with a net 
benefit will be prohibited. In other words, using the narrow definition in the 
application of article 101(3) TFEU would cause article 101(1) TFEU to be 
inapplicability with agreements that may be desirable for society as a whole. 
Furthermore, by extending the analysis of the negative effects and benefits with 
indirect economic benefits and non-economic benefits, the appraisal framework 
is more in line with the framework of the social cost and benefit analysis.226 

Rosenboom er þeirrar skoðunar að þröng túlkun á ákvæði 3. mgr. 101. gr. TFEU útiloki 

samninga sem get verið eftirsóknarverðir fyrir samfélagið í heild sinni. Sjónarmið Rosenboom 

gefa til kynna að rúm túlkun á 3. mgr. 101. gr. TFEU, þ.e. fella óbeinan efnahagslegan ávinning 

eða óefnahagslegan ávinning undir skilyrðið, geti leitt til þess að samningar sem gætu verið í 

hag fyrir samfélagið í heild geta talist uppfylla skilyrði ákvæðisins þó að samningurinn leiði 

ekki til ávinnings fyrir ákveðna neytendur á umræddum markaði.  

                                                
221 Or Brook, „Struggling with Article 101(3) TFEU: Diverging approaches of the Commission, EU Courts, and 
five Competition Authorities“ (2019) 56 (1) Common Market Law Review 121 
<https://eprints.whiterose.ac.uk/141418/1/Struggling%20with%20Article%20101%283%29%20TFEU%20-
%20SSRN%20version.pdf> skoðað 2. apríl 2021. 
222 Sjá einnig umfjöllun um þessa þrjá flokka ávinnings í grein N.S.R. Rosenboom (n. 217) 9. 
223 Nefnist hann hér eftir „óefnahagslegur ávinningur“. 
224 Or Brook (n. 221) 6–7. Sjá líka bls. 192 í Alison Jones og B. E. Sufrin, EC competition law: text, cases, and 
materials (2. útg., Oxford University Press 2001). 
225 N.S.R. Rosenboom (n. 217). 
226 Sama heimild 9. 
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Samkvæmt eldri framkvæmd Evrópudómstólsins og framkvæmdastjórnarinnar var tekið tillit 

til óefnahagslegs ávinnings og óbeins efnahagslegs ávinnings af samstarfi. Sem dæmi um það 

er dómur Evrópudómstólsins nr. C-26/76 í máli Metro v. Commission en það er fyrsta málið 

þar sem beitt var rúmri túlkun. Málið varðaði dreifingarsamning um sérvalið dreifikerfi (e. 

selective distribution system) en raftækjaframleiðandinn Saba hafði komið á fót dreifikerfi í 

Þýskalandi á milli ákveðinna aðildarríkja. Framkvæmdastjórnin veitti Saba undanþágu vegna 

dreifikerfisins á grundvelli ákvæðis 3. mgr. 85. gr. en kerfið var talið hafa í för með sér 

efnahagslegan ávinning og ýta undir samkeppni á milli merkja. Ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar var kærð af hálfu fyrirtækisins Metro, heildsala sem fékk ekki 

aðgang að dreifingarkerfi Saba. Evrópudómstóllinn féllst á ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar og staðfesti undanþágu fyrir dreifikerfi Saba. Evrópudómstóllinn 

beitti þó rýmri túlkun 3. mgr. 85. gr. samningsins heldur en framkvæmdastjórnin hafði gert í 

ákvörðun sinni og tók óefnahagslegan ávinning einnig undir matið. Dómstóllinn taldi 

dreifikerfið leiða til meiri stöðugleika á vinnumarkaði og var stöðugleikinn talinn fela í sér 

samfélagslegan ávinning. Eftirfarandi kemur fram í niðurstöðu dómsins: 

Furthermore, the establishment of supply forecasts for a reasonable period 
constitutes a stabilizing factor with regard to the provision of employment 
which, since it improves the general conditions of production, especially when 
market conditions are unfavourable, comes within the framework of the 
objectives to which reference may be had pursuant to article 85(3).227 

Í kjölfar þessa dóms má segja að framkvæmdastjórnin hafi í ríkari mæli tekið tillit til ávinnings 

sem var ekki einungis beinn efnahagslegur ávinningur. Sem dæmi má benda á mál 

Ford/Volkswagen228 þar sem fyrirtækin Ford og Volkswagen gerðu með sér samning um að 

stofna sameiginlegt fyrirtæki til að þróa og framleiða fjölnota bifreiðar í Portúgal. Samstarfinu 

var veitt undanþága á grundvelli ákvæðis 3. mgr. 85. gr. og leit framkvæmdastjórnin m.a. til 

þess að samstarfið leiddi til fjölgunar starfa og aukinna fjárfestinga í Portúgal. 

Framkvæmdastjórnin tók þó sérstaklega fram að framangreint, eitt og sér, væri ekki nóg til þess 

að veita undanþágu heldur þyrftu önnur skilyrði að vera uppfyllt svo undanþága væri tæk. Í 

ákvörðuninni segir svo: 

In the assessment of this case, the Commission also takes note of the fact that 
the project constitutes the largest ever single foreign investment in Portugal. It 
is estimated to lead, inter alia, to the creation of about 5 000 jobs and indirectly 
create up to another 10 000 jobs, as well as attracting other investment in the 
supply industry. It therefore contributes to the promotion of the harmonious 

                                                
227 Mál C-26/76 Metro g. Commission [1997] ECR I-1877 mgr. 43. 
228 Ford/Volkswagen (Mál IV/33.814 ) Commission Decision 93/49/EEC [1993] OJ L20/14. 
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development of the Community and the reduction of regional disparities which 
is one of the basic aims of the Treaty. It also furthers European market 
integration by linking Portugal more closely to the Community through one of 
its important industries. This would not be enough to make an exemption 
possible unless the conditions of Article 85 (3) were fulfilled, but it is an 
element which the Commission has taken into account.229 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar í máli CECED er einnig dæmi um mál þar sem tekið var 

tillit til ávinnings sem var ekki einungis beinn efnahagslegur ávinningur. Þar veitti 

framkvæmdastjórnin undanþágu frá 1. mgr. 101. gr. TFEU vegna samnings fyrirtækisins 

CECED og fyrirtækja sem CECED seldi þvottavélar.230 Samningurinn var talinn hafa 

samkeppnishamlandi áhrif þar sem að hann dró m.a. úr valkostum neytenda á þvottavélum og 

leiddi til hækkunar á verði til neytenda. Þvottavélar sem stóðu eftir á markaðinum voru 

einungis þvottavélar sem nýttu orku betur (e. energy efficient) og leiddi það til þess að 

rafmagnsreikningur neytenda lækkaði. Neytendur yrðu fyrir aukakostnaði vegna samstarfsins 

þar sem þeir þyrftu að fjárfesta í dýrari þvottavél. Kostnaðurinn var hins vegar talinn skila sér 

til neytenda á einu ári. Þar af leiðandi voru fyrstu tvö skilyrði 3. mgr. 101. gr. talin uppfyllt og 

taldi framkvæmdastjórnin að seinni tvö væru það jafnframt.231 Má einnig vísa til máls 

Métropole Télévision S.A. v. Commission þar sem undirréttur Evrópudómstólsins tók fram að 

framkvæmdastjórninni væri heimilt að byggja sjónarmið við veitingu undanþága á atriðum sem 

tengjast almannahagsmunum.232  

 

  

                                                
229 36. mgr. sama heimild; Sjá einnig Synthetic Fibers (IV/30.810) Commission Decision 84/380/EEC [1984] OJ 
L 207/17; Sjá einnig bls. 275 þar sem fræðimennirnir Jones og Suffrin gagnrýna niðurstöðu þessa máls Alison 
Jones og B. E. Sufrin (n. 83); Sjá einnig Exxon/Shell (Mál IV/33.640) Commission Decision 94/332/EC [1994] 
OJ L 144/20.  
230 CECED (Mál IV/F.1/36.718) Commission Decision 2000/475/EC [1999] OJ L187/47. 
231 N.S.R. Rosenboom (n. 217) 22; Sjá einnig dóm Evrópudómstólsins Mál C-42/84 Remia BV g. Commission 
[1985] ECR I-2545 þar sem dómstóllinn tók fram að annars konar ávinningur heldur en beinn efnahagslegur 
ávinningur gæti fallið undir fyrsta skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU. 
232 Mál C-26/76 Metro g. Commission [1997] ECR I-1877 mgr. 118. 
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Í fræðigrein eftir Or Brook eru allar ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar og dómar dómstóla 

ESB teknir saman frá árunum 1958 – 2017 þar sem ávinningur af samningi var metinn. 

Töflurnar sýna á hvaða grundvelli fyrsta skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU var annað hvort talið 

uppfyllt eða ekki.233 Í töflunum hér að neðan er höfundur búin að taka saman þær upplýsingar 

sem hér hafa þýðingu:  

 

Tafla 1. Ákvarðanir Framkvæmdastjórnarinnar ávinningur af samningi metinn. 

 
Tafla 2. Dómar dómstóla innan ESB ávinningur af samningi metinn. 

 
 
                                                
233 Or Brook (n. 221) 12,30. 
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Af fyrri töflunni má ráða að á árunum 1958–2004 felldi framkvæmdastjórnin óefnahagslegan 

ávinning undir 3. mgr. 101. gr. TFEU í ríkum mæli, aðallega á árunum 1988 – 2004. 

Samantektin staðfestir einnig að eftir setningu reglugerðar nr. 1/2003 tók framkvæmdastjórnin 

nánast aldrei til skoðunar hvort samstarf hefði í för með sér óbeinan efnahagslegan ávinning 

eða óefnahagslegan ávinning. Af því fæst ráðið að túlkun ákvæðisins varð mun þrengri eftir 

setningu reglugerðar nr. 1/2003. Fræðimaðurinn Or Brook gagnrýnir umrædda breytingu á 

framkvæmd og túlkun ákvæðisins og bendir á að hún geti ekki samræmst fyrri framkvæmd 

framkvæmdastjórnarinnar og dómstóla innan ESB.234  

 

Í síðari töflunni má sjá dóma dómstóla ESB en Or Brook vísar til þess að dómarnir hafi 

takmarkað leiðbeiningagildi þar sem einungis í fáeinum málum hafa skilyrði 3. mgr. 101. gr. 

TFEU verð rakin ítarlega. Ofangreind tafla sýnir að dómaframkvæmdin eftir setningu 

reglugerðar nr. 1/2003 er ekki mikil. Hins vegar má sjá af töflunni að dómstólar ESB hafa 

ennþá beitt rýmri túlkun á ákvæðinu og fellt óbeinan efnahagslegan ávinning og ávinning sem 

ekki er efnahagslegur undir ákvæðið. Málin eru ekki mörg, eins og sést í töflunni, en þó eru 

t.a.m. tvö mál frá árunum 2004 – 2017 þar sem Almenni dómstóllinn (e. General court) felldi 

óbeinan efnahagslegan ávinning undir ákvæðið.235 Hér má vísa til dóms Almenna dómstólsins 

í máli CISAC þar sem dómstóllinn benti á að það væri nauðsynlegt við matið á 3. mgr. 101. gr. 

að líta til annarra ákvæða samningsins sem leiða til óbeins efnahagslegs ávinnings.236  

 

Af ofangreindum töflum má velta fyrir sér hvers vegna túlkun á fyrsta skilyrði 3. mgr. 101. gr. 

TFEU breyttist eftir setningu reglugerðar nr. 1/2003 og hvers vegna annar en beinn 

efnahagslegur ávinningur hefur ekki verið felldur undir skilyrðið. Leiðbeiningar 

framkvæmdastjórnarinnar við beitingu 3. mgr. 101. gr. TFEU leggja áherslu á þrönga túlkun á 

ákvæðinu.237 Þegar hagræðing af samningi er metin gagnvart samkeppnishamlandi áhrifum 

samstarfs þarf að geta sýnt fram á ávinning sem leiðir af samningnum með hlutlægum hætti og 

að hann sé umfram neikvæðu áhrifin.238 Mögulegt er að draga þá ályktun af framangreindri 

                                                
234 Sama heimild 18. 
235 Sama heimild 31–32. 
236 Mál T-451/08 Stim g. Commission EU:T:2013:189 mgr. 103. 
237 Or Brook (n. 221) 17; Richard Wish og David Bailey (n. 38) 169. 
238 Má hér til dæmis sjá dæmi í sameiginlegu máli C-56/64 og C-58/64 Consten and Grundig g. Commission 
EU:C:1966:19 [1966] ECR I-299. Þar sem dómurinn tekur eftirfarandi fram: „The improvement in the production 
and distribution of goods, which is required for the grant of exemption cannot be identified with all the advantages 
which the parties to the agreement obtain from it in their production or distribution activities, since the content of 
the concept of improvement is not required to depend upon the special features of the contractual relationships in 
question. This improvement must in particular show appreciable objective advantages of such a character as to 
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framkvæmd að eftir tilkomu sjálfsmatskerfisins hafi fyrirtæki ekki lagt í samstarf á öðrum 

grundvelli en beinum efnahagslegum ávinningi. Mögulega stafar það af þeirri ástæðu að 

fyrirtæki hafi ekki talið sig hafa nægilega góða réttarvissu fyrir því hvernig óefnahagslegur 

ávinningur yrði metinn af framkvæmdastjórninni og því ekki tekið þá áhættu að hefja samstarf 

á þeim grundvelli.239 Í því samhengi má einnig benda á að þrátt fyrir að ákvæði 3. mgr. 101. 

gr. hafi verið túlkað með rúmum hætti í fyrri framkvæmd, þ.e. fyrir setningu reglugerðar 

1/2003, þá gat verið erfitt meta hvernig og með hvaða hætti óefnahagslegir þættir gætu vegið 

upp neikvæð áhrif af samstarfi og hve mikill ávinningur þyrfti þar að koma til.  

 
  

                                                
compensate for the disadvantages which they cause in the field of competition. In its evaluation of the relative 
importance of the various factors submitted for its consideration, the Commission must judge their effectiveness 
by reference to an objectively ascertainable improvement in the production and distribution of the goods and 
decide whether the resulting benefit suffices to support the conclusion that the consequent restrictions upon 
competition are indispensable“ 
239 Or Brook (n. 221) 17; Richard Wish og David Bailey (n. 38) 169. 
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5.2. Ákvarðanir samkeppnisyfirvalda frá fimm aðildarríkjum ESB 

Í grein Or Brooks er fjallað um hvernig framkvæmdastjórnin, dómstólar ESB og 

samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna hafa beitt mismunandi túlkun á 3. mgr. 101. gr. TFEU og 

þá hvaða ávinning skuli fella undir fyrsta skilyrði ákvæðisins.240 Í greininni eru auk þess 

reifaðar ákvarðanir samkeppnisyfirvalda frá fimm aðildarríkjum, þ.e. Frakklandi, Þýskalandi, 

Ungverjalandi, Hollandi og Bretlandi.241 Sjá má eftirfarandi töflu þar sem sambærileg greining 

er gerð og í töflu eitt og tvö hér að ofan: 

 

Tafla 3. Ákvarðanir samkeppnisyfirvalda aðildarríkja ávinningur af samningi metinn. 

 
Af ofangreindri töflu má ráða að samkeppnisyfirvöld í nefndum aðildarríkjum hafa ekki alltaf 

beitt sömu túlkun á 3. mgr. 101. gr. TFEU og framkvæmdastjórnin hefur gert. Í Hollandi var 

til dæmis fallist á óefnahagslegan ávinning í 5 af 25 málum sem nefnd eru í töflunni. Hollensk 

samkeppnisyfirvöld hafa þannig beitt ákvæðinu á þann hátt að ávinningur sem er 

óefnahagslegur falli undir ákvæðið. Í ákvörðun samkeppnisyfirvalda í Hollandi í máli ATM in 

rural areas242 var samstarf heimilað á milli banka og hollensks greiðslufélags sem setti á fót 

kerfi sem var hannað til þess bæta aðgang að fjármagni á svæðum þar sem þjónusta af þeim 

toga var ekki þjóðhagslega hagkvæm. Það var talið vera til ávinnings fyrir samfélagið í heild. 

Í máli Stichting Papier Recycling243 var litið til umhverfissjónarmiða samhliða öðrum beinum 

                                                
240 Or Brook (n. 221). 
241 Sama heimild 21. 
242 Authoriteit Consument and Markt 18. desember 2014, nr. 14.1134.15. 
243 Nederlandse Mededingingsautoriteit 10. desember 2003, nr. 33.O316. 
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efnahagslegum ávinningi, á borð við betri dreifingu á gömlum pappír. Málið varðaði samstarf 

um að leggja sorphirðugjald á endurunninn pappír og pappa en markmiðið með því var að 

draga úr framleiðslu á nýjum pappír. Í máli Stichting Wit- en Bruingoed244 var einnig litið til 

umhverfissjónarmiða við mat á ávinningi af samstarfi fyrirtækja.  

 
Samkeppnisyfirvöld í Frakklandi hafa beitt sömu túlkun og samkeppnisyfirvöld í Hollandi og 

hafa fallist á að ávinningur á borð við verndun starfa, lífsgæði, reglur um sanngjörn viðskipti 

og verndun menningar séu allt þættir sem geti fallið undir ákvæðið.245 Sjá má af töflunni að 

ofan að í 15 af 50 málum var óefnahagslegur ávinningur felldur undir fyrsta skilyrði 3. mgr. 

101. gr. TFEU. Samkeppnisyfirvöld í Þýskalandi hafa fellt óbeinan efnahagslegan ávinning og 

óefnahagslegan ávinning af svipuðu tagi undir skilyrðið.246  

 

Samkeppnisyfirvöld í Bretlandi og Ungverjalandi virðast aftur á móti hafa tekið sömu stefnu 

og framkvæmdastjórnin og talið að einungis beinn efnahagslegur ávinningur falli undir fyrsta 

skilyrðið.247 Vísast hér t.a.m. til ákvörðunar samkeppnisyfirvalda í Bretland nr. CE/9859-14 

Conduct in the modelling sector en málið varðaði samráð milli módelskrifstofa um verð á 

þjónustu fyrirsætna. Í niðurstöðu ákvörðunarinnar er tekið fram að opinbert verð á þjónustu 

fyrirsætna geti aukið skilvirkni og gagnsæi á markaði og því verið til ávinnings fyrir markaðinn 

í heild. Aftur á móti var talið að það væri ekki nægilegur ávinningur til þess að uppfylla fyrsta 

skilyrði ákvæðisins. Var frekar horft til þess að samstarfið hefði í för með sér takmörkun á 

samkeppni í tengslum við staðlaða skilmála og verð og gæti haft áhrif á val neytenda á þjónustu 

og á verðið sem ætti að innheimta fyrir þjónustuna.248  

 

Af ofangreindri umfjöllun sýnist mega draga þá ályktun að framkvæmd aðildarríkja 

Evrópusambandsins sé ekki að fullu samræmd. Það er athyglisvert enda segir í aðfaraorðum 

reglugerðar nr. 1/2003 að ákvæðum 81. og 82. gr. (nú 101. og 102. gr. TFEU) skuli beitt með 

samræmdum hætti. Orðrétt segir í reglugerðinni: „In order to establish a system which ensures 

that competition in the common market is not distorted, Articles 81 and 82 of the Treaty must 

                                                
244 Authoriteit Consument and Markt 19. júní 2003, nr. 1153, 2495; Sjá umfjöllun um mál í riti N.S.R. 
Rosenboom (n. 217) 18. 
245 Or Brook (n. 221). 
246 Sama heimild 28. 
247 Sama heimild 22. 
248 Decision of the Competition and Markets Authority, 16. desember 2016, nr. CE/9859-14 mgr. 4.170. 
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be applied effectively and uniformly in the Community“.249 Framkvæmdastjórnin virðist ekki 

hafa gert athugasemd við ósamræmda túlkun aðildarríkjanna á 3. mgr. 101. gr. TFEU. 

Fræðimaðurinn Or Brook hefur bent á að samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna hafa í raun ekki 

heimildir til þess að taka ákvörðun um að ekki sé um brot á 101. gr. TFEU að ræða.250 

Samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna geta aðeins lokið málum með því að álykta að ekki séu 

efni til frekari rannsóknar en geta ekki staðfest að ekki hafi verið um brot að ræða. Í því 

sambandi vísast til 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1/2003 þar sem talið er upp með tæmandi hætti 

hvernig samkeppnisyfirvöld geta lokið máli: 

Powers of the competition authorities of the Member States 
The competition authorities of the Member States shall have the power to apply 
Articles 81 and 82 of the Treaty in individual cases. For this purpose, acting on 
their own initiative or on a complaint, they may take the following decisions: 

- requiring that an infringement be brought to an end, 
- ordering interim measures, 

- accepting commitments, 
- imposing fines, periodic penalty payments or any other penalty provided for 
in their national law. 
Where on the basis of the information in their possession the conditions for 
prohibition are not met they may likewise decide that there are no grounds for 
action on their part. 

Leiða má að því líkum að framangreind staðreynd útskýri þögn framkvæmdastjórnarinnar um 

mismunandi túlkun aðildarríkjanna á ákvæði 3. mgr. 101. gr. TFEU.251 Það hefur einnig 

þýðingu að samkeppnisyfirvöld aðildarríkja Evrópusambandsins þurfa einungis að beita 101. 

gr. þegar samningur hefur áhrif á viðskipti milli aðildarríkja, sbr. 1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 

1/2003, en ákvarðanir þar sem samkeppnisyfirvöld beita einungis innlendum 

samkeppnisreglum verða ekki endurskoðaðar af framkvæmdastjórninni.252  

 

                                                
249 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 L1/1. 
250 Or Brook (n. 221) 19. 
251 Sjá einnig umfjöllun í máli Mál C-375/09 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów g. Tele2 Polska 
EU:C:2011:270.  
252 Sjá einnig nánari umfjöllun í riti Alexandr Svetlicinii, Marco Botta, og Maciej Bernatt, „The assessment of 
the effect on trade by the national competition authorities of the “new” Member States: Another legal partition 
of the Internal Market?“ (2015) 52 (5) Common Market Law Review 1247, 3. 
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5.3. Sjónarmið um túlkun á öðru skilyrði 3. mgr. 101. gr. TFEU 

Í áðurnefndri grein Rosenboom kemur fram að hugtakið „neytendur“ eigi að túlka með enn 

rýmri hætti en gert er í leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar.253 Svokallaðir „non-users“ 

eigi að falla þar undir þar sem að samstarf geti einnig haft óbein áhrif á þá. Hugtakið „non-

users“ vísar í raun til neytenda sem eru hvorki beinir né óbeinir neytendur vöru eða þjónustu 

umrædds samnings en að sögn Rosenboom geta þeir samt sem áður með óbeinum hætti notið 

ávinnings af umræddu samstarfi. Hér má vísa til dæmis sem nefnt er í greininni sem lýtur að 

samningi á milli tveggja bílaframleiðenda um hönnun á nýjum rafmagnsbíl. Neytendur sem 

kaupa bílinn hagnast af samstarfinu vegna aukins úrvals á bílum sem og vegna betri tækni. 

Aðrir aðilar, sem eru ekki neytendur samkvæmt leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar, 

gætu einnig hagnast af samstarfinu. Dæmi um slíkt er hjólreiðamaður sem hagnast af 

samstarfinu þar sem að rafmagnsbíll leiðir til minni mengunar og því betra andrúmslofts.254 

Bendir Rosenboom einnig á eftirfarandi: 

The prevention or limiting of negative externalities affects not only the users of 
the relevant product but also other non-users. Furthermore, solving negative 
effects cannot be seen as direct economic effects and hence are ignored in the 
guidelines approach. While these effects can be significant from a welfare 
perspective.255  

Í grein Rosenbooms eru nokkrar ákvarðanir samkeppnisyfirvalda og framkvæmdastjórnarinnar 

nefndar og fjallað um það hvernig hægt hefði verið að líta til „non-users“ í þeim málum. Mál 

Carbon Gas Technologie er tekið sem dæmi en þar hófu nokkur fyrirtæki samstarf og bjuggu 

til sameiginlegt fyrirtæki fyrir kolagösun.256 Fyrirtækið átti að stuðla að betri hagnýtingu í 

koliðnaðinum sem leiða átti að til ávinnings fyrir umhverfið í heild sinni. Hins vegar var ekkert 

minnst á umhverfisþættina í mati framkvæmdastjórnarinnar á öðru skilyrði ákvæðis 3. mgr. 

101. gr. TFEU. Einungis var minnst á að samstarfið myndi leiða til betra verðs fyrir neytendur. 

Í máli Exxo/Shell tók framkvæmdastjórnin umhverfislegan ávinning inn í matið á öðru skilyrði 

ákvæðisins. Markmiðið með samstarfi fyrirtækjanna var að innleiða nýja tækni til þess að draga 

úr notkun plasts sem myndi vera til ávinnings fyrir neytendur og fyrir umhverfið í heild.257 

Rosenboom bendir á að ekki sé unnt að ráða úr því hvort svokallaðir „non-users“ hafi verið 

teknir inn í matið eða ekki.258 Það verður að teljast fremur líklegt þar sem ávinningur eins og 

                                                
253 N.S.R. Rosenboom (n. 217) 10. 
254 Sama heimild. 
255 Sama heimild 27. 
256 Carbon Gas Technologie (Mál IV/29.955) Commission 83/67/EEC [1983] OJ L376/17. 
257 Exxon/Shell (Mál IV/33.640) Commission Decision 94/332/EC [1994] OJ L 144/20. 
258 N.S.R. Rosenboom (n. 217) 19. 
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minni mengun fyrir umhverfið hlýtur að taka til samfélagsins í heild og þar með til svokallaðra 

„non- users“. 

 

5.4. Samantekt 
Framangreind umfjöllun varpar ljósi á það hvernig framkvæmdin við beitingu ákvæðis 3. mgr. 

101. gr. TFEU hefur tekið breytingum á síðustu árum. Eitt af markmiðum reglugerðar nr. 

1/2003 er að framkvæmdastjórnin og innlend samkeppnisyfirvöld beiti samkeppnisákvæðum 

ESB samhliða en það á að tryggja samræmda framkvæmd á milli aðildarríkjanna. Fræðimenn 

hafa dregið í efa að þessu markmiði hafi verið náð og hefur verið sýnt fram á að 

framkvæmdastjórnin, dómstólar ESB og samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna hafi beitt 

mismunandi túlkun við beitingu 3. mgr. 101. gr. TFEU. Framkvæmdin er því ekki samræmd á 

milli aðildarríkja.259 Fræðimenn á borð við Jones og Suffrin hafa gagnrýnt að 

framkvæmdastjórnin hafi ekki tileinkað sér nægilega skýra og skilvirka túlkun á ákvæðinu á 

þeim tíma sem hún hafði ein heimild til að beita ákvæðinu.260 Fræðimennirnir Wish og Bailey 

hafa bent á að á síðustu árum hafi verið óljóst hvernig eigi í raun að túlka ákvæðið í ljósi fyrri 

framkvæmdar. Í dag telja þeir þó að túlka beri ákvæðið með þröngum hætti, þ.e. að einungis 

skuli fella beinan efnahagslegan ávinning undir fyrsta skilyrðið. Auk þess telja þeir mikilvægt 

að samkeppnisyfirvöld, dómstólar og fyrirtæki viti hvernig túlka skuli skilyrði ákvæðisins. Þeir 

telja líklegt að fyrirtæki og samkeppnisyfirvöld muni geta beitt ákvæðinu með betri hætti ef 

það er túlkað þröngt.261 Líkt og að ofan hefur verið rakið þarf að vera unnt að sýna fram á 

ávinning af samstarfi með hlutlægum hætti og draga má þá ályktun af framangreindri umfjöllun 

að það geti reynst erfitt í framkvæmd að sýna fram á annan ávinning en beinan efnahagslegan 

ávinning með hlutlægum hætti. Það leiðir til þess að fyrirtæki sem hyggja á samstarf treysta 

sér mögulega ekki til að byggja samstarf á öðrum grundvelli en beinum mælanlegum 

efnahagslegum ávinning því mat á öðrum ávinningi eins og óefnahagslegum eða óbeinum er 

háð meiri lagalegri óvissu.  

 

Leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar einblína á þrönga túlkun á ákvæðinu og það er 

sérstaklega tekið fram í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins hér á landi að ólíklegt sé að óbein 

áhrif hagræðingar verði tekin til greina. Eftirfarandi er tekið fram í leiðbeiningum 

Samkeppniseftirlitsins: „Dæmi um slík óbein áhrif er fullyrðing um að samkeppnishamlandi 

                                                
259 Or Brook (n. 221) 20. 
260 Alison Jones og B. E. Sufrin (n. 83) 208. 
261 Richard Wish og David Bailey (n. 38) 169. 
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samstarf yki hagnað samstarfsfyrirtækjanna sem gerði þeim kleift að auka fjárfestingar sem 

kæmu neytendum til góða síðar meir“.262 Samkeppniseftirlitið bendir á að fyrirtæki verði að 

geta sýnt fram á hagræðingu með ótvíræðum hætti og geta útskýrt hvaða aðferðir verði notaðar 

eða hafi verið notaðar til þess að ná henni fram.263 

 

Sú staðreynd hefur einnig vakið athygli erlendis að eftir setningu sjálfsmatskerfisins hafa færri 

mál ratað til dómstóla sem og rannsóknum af hálfu framkvæmdastjórnarinnar á grundvelli 

reglugerðar nr. 1/2003 hefur fækkað og hafa fræðimenn talið það ákveðið áhyggjuefni. Það má 

t.d. sjá af töflu 1 og 2 hér að ofan. Það getur stafað af því að sjálfsmatskerfið hefur gengið vel 

í framkvæmd og því færri tilvik þar sem samstarf fyrirtækja brýtur gegn 1. mgr. 101. gr. TFEU 

og þar af leiðandi einnig færri mál er varða 3. mgr. 101. gr. TFEU. Það má þó ráða af skrifum 

fræðimanna að þörf er fyrir frekari leiðbeiningar á túlkun ákvæðisins.264 Ef staðan er sú að 

fyrirtækjum gengur vel að beita sjálfsmatskerfinu kann það að gera það að verkum að lítið er 

um rannsóknir framkvæmdastjórnarinnar varðandi það hvort samstarf sé heimilt á grundvelli 

3. mgr. 101. gr. TFEU sem aftur þýðir að minna verður um brot á 1. mgr. 101. gr. 

samningsins.265 Þannig verður framkvæmd og sjónarmið framkvæmdastjórnarinnar þar sem 

skilyrði 3. mgr. 101. gr. eru uppfyllt af skornum skammti fyrir fyrirtæki til að styðjast við vegna 

sjálfsmats á fyrirhuguðu samstarfi. 266  

                                                
262 66. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins. Sjá fleiri dæmi um bein og óbein áhrif hagræðingar á bls. 12 
í leiðbeiningum ESA.  
263 65. mgr. í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins.  
264 David Bailey, „Reinvigorating the role of article 101(3) under regulation 1/2003“ (2016) 81 (1) Antitrust law 
journal 111, 139 <https://www.jstor.org/stable/26478197?seq=1> skoðað 3. mars 2021 Sjá má sjónarmið sem 
rakið er á bls 133 í greininni varðandi þetta atriði: „The golden thread running through the points in the previous 
paragraph is that the Commission can, indeed should, seek to clarify the content of the law including the 
application of Article 101(3), in appropriate cases. [...] The question that arises is this: how should the Commission 
seek to clarify the law and policy under Article 101(3)? Should the Commission adopt only a series of guidelines 
and infringement decisions? Or should the Commission seek to adopt a broader portfolio of guidelines, 
infringement and non-infringement decisions, commitment decisions, and informal guidance?“. Sjá einnig; 
Brenda Sufrin (n. 215) 915. 
265 Sjá einnig bls. 144 í sömu heimild „it has been argued, however, that it would be in the public interest of the 
European Union for the Commission to issue decisions or informal guidance upholding the application of Article 
101(3). It would also be helpful for NCAs to publish reasoned decisions finding no grounds for action on the basis 
of Article 101(3). A small number of carefully chosen and well-reasoned decisions, informal guidance, and/or 
written observations before national courts upholding agreements under Article 101(3) would be warmly 
welcomed by the competition commu- nity. Such decisions and guidance letters would clarify the Commission’s 
thinking and evidentiary requirements in actual cases“. 
266 Í ljósi umfjöllunar um ítarlegri leiðbeiningar er vert að nefna reglugerð ESB nr. 1308/2013 um sameiginlegt 
markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir. Vísast þar sérstaklega til 209 og 210. gr. reglugerðarinnar en reglugerðin 
inniheldur ákveðnar sérreglur um samstarf í framleiðslu og sölu á ákveðnum landbúnaðarafurðum. Reglugerðin 
heimilar einnig ákveðnar tegundir af samstarfi á sviði landbúnaðar. Um ítarlegri umfjöllun vísast til 
REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 
December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council 
Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007; og Finnur 
Magnússon, Friðrik Árni Friðriksson Hirst, og Kristín Benediktsdóttir, „Skýrsla um undanþágur frá 
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6. Sjálfsmatsferlið - Verklagsreglur 
Í fyrri köflum hefur verið gerð grein fyrir helstu atriðum sem geta komið til skoðunar við 

beitingu og túlkun á 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga á grundvelli sjálfsmatskerfis. Þegar 

fyrirtæki hyggja á samstarf geta þau stuðst við leiðbeiningar Samkeppniseftirlitsins, sem eru 

sambærilegar leiðbeiningum frá ESA og framkvæmdastjórninni. Fyrirtæki geta einnig stuðst 

við leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar annars vegar um lárétta samninga og hins vegar 

um lóðrétta samninga. Sjálfsmatið er hins vegar flókið og það liggur ekki alltaf fyrir hvernig 

eigi að túlka mismunandi hugtök og sjónarmið við beitingu þess. Í þessum kafla verður þess 

því freistað að gera nánari grein fyrir þeim atriðum sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga við 

framkvæmd sjálfsmatsins.  

 
Í kaflanum verða tekin saman atriðin sem gerð hefur verið grein fyrir í fyrri köflum og settar 

fram ákveðnar verklagsreglur sem fyrirtæki geta nýtt sem viðmið við sjálfsmatið. Í umfjöllun 

kaflans verður stuðst við skýrslu danskra hagfræðinga sem birt var af framkvæmdastjórninni 

árið 2006.267 Í skýrslunni er ákveðin aðferðafræði sett fram sem fyrirtæki geta stuðst við þegar 

sjálfsmatið er framkvæmt. Í neðangreindum verklagsreglum er að einhverju leyti stuðst við 

framangreinda aðferðafræði en þó er hún af hagfræðilegum toga og rúmast því ekki að fullu 

innan efnis þessarar ritgerðar. Með þeim fyrirvara er hliðsjón því höfð af henni við 

framsetningu eftirfarandi verklagsreglna. 

 

Sjálfsmatsferlinu er skipt niður í fimm hluta. Það byrjar þegar fyrirtæki íhuga að hefja með sér 

samstarf. Þá ber að athuga hvort fyrirhugað samstarf falli yfirleitt undir bann 10. og/eða 12. gr. 

samkeppnislaga. Næstu fjögur skref leiða fyrirtækin í gegnum skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga: 

1. Hver er ávinningurinn af samningnum samanborið við samkeppnishömlurnar sem af 

honum leiða; 

2. hver er ávinningurinn til neytenda; 

3. samningurinn og samkeppnishömlurnar þurfa að vera ómissandi og; 

4. samstarfið má ekki koma í veg fyrir samkeppni.  

                                                
samkeppnisreglum er varða samstarf milli búvöruframleiðenda í ljósi EES-/ESB-réttar“ (2020) 
<https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Landbunadur/2020-10-
22_Sky%CC%81rsla%20um%20bu%CC%81vo%CC%88rulo%CC%88ggjo%CC%88f.pdf>. 
267 European Commission og Enterprise and Industry Directorate-General, Practical Methods to Assess 
Efficiency Gains in the Context of Article 81(3) of the EC Treaty (Publications Office of the EU 2006). 
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Að lokum eru borin saman ávinningurinn og samkeppnishömlurnar og geta fyrirtæki komist 

að því hvort að fyrirhugað samstarf uppfylli skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Við 

sjálfsmat fyrirtækja ber að hafa í huga að ávallt þarf að skoða hvert mál fyrir sig og eru 

leiðbeiningarnar í þessum kafla því eingöngu til viðmiðunar.  

 

6.1. Fyrsta þrepið í sjálfsmatsferlinu 

Fyrsta þrepið í sjálfsmatinu felst í því að meta hvort fyrirhugað samstarf fyrirtækja fari gegn 

10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga. Á þessu stigi þarf að greina samkeppnishamlandi áhrif sem 

samningurinn mun leiða af sér. Þetta er lykilskref í sjálfsmatinu því ef samningurinn fer ekki 

gegn 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga er ekki þörf á að halda áfram með sjálfsmatið. 

Markmiðið hér er að greina samkeppnishamlandi áhrif samstarfs og leggja mat á hvernig þau 

hafa áhrif á markaðsgerðina á þeim markaði sem fyrirtækin starfa á. Að þessu skrefi loknu eiga 

fyrirtækin að vera búin að útlista samkeppnishamlandi áhrifin sem samningurinn mun hafa í 

för með sér.  

 

1. Fer fyrirhugað samstarf gegn banni 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga? 

Ef fyrirhugað samstarf brýtur ekki gegn banni 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga þá þarf sem 

fyrr segir ekki að halda áfram með sjálfsmatið enda er þá ekki þörf á neinni undanþágu vegna 

þess. Ef samstarf brýtur hins vegar gegn þessum ákvæðum þá þarf að halda áfram með matið 

og meta fleiri þætti.268 Í því felst að fyrirtækin þurfa fyrst að útlista samkeppnishömlur 

samningsins, þ.e. hverjar þær raunverulega eru eða í hverju þær felast. Í fyrrgreindri skýrslu er 

greint frá því að í flestum tilvikum geti samningur leitt til þrenns konar samkeppnishamla. Í 

fyrsta lagi aukinnar samhæfingar (e. coordination),269 í öðru lagi þegjandi samráðs (e. tacit 

collusion)270 eða í þriðja lagi útilokunar á markaðinum (e. foreclosure).271  

                                                
268 Fyrst þarf samt að athuga hvort minniháttarreglan geti átt við eða hvort samstarfið geti fallið undir einhverja 
hópundanþágu.  
269 Um hugtakið „samhæfing“ vísast hér til 15. mgr. leiðbeininga ESA „Sú tegund samhæfingar á athæfi eða 
samráðs milli fyrirtækja, sem ákvæði 1. mgr. 53. gr. taka til, er fólgin í því að eitt fyrirtæki að minnsta kosti 
sammælist um það við annað fyrirtæki að taka upp tiltekna hegðun á markaðnum eða að óvissa um hegðun þeirra 
á markaðnum hverfi eða minnki að minnsta kosti verulega í kjölfar samráðs sem þau hafa með sér. Af þessu leiðir 
að samhæfing getur verið fólgin í skuldbindingum, sem stýra markaðshegðun annars aðilanna að minnsta kosti, 
eða tilhögun sem hefur áhrif á markaðshegðun annars aðilanna að minnsta kosti með því að breyta því hvaða 
örvandi þættir verka á hann. Ekki er nauðsynlegt að samhæfingin sé í þágu allra hlutaðeigandi fyrirtækja. Ekki er 
heldur nauðsynlegt að samhæfingin sé afleiðing af yfirlýstu samkomulagi“. 
270 Þegjandi samráð lýsir sér þegar fyrirtæki t.d. nýta sér fákeppnismarkað til að samræma markaðsaðgerðir sínar 
án þess að gera með sér formlegan samráðssamning, sbr. 98. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
271 Stafar það til dæmis af því að samningurinn leiðir til útilokunar keppinauta eða vegna þess að hann eykur 
kostnað keppinauta og gerir þeim þannig erfiðara um vik að stunda árangursríki samkeppni við aðila að 
samningnum, sbr. 26. mgr. í leiðbeiningum ESA.  
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A. Samningur leiðir til aukinnar samhæfingar milli fyrirtækja 

Til að meta hvort samningur leiði til aukinnar samhæfingar milli fyrirtækja er gagnlegt að 

spyrja ákveðinna spurninga. Ef svarið við spurningunum er jákvætt er líklegt að umræddur 

samningur leiði til aukinnar samhæfingar:  

1. Felur samningurinn í sér upplýsingaskipti á milli fyrirtækjanna? 

2. Munu fyrirtækin sameina dreifingu á vörum eða þjónustu sinni? 

3. Leiðir samstarfið til sameiginlegs kostnaðar á milli fyrirtækjanna? 

 

Þau atriði sem skipta hér máli við mat á alvarleika samkeppnishamla eru eftirfarandi: 

• Er um að ræða óbeina eða beina samhæfingu? 

• Hversu umfangsmikill er samningurinn? 

o Umfangið í þessum skilningi er í raun hversu hárrar hlutdeildar af fyrirtækinu 

samningurinn tekur til. Sem viðmið má nefna að ef samningurinn nær til allra 

hlutdeildar fyrirtækjanna væri frekar um samruna að ræða.272  

 

B. Samningur sem leiðir til þegjandi samráðs 

Við mat á því hvort samningur leiði til þegjandi samráðs er sömuleiðis gagnlegt að spyrja 

ákveðinna spurninga. Ef svarið við þeim er jákvætt er líklegt að umræddur samningur leiðir til 

þegjandi samráðs: 

1. Verður verð fyrirtækjanna á vörum og þjónustu það sama eða með svipuðum hætti? 

2. Verður markaðshlutdeild fyrirtækjanna svipuð? 

3. Eykst gagnsæi varðandi verð? 

 

Þau atriði sem skipta hér máli við mat á alvarleika samkeppnishamla eru eftirfarandi: 

• Hvernig er markaðsgerðin? 

o Ríkir stöðugleiki á viðeigandi markaði? 

o Eru fyrirtækin á markaðinum einsleit? 

o Samþjöppun?273 

o Hver er markaðshlutdeild samstarfsfyrirtækjanna? 

                                                
272 Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.1. í skýrslunni.  
273 Hugtakið „samþjöppun“ vísar til þess hvernig velta á viðeigandi markaði deilist niður á þau fyrirtæki sem 
starfa á markaðinum, þ.e. hver markaðshlutdeild er hvers fyrirtækis fyrir sig. Sjá nánari umfjöllun í „Hvernig er 
samþjöppun á markaði mæld“ (Samkeppniseftirlitið) 
<https://www.samkeppni.is/fraedsla/markadsskilgreiningar/hvernig-er-samthjoppun-a-markadi-maeld/> skoðað 
2. maí 2021. 
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C. Samningur sem leiðir til útilokunar á viðeigandi markaði 

Við mat á því hvort samningur leiðir til útilokunar er gagnlegt að spyrja eftirfarandi spurninga:  

1. Geta aðrir birgjar ekki selt ákveðnum neytendum? 

2. Geta neytendur keypt vöruna eða þjónustuna hjá öðrum dreifingaraðila? 

3. Leiðir samningurinn til þess að verðið til þess að komast inn á markaðinn verður 

hærra?274 

 

Eftirfarandi atriði skipta máli við mat á alvarleika samkeppnishamla: 

• Hversu stór hluti markaðarins er opinn fyrir samkeppni? 

• Hversu sterk er samkeppni á markaðinum fyrir og eftir að samstarfið kemst á? 

• Hver er tímalengd samstarfsins? 

 

2. Skilgreina viðeigandi markað og markaðshlutdeild 

Annað skrefið í fyrsta þrepi matsins er að skilgreina viðeigandi markað sem fyrirhugað 

samstarf mun hafa áhrif á. Við mat á samstarfinu þurfa fyrirtæki að hafa í huga hver 

markaðsgerðin er og hversu há markaðshlutdeild þeirra er. Hér kemur til skoðunar hvort um sé 

að ræða fákeppni á markaðinum og hver markaðshlutdeild fyrirtækjanna er fyrir og eftir að 

samstarfið kemst á. Ríkir mikill kaupendastyrkur á markaðinum? Er mikil samþjöppun og 

eykst hún eftir að samstarfið kemst á?275 Ef t.d. fyrirhugað samstarf hefur áhrif á markað sem 

er fákeppnismarkaður og fyrirtækin eru með háa markaðshlutdeild er tilefni til þess að skoða 

hvort unnt sé að útfæra samninginn á annan hátt. Ef það er ekki mögulegt þurfa fyrirtækin að 

hafa þessar staðreyndir í huga við þau skref sem koma síðar í matinu.276 

 

3.  Hversu miklar eru samkeppnishömlurnar? 

Þriðja skrefið í fyrsta þrepinu er að skilgreina umfangið og hversu miklar 

samkeppnishömlurnar eru sem greindar hafa verið í samningnum. Þetta mat er þó af 

hagfræðilegum toga en í fyrrnefndri skýrslu er útlistað hvernig umfang ákveðinna 

samkeppnishamla er reiknað út. Umfjöllunin lítur m.a. til atriða þar sem horft er til þess hversu 

                                                
274 Sá kostnaður getur til dæmis verið sokkinn kostnaður sem er kostnaður sem fyrirtæki geta ekki endurheimt ef 
það ákveður að hætta starfsemi. Sjá ítarlegri umfjöllun hér: „Aðgangshindranir“ (Samkeppniseftirlitið) 
<https://www.samkeppni.is/malefni/markadsyfirrad/adgangshindranir/> skoðað 15. maí 2021. 
275 Vert er að taka fram að þessi listi af spurningum er alls ekki tæmandi talinn og eru þetta einungis nokkur atriði 
sem geta komið upp við sjálfsmatið. Það telst út fyrir efni ritgerðar þessarar að greina allar þær samkeppnishömlur 
sem geta fallið undir 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga. Fyrir nánari umfjöllun um 10. og 12. gr. samkeppnislaga 
vísast til leiðbeininga ESA og leiðbeininga Samkeppniseftirlitsins. 
276 Fyrir nánari umjöllun um markaðsskilgreiningu vísast til kafla 4.4. í þessari ritgerð.  
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mikið verð er líklegt til að hækka til þess að hægt sé að bera saman umfang samkeppnishamla 

og umfang hagræðinga. Það er kannað með tilliti til markaðsaðstæðna í hverju tilviki fyrir sig. 

 

Við mat á umfangi samkeppnishamla vegna samninga sem leiða til dæmis til aukinnar 

samhæfingar á milli fyrirtækja er horft til mælinga sem notaðar eru við mat á samrunum. Þó 

með þeim fyrirvara að samrunar ná til allrar hlutdeildar fyrirtækja á meðan að samstarf nær 

einungis til hluta af hlutdeild fyrirtækja. Ef vörurnar eða þjónustan, sem samstarfið tekur til, 

hefur sterka staðgöngu á sama markaði þá er ólíklegra að samhæfingin, sem samningurinn 

leiðir til á milli fyrirtækjanna, leiði til verulegra verðhækkana án þess að neytendur geti þá 

auðveldlega keypt aðra sambærilega vöru eða þjónustu hjá öðru fyrirtæki á viðeigandi 

markaði.277  

 

6.2. Annað þrepið í sjálfsmatsferlinu 

Annað þrepið í sjálfsmatsferlinu felur í sér að meta fyrsta skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga. Í því felst að metið er hvort samningurinn leiði til einhvers konar hlutlægs 

efnahagslegs ávinnings og þurfa fyrirtæki að meta hversu mikill hann er. Eins og greint er frá 

í kafla 4.2.1 hér að framan eru fimm spurningar sem þarf að hafa í huga við mat á skilyrðum 

1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Líkt og neðangreind umfjöllun sýnir koma þessar spurningar 

þó ekki einungis til skoðunar við mat á fyrsta skilyrði ákvæðisins, heldur tengjast þær einnig 

hinum þremur skilyrðunum. Spurningarnar eru: 

1. Hvert er eðli hinnar meintu hagræðingar? 

2. Hversu líklegt er að hin meinta hagræðing náist fram í hverju tilviki fyrir sig og hversu 

mikil yrði hún? 

3. Hvenær mun hin meinta hagræðing ná fram að ganga? 

4. Hvernig mun hin meinta hagræðing ná fram að ganga?  

5. Hvaða tengsl eru á milli hagræðingarinnar og samstarfsins?  

 

1. Hvert er eðli hinnar meintu hagræðingar?  

Fyrsta atriðið felur í sér að fyrirtæki þurfa að útlista ávinning samningsins. Í fyrrgreindri 

skýrslu er talið að samningur geti haft í för með sér annað hvort ávinning á milli vörumerkja 

                                                
277 Fyrir nánari útlistun á þeim atriðum sem koma fram í því mati vísast til 5. kafla skýrslu European 
Commission og Enterprise and Industry Directorate-General (n. 267). 
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(e. between – firm efficiencies) sem felst oft í láréttum samningum,278 ávinning innan 

vörumerkja (e. within – firm efficiencies),279 sem felst oft í lóðréttum samningum, eða ávinning 

sem ýtir undir nýsköpun (e. innovation benefits) sem getur varðað bæði lárétta og lóðrétta 

samninga. Í gegnum lárétta samninga getur samstarf leitt til þess að ný og betri vara kemur inn 

á markað fyrr en ella. Í gegnum lóðrétta samninga getur samstarfið leitt til betri virkni og 

samhæfingar á milli varanna. Koma því eftirfarandi atriði til skoðunar:  

 

Mynd 1. Ávinningur sem leiðir af samningi. 

 
Eðli hagræðingarinnar skal vera útlistað, þ.e. leiðir umræddur samningur til hagræðingar á milli 

vörumerkja, innan vörumerkis eða með nýsköpun? 280  

  

                                                
278 Samkeppni milli vörumerkja er samkeppnis sem er á milli framleiðenda mimsunandi vörutegunda sem eru ekki 
að fullu staðgengdarvörur en þó þannig sambærilegar að neytandinn líti á þær sem samskonar vörur. Sjá nánari 
útskýringu í „Brand Competition - Concurrences“ (Concurrences Antitrust Publications & Events) 
<https://www.concurrences.com/en/dictionary/brand-competition-en> skoðað 2. maí 2021. 
279 Sama heimild. Samkeppni milli vörumerkja er samkeppni milli aðila sem stunda viðskipti með vöru sem er 
af sömu vörutegund.  
280 Hugtakið „Free-rider“ vísar til þess þegar að fyrirtæki nýtir sér fjárfestingar og vinnu annars fyrirtækis við 
markaðssetningu á sömu vöru. Sjá frekari umfjöllun í Orginisation for economic co-operation and development, 
Glossary of Industrial organisation economics and competition law (OECD 2002) 
<https://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf>. Um hugtakið „Hold-up“ vísast til 80. mgr. í 
leiðbeiningum ESA: „Dæmi um þetta er að eftir að birgir hefur lagt í umtalsverðar sértækar fjárfestingar í því 
skyni að sjá viðskiptavini fyrir aðföngum er hann orðinn bundinn þeim viðskiptavini. Til þess að viðskiptavinurinn 
geti ekki nýtt sér þessa stöðu birgisins eftir á til þess að ná hagstæðari kjörum getur reynst nauðsynlegt að gera 
honum skylt að kaupa íhlutinn ekki af þriðja aðila eða kaupa af birgjanum tiltekið lágmarksmagn af íhlutnum“. 
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2. Hversu líklegt er að hin meinta hagræðing náist fram í hverju tilviki fyrir sig og 

hversu mikil yrði hún? 

Markmið þessa skrefs í sjálfsmatsferlinu er að meta hversu mikill ávinningurinn er, til dæmis 

hversu mikið samningurinn mun lækka kostnað fyrirtækjanna í birgðahaldi. Að því loknu eiga 

fyrirtækin að hafa betri mynd af ávinningnum og geta borið hann saman við samkeppnishömlur 

samningsins.281  

 

6.3. Þriðja þrepið í sjálfsmatsferlinu 

Þriðja þrepið í sjálfsmatsferlinu felur í sér að leggja mat á annað skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga. Annað skilyrðið felur í sér að neytendur þurfa að njóta sanngjarnar hlutdeildar 

í þeim ávinningi sem hlýst af samstarfinu kemur því eftirfarandi spurning til skoðunar: 

 

1. Hvenær og hvernig mun hin meinta hagræðing ná fram?  

A. Greina þarf hvaða neytendur munu njóta ávinningsins. 

• Hugtakið neytendur er túlkað rúmt eins og fjallað er um í kafla 4.2.2 hér að framan. 

Svokallaðir „non-users“ teljast ekki neytendur eins og fjallað er um í kafla 5.1.2 hér að 

framan.  

B. Skoða þarf með hvaða hætti neytendur munu njóta ávinningsins.  

• Við matið má samkvæmt fyrrgreindri skýrslu282 líta til nokkurra atriða en þar segir að 

neytendur njóti ávinnings í gegnum eftirfarandi þætti:  

 

  

                                                
281 Við skoðun á því hversu líklegt og hversu mikil hagræðingin sem metin hefur verið á fyrri stigum er 
hagfræðileg skoðun sem verður ekki útslitað með nánari hætti hér.  
282 Sjá kafla 9.3. European Commission og Enterprise and Industry Directorate-General (n. 267). 



 69 

Mynd 2. Leiðir til þess að neytendur njóti ávinnings 

 
 

C. Þegar búið er að meta hvers konar ávinningur samningurinn hefur í för með sér þarf að 

tilgreina hvenær neytendur fá sanngjarna hlutdeild af ávinningnum.283  

• Framtíðarávinningur er ekki jafn mikils virði og ávinningur sem neytendur fá strax. 

• Samningur getur gert það að verkum að vara komi t.d. fyrr á markað en ella hefði 

verið.284 

D. Hversu mikill ávinningur gengur til neytenda?285 

 

  

                                                
283 Við þetta mat skiptir einnig miklu máli hvernig markaðsgerðin er og einnig hversu virk samkeppnin er á 
viðeigandi markaði fyrir samstarfið. Því virkari sem hún er því fyrr má gera ráð fyrir því að neytendur njóti 
ávinningsins.  
284 Álitaefnið er hér hvort það sé alltaf hagstæðara fyrir neytendur. Ávinningur neytenda að fá fyrr aðgang að 
vörunni þarf að vega þyngra en samkeppnishömlurnar. Hér má sjá dæmi í 89. mgr. í leiðbeiningum ESA: 
gæsalappir? þegar samningur gerir tveimur hjólbarðaframleiðendum kleift að setja á markað þremur árum fyrr en 
ella nýjan, umtalsvert öruggari hjólbarða en eykur jafnframt markaðsstyrk þeirra og gerir þeim kleift að hækka 
verð um 5%. Í tilviki sem þessu er sennilegt að það vegi þyngra en verðhækkunin að neytendur öðlast fyrr en ella 
aðgang að vöru sem hefur verið endurbætt verulega. 
285 Greining á því hvernig sá hluti af ávinningi sem fer til neytenda er fundinn telst út fyrir efni ritgerðar þessarar 
og vísast þar til kafla 9.3. í skýrslu European Commission og Enterprise and Industry Directorate-General (n. 
267). Þó má sem dæmi skoða 99. mgr. í leiðbeiningum ESA þar sem vísað er til kostnaðarhagræðingar en þar 
ræðst það m.a. af því hvernig neytendur bregðast við verðbreytingu, þ.e. af sveigjanleika eftirspurnar. Því meiri 
sem eftirspurnin eykst þegar verð lækkar því hærra hlutfall af ávinningi mun ganga til neytenda. 
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6.4. Fjórða þrepið í sjálfsmatsferlinu 

Hér er þriðja skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga metið en eins og áður segir þurfa 

samkeppnishömlur að vera ómissandi. Þetta er í raun meðalhófsskilyrði og nauðsynlegt er að 

hafa það í huga við matið. Við matið þarf alltaf að horfa til aðstæðna á viðeigandi markaði. 

Eftirfarandi spurning kemur til skoðunar hér: 

 

1. Hvaða tengsl eru á milli hagræðingarinnar og samningsins og eru hömlur 

ómissandi?  

Þetta skilyrði felur í sér að hagræðingin verður að leiða beint af þeirri atvinnustarfsemi sem 

viðkomandi samningur lýtur að. Fyrirtækin þurfa að geta sýnt fram á það að hagræðingin, sem 

samningurinn leiðir til, náist ekki fram með öðrum eða vægari hætti. Við mat á því eru einkum 

tvö atriði sem koma til skoðunar sem eru eftirfarandi:  

 

A. Rökstyðja þarf að samningurinn sé nauðsynlegur til þess að ná fram hagræðingunni 

Fyrirtæki skulu hér skoða þá ávinningsþætti sem tilgreindir hafa verið á fyrri stigum matsins 

og meta hvort hægt sé að ná þeim fram með öðrum hætti eða vægara móti. 

• Sem dæmi má nefna stærðarhagkvæmni 

o Er t.d. möguleiki að mynda stærðarhagkvæmni með einhliða stækkun frekar en 

samstarfi?286 

 

B. Rökstyðja þarf að hver og ein samkeppnishamla sem leiðir af samningnum sé ómissandi. 

Fyrirtækin skulu hér fara í gegnum þær samkeppnishömlur sem hafa verið tilgreindar á fyrri 

stigum matsins og rökstyðja að hver og ein þeirra sé ómissandi ef ávinningur samstarfsins á að 

ná fram að ganga. 

• Hvert er eðli samkeppnishamlanna? 

• Hversu miklar eru samkeppnishömlurnar, þ.e.a.s hversu langt ganga þær? 

 

Því alvarlegri sem samkeppnishömlurnar eru því ólíklegra er að þær geti talist ómissandi. 

Þessum spurningum á að vera svarað á fyrri stigum sjálfsmatsins en þær koma aftur til skoðunar 

hér. Ákveðnar samkeppnishömlur geta reynst nauðsynlegar til þess að koma í veg fyrir þætti 

                                                
286 Sjá umfjöllun um stærðarhagkvæmni í kafla 4.2.1. hér að ofan.  
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sem raska samkeppni, til dæmist frestunarvandi (e. hold-up problems) en sjá má þau atriði sem 

helst koma til skoðunar hér í mynd eitt hér að framan.287  

 

6.5. Fimmta þrepið í sjálfsmatsferlinu 

Í fimmta og síðasta þrepi sjálfsmatsins er lagt mat á fjórða skilyrði ákvæðis 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga þar sem kveðið er á um að samningur má ekki gefa fyrirtækjum færi á að koma 

í veg fyrir samkeppni.288 Skilyrðið er kannað út frá raunverulegum keppinautum annars vegar 

og hugsanlegum keppinautum hins vegar. Við matið á síðasta skilyrði ákvæðisins þarf einnig 

að meta hversu mikið er dregið úr samkeppni á viðkomandi markaði. Koma þá spurningar upp 

um það hvernig markaðsgerðin er. Hvort það sé mikil samþjöppun? Hvort samkeppnin sé veik 

fyrir samstarfið? Er um að ræða fákeppnismarkað? Eftirfarandi atriði koma þar til skoðunar: 

 

Mynd 3. Raunverulegir keppinautar. 

 
  

                                                
287 Vísast einnig til umfjöllunar í kafla 4.2.1. hér að ofan. 
288 Við matið á skilyrðinu þarf að meta aðstæðurnar á viðeigandi markaði sem skilgreindar hafa verið í þrepi 1. 
Um hugtakið „aðgangshindranir“ vísast til 115. mgr. í leiðbeiningum ESA. Hugtakið „kaupendastyrkur“ vísar til 
þess þegar að kaupendur vöru séu svo sterkir að þeir geti, einhliða eða með öðrum kaupendum, haft áhrif á verð 
á vörum. Sjá nánari umfjöllun í „Buyer Power - Concurrences“ (Concurrences Antitrust Publications & Events) 
<https://www.concurrences.com/en/dictionary/buyer-power> skoðað 2. maí 2021. 
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Mynd 4. Hugsanlegir keppinautar. 

 
 

Að öllu þessu loknu þurfa fyrirtækin að meta hvort að ávinningurinn, sem fundinn hefur verið 

út á fyrri stigum sjálfsmatsins, sé meiri en samkeppnishömlur samningsins. Við sjálfsmatið 

þurfa fyrirtæki að skoða eðli samstarfsins og að hvaða leyti það kann að hafa áhrif á þann 

markað sem samstarfið lýtur að. Mikilvægt er að hafa í huga að aðstæður á viðeigandi markaði 

geta breyst en það þarf að leggja mat á þær markaðsaðstæður sem liggja fyrir hverju sinni. Að 

lokum taka fyrirtækin saman öll atriðin sem hafa verið metin á fyrri stigum ferilsins og er þá 

unnt að komast að niðurstöðu um hvort að samstarfið uppfylli skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga.  
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Myndin hér að neðan sýnir samantekt af helstu álitaefnum sem komu til skoðunar á fyrri stigum 

sjálfsmatsferilsins: 

 

Mynd 5. Sjálfsmatsferlið 
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7. Lokaorð og niðurstaða 
Meginmarkmið samkeppnisreglna er að tryggja að fyrirtæki starfi sjálfstætt og taki sjálfstæðar 

ákvarðanir á þeim markaði sem þau starfa á og er ákvæði 10. gr. samkeppnislaga ætlað að 

tryggja slíkt sjálfstæði. Samkvæmt 15. gr. samkeppnislaga geta fyrirtæki notið undanþágu frá 

þessu sjálfstæði og haft með sér samstarf, sem fer í grunninn í bága við 10. og/eða 12. gr. 

samkeppnislaga, að uppfylltum þeim skilyrðum sem fram koma í 1. mgr. ákvæðisins. Ákvæðið 

kveður á um tvenns konar undanþágur. Annars vegar einstaklingsbundna undanþágu og hins 

vegar hópundanþágu.  

 

Fram til byrjun árs 2021 þurftu fyrirtæki að sækja um sérstaka einstaklingsbundna undanþágu 

hjá Samkeppniseftirlitinu til þess að hafa með sér samstarf. Samkeppniseftirlitið lagði þá 

fyrirfram mat á það hvort fyrirhugað samstarf fyrirtækja uppfyllti skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga í hverju tilviki fyrir sig og gaf út bindandi stjórnvaldsákvörðun um að samstarf 

væri heimilt og að undanþága væri veitt, eftir atvikum með sérstökum skilyrðum. Með lögum 

nr. 103/2020 var komið á fót svokölluðu sjálfsmatskerfi, sem felur í sér að fyrirtækin sjálf, í 

stað Samkeppniseftirlitsins, þurfa að meta fyrirfram hvort skilyrði fyrir undanþágu séu 

uppfyllt. Meginmarkmið þessarar breytingar er að stuðla betur að skilvirkni í atvinnulífinu. 

Breytingunni er einnig ætlað að færa réttarframkvæmd hér á landi, að því er varðar heimildir 

til samstarfsfyrirtækja, til samræmis við ESB- og EES rétt. Það fyrirkomulag sem lög nr. 

103/2020 fela að þessu leyti í sér rekur uppruna sinn til reglugerðar (EB) nr. 1/2003. Ákvæði 

15. gr. samkeppnislaga sækir fyrirmynd sína til 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins sem sækir 

fyrirmynd sína til 3. mgr. 101. gr. TFEU. Fyrirtæki sem hyggja á samstarf á Íslandi bera nú 

sjálf ábyrgð á því að meta hvort fyrirhugað samstarf þeirra falli undir undanþágu skv. 1. mgr. 

15. gr. samkeppnislaga.  

 

Samstarf fyrirtækja þarf að uppfylla fjögur skilyrði svo það geti notið undanþágu á grundvelli 

15. gr. samkeppnislaga. Í fyrsta lagi þarf samstarfið að stuðla að bættri framleiðslu eða 

dreifingu á vöru eða þjónustu eða efla tæknilegar og efnahagslegar framfarir. Við mat á þessu 

skilyrði þurfa samstarfsfyrirtæki að geta sýnt fram á ávinning sem samstarfið mun leiða af sér. 

Í öðru lagi þurfa fyrirtæki að veita neytendum sanngjarna hlutdeild í þeim ávinningi sem af 

samstarfinu hlýst. Fyrirtækin þurfa við mat á þessu að greina hvaða neytendur munu njóta 

ávinnings, með hvaða hætti, hversu mikill ávinningurinn muni verða og hvenær hann muni 

skila sér til neytenda. Í þriðja lagi má samstarfið ekki leggja höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem 

eru óþörf til að settu markmiði samstarfsins verði náð. Skilyrðið felur í sér að fyrirtæki þurfa 
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að gæta meðalhófs en samstarfið má ekki hafa í för með sér samkeppnishömlur aðrar en þær 

sem eru ómissandi til að hagræðingin, sem umræddur samningur stefnir að, nái fram að ganga. 

Í fjórða og síðasta lagi má samstarfið ekki veita viðkomandi fyrirtækjum færi á að koma í veg 

fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta viðeigandi framleiðsluvara eða þjónustu. Á 

grundvelli 2. mgr. 15. gr. samkeppnislaga hefur Samkeppniseftirlitið birt leiðbeiningar um 

framkvæmd 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Fyrirtæki sem hyggja á samstarf geta því stuðst 

við sjónarmiðin sem þar koma fram en leiðbeiningar Samkeppniseftirlitsins eru byggðar á 

leiðbeiningum ESA, sem aftur byggjast á leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar. 

 

Markaðaðstæður á þeim markaði sem samstarfið tekur til skipta verulegu máli við mat á 

skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Fyrirtæki þurfa því að skilgreina viðeigandi vöru- 

og þjónustumarkað og landfræðilegan markað sem samstarfið nær til. Í umfjöllun hér að framan 

er gerð grein fyrir þeim fákeppnisaðstæðum sem taldar eru ríkja á mörgum mörkuðum hér á 

landi. Misjafnar skoðanir eru uppi um það hvort smæð hagkerfis eigi að hafa þýðingu við 

beitingu samkeppnisreglna. Hvort beita skuli þeim með strangari eða vægari hætti eða hvort 

stærð hagkerfis skipti ekki höfuðmáli í þessu sambandi. Það fellur utan efnis þessarar ritgerðar 

að taka afstöðu til þessa ágreinings en hvað sem honum líður má draga vissar ályktanir af 

réttarframkvæmd Samkeppniseftirlitsins varðandi beitingu 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. 

Fullvíst er að fákeppnismarkaðir eru skilgreindir sem viðkvæmir markaðir á Íslandi og að 

fyrirtæki sem starfa á slíkum mörkuðum og hyggja á samstarf, þurfa að hafa markaðsgerðina 

sérstaklega í huga við mat á skilyrðum 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga.  

 

Eftir gildistöku laga nr. 103/2020 er hlutverk Samkeppniseftirlitsins að hafa ex post eftirlit með 

því hvort fyrirtæki hafi lagt rétt mat á skilyrði 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga. Matið mun eiga 

sér stað við hugsanlega rannsókn Samkeppniseftirlitsins á því hvort fyrirtæki hafi brotið gegn 

10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga. Við slíka rannsókn geta fyrirtæki borið ákvæði 1. mgr. 15. 

gr. fyrir sig sem vörn gegn grunsemdum um brot á 10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga. 

Samstarfsfyrirtækin bera hins vegar sönnunarbyrðina fyrir því að skilyrði ákvæðisins séu 

uppfyllt. Af ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins, til dæmis ákvörðun frá 15. desember 2008 í 

máli nr. 62/2008, má ráða að rík sönnunarbyrði hvílir á fyrirtækjunum og þurfa þau að tefla 

fram skýrum og ótvíræðum sönnunargögnum til þess fullnægja sönnunarbyrðinni. Á hinn 

bóginn hvílir sú skylda á Samkeppniseftirlitinu að taka rökstudda og fullnægjandi afstöðu til 

sjónarmiða samstarfsfyrirtækjanna, sbr. t.d. ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar í máli 

Mastercard nr. T-111/08.  
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Í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins er gert grein fyrir því að eldri undanþáguákvarðanir 

hafi takmarkað leiðbeiningagildi í hinu nýja sjálfsmatskerfi. Í leiðbeiningunum kemur þó 

einnig fram að efnisinntak skilyrða 1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga hafi ekki breyst með tilkomu 

sjálfsmatskerfisins. Því verður að teljast ljóst að túlkun Samkeppniseftirlitsins á efnisinntaki 

skilyrðanna hafi leiðbeiningagildi. Skilyrðin sem Samkeppniseftirlitið hefur sett vegna 

veitingu undanþága í fyrri ákvörðunum sínum hafa einnig ákveðið leiðbeiningagildi, t.d. við 

mat á því hvaða skorður þurfi að setja samstarfi svo það geti talist uppfylla skilyrði 15. gr. 

samkeppnislaga. Jafnframt hlýtur að vera unnt að hafa hliðsjón af skilyrðum sem 

Samkeppniseftirlitið setti til þess að bregðast við sérstökum markaðsaðstæðum, a.m.k. þegar 

fyrirhugað samstarf varðar sambærilega markaðsgerð. Hafa þarf í huga að í hverju tilviki fyrir 

sig, þar sem til álita kemur að stofna til samstarfs, þarf að meta skilyrði 1. mgr. 15. gr. 

samkeppnislaga með hliðsjón af raunverulegum aðstæðum á hverjum tíma. 

 

Forsaga undanþáguákvæðis 3. mgr. 101. gr. TFEU innan ESB og hvernig sjálfsmatskerfið 

hefur verið í framkvæmd eftir setningu reglugerðar (EB) 1/2003 var rakið hér að framan. 

Erlendir fræðimenn hafa gagnrýnt framkvæmdina og bent á að hún sé ekki nægilega skýr. 

Gagnrýnin lýtur einkum að fyrstu tveimur skilyrðunum, þ.e. hvers konar ávinningur geti fallið 

undir ákvæðið og hvernig túlka beri hugtakið „neytandi“ á grundvelli annars skilyrðisins. 

Varpað er ljósi á það hvernig túlkun framkvæmdastjórnarinnar og dómstóla ESB hefur breyst 

frá setningu reglugerðar nr. 1/2003. Fyrir setningu reglugerðarinnar, þegar 

framkvæmdastjórnin hafði ein heimild til þess að beita 3. mgr. 81. gr. samningsins, var fyrsta 

skilyrðið oft túlkað með fremur rúmum hætti. Þá var ekki einungis beinn efnahagslegur 

ávinningur felldur undir skilyrði ákvæðisins heldur var einnig óbeinn efnahagslegur ávinningur 

og óefnahagslegur ávinningur felldur undir ákvæðið. Eftir tilkomu reglugerðar nr. 1/2003 var 

ákvæðið túlkað með mun þrengri hætti af framkvæmdastjórninni og dómstólum ESB á þann 

veg að einungis beinn efnahagslegur ávinningur var talinn geta fallið undir ákvæðið. Fræðiskrif 

Or Brook og samantekt hennar um ákvarðanir samkeppnisyfirvalda frá fimm aðildarríkjum 

voru rakin og niðurstaða hennar um að samkeppnisyfirvöld frá tilteknum aðildarríkjum hafi 

ekki beitt ákvæðis 3. mgr. 101. gr. TFEU með samræmdum hætti. Slík framkvæmd á milli 

aðildarríkjanna fer gegn markmiði reglugerðar nr. 1/2003. Margar ástæður geta þó útskýrt 

þessa mismunandi túlkun aðildarríkjanna á skilyrðum ákvæðisins en samkeppnisyfirvöld 

aðildarríkjanna hafa t.a.m. takmarkaðar heimildir til þess að ljúka málum á grundvelli 101. gr. 

TFEU, sbr. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1/2003.  
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Leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar kveða á um að einungis beinn efnahagslegur 

ávinningur geti fallið undir ákvæðið. Fræðimennirnir Wish og Bailey telja að það sé hagstæðara 

fyrir fyrirtæki að beita þrengri túlkun á ávinningshugtakinu. Þá ályktun má draga að það sé 

mun erfiðara að sýna fram á annan ávinning heldur en beinan efnahagslegan ávinning með 

hlutlægum hætti. Það leiði til þess að fyrirtæki veigri sér við að byggja samstarf á öðrum 

grundvelli þar sem slíkt mat sé háð meiri lagalegri óvissu. Það sama má segja um hugtakið 

„neytendur“ og „non-users“, þar sem það yrði ef til vill erfiðara fyrir fyrirtæki í framkvæmd að 

sýna fram á að samstarf þeirra myndi leiða til ávinnings til annarra neytenda en þeirra sem 

kaupa vöruna og/eða þjónustuna, svokallaðra „non-users“, með hlutlægum hætti. 

Leiðbeiningar Samkeppniseftirlitsins eru að fullu sambærilegar leiðbeiningum ESA sem eru 

sambærilegar leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar. Má því draga þá ályktun að sömu 

sjónarmið eigi við á Íslandi jafnvel þó svo að ekki hafi skapast framkvæmd á Íslandi við 

beitingu sjálfsmatskerfisins. 

 

Í framangreindri umfjöllun er einnig fjallað um það hvernig kallað hefur verið eftir ítarlegri 

leiðbeiningum frá framkvæmdastjórninni við túlkun á skilyrðum 3. mgr. 101. gr. TFEU. 

Framkvæmdastjórnin hefur birt skýrslur og rit um það að framkvæmdin gangi vel og sé í raun 

fram úr væntingum. Það leiðir til þess að lítið er um rannsóknir af hálfu 

framkvæmdastjórnarinnar í málum þar sem talið er að samstarf sé heimilt á grundvelli 

ákvæðisins. Framkvæmdin er því takmörkuð og sjónarmið framkvæmdastjórnarinnar, þar sem 

skilyrði 3. mgr. 101. gr. eru talin uppfyllt, af skornum skammti. Fyrirtæki hafa því lítið til að 

styðjast við þegar þau framkvæma sjálfsmat vegna fyrirhugaðs samstarfs.  

 

Af öllu framangreindu virtu má ráða að ekki er alltaf ljóst hvernig túlka eigi skilyrði 1. mgr. 

15. gr. samkeppnislaga sem leiðir til þess að sjálfsmatskerfið getur verið flókið í framkvæmd. 

Í kafla sex eru settar fram ákveðnar verklagsreglur sem kallast „sjálfsmatsferlið“. 

Verklagsreglurnar eiga að gefa fyrirtækjum glögga mynd af því hvernig sjálfsmatið er 

framkvæmt. Eins og fram kemur í leiðbeiningum Samkeppniseftirlitsins þurfa fyrirtæki að 

leggja mat á fyrirhugað samstarf á grundvelli þeirra raunverulegu aðstæðna sem liggja fyrir á 

hverjum tíma. Fyrirtæki þurfa því að huga að markaðsaðstæðum og stöðu þeirra á viðeigandi 

markaði við framkvæmd sjálfsmatsins. Höfundur telur að umrædd lagabreyting á framkvæmd 

1. mgr. 15. gr. samkeppnislaga sé af hinu góða þar sem hún leiðir til aukinnar skilvirkni í 

atvinnulífinu og einnig af hálfu Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitið geti nú varið meira 

af tíma sínum í að koma í veg fyrir alvarlegustu samkeppnisbrotin. Í ljósi erlendrar 
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framkvæmdar má draga þá ályktun að sjálfsmatskerfið muni líklegast ganga vel í framkvæmd 

en á sama tíma má leiða að því líkum að það muni skapa aukna réttaróvissu. Ekki hefur enn 

mótast nein framkvæmd við beitingu sjálfsmatskerfisins á Íslandi og því er ekki unnt að sjá 

hvernig fyrirtæki og Samkeppniseftirlitið munu beita því. Áhugavert verður að fylgjast með 

hvernig framkvæmdin mótast og hvort íslensk fyrirtæki sem og fræðimenn kalli eftir ítarlegri 

leiðbeiningum af hálfu Samkeppniseftirlitsins, eins og gert hefur verið erlendis. Í ritgerðinni 

hefur verið fjallað um helstu atriði sem þurfa að koma til skoðunar við beitingu 

sjálfsmatskerfisins og ættu fyrirtæki sem hyggja á samstarf geta stuðst við þau við framkvæmd 

sjálfsmatsins. Mikilvægt er að lagt sé rétt mat á skilyrði ákvæðisins en rangt mat getur 

mögulega leitt til refsiábyrgðar starfsmanna og/eða stjórnarmanna fyrirtækja vegna brota gegn 

10. og/eða 12. gr. samkeppnislaga, sbr. 1. mgr. 41. gr. a samkeppnislaga sem og viðurlaga 

gagnvart fyrirtækjunum sjálfum. Miklu skiptir að vel takist til við framkvæmd hins nýja 

fyrirkomulags sem þannig styðji við skilvirkt samstarf milli fyrirtækja, sem stuðlar að 

hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta, á sama tíma og það vinni gegn samkeppnishamlandi 

samstarfi. Takist þetta má ætla að hagsmunum neytenda á Íslandi sé best borgið. 
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