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Antitrust laws…are the Magna Carta of free enterprise. They are as important 

to the preservation of economic freedom and our free-enterprise system as the 

Bill of Rights is to the protection of our fundamental personal freedoms 
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Ágrip 
 

Í verkefni því sem hér fer á eftir er fjallað um hugtakið  „sameiginleg markaðsráðandi staða― í 

skilningi 82. gr. Rómarsáttmálans (Rs.) og 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 (skl.).  

Ákvæðið er svohljóðandi: „Misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu er 

bönnuð.― Af þessu þykir ljóst að undir ákvæðið fellur svokölluð fákeppnis-markaðsráðandi 

staða eða sameiginleg markaðsráðandi staða, þ.e. þegar tvö eða fleiri sjálfstæð fyrirtæki, sem 

hvert um sig hefur ekki markaðsráðandi stöðu, hafa sameiginlega slíka stöðu. Í ritgerðinni er 

því vikið að helstu einkennum fákeppnismarkaða en þess ber að geta að hugtakið 

„sameiginleg markaðsráðandi staða“ er flókið í eðli sínu, ekki síst sökum þess að það er að 

miklu leyti undir hagfræðilegri greiningu komið. Af því leiðir að þrátt fyrir að ritgerðin 

afmarkist við lagalegan skilning á hugtakinu, er óhjákvæmilegt, vegna náinna tengsla 

hugtaksins við kenningar hagfræðinnar, að víkja ekki einstaka sinnum að skýringu hugtaksins 

útfrá kenningum hagfræðinnar.   

Til að fyrirtæki teljist hafa sameiginlega markaðsráðandi stöðu þurfa að vera fyrir hendi 

ákveðin tengsl á milli þeirra sem leitt geta til þess að fyrirtækin hegða sér í aðalatriðum eins 

og ef um væri að ræða eitt markaðsráðandi fyrirtæki. Í ritgerðinni er leitast við að gera grein 

fyrir því hvers konar tengsl þurfa að vera á milli fyrirtækja svo að þau teljist vera í slíkri stöðu 

á markaði, sem og fjallað um greiningu markaðarins, þ.e. hvernig markaðurinn er afmarkaður,  

hvernig styrkur fyrirtækja á markaði er metinn og eins eru lagðar fram útskýringar þess efnis 

hvers vegna ríkari hegðunarskyldur hvíla á fyrirtækjum sem teljast markaðsráðandi, eða 

sameiginlega markaðsráðandi, en á fyrirtækjum sem ekki hafa slíka stöðu. Þá er í ritgerðinni 

leitast við að varpa ljósi á það með hvaða hætti fyrirtæki sem teljast hafa sameiginlega 

markaðsráðandi stöðu geta misnotað stöðu sína í skilningi 82. gr. Rs. og 11. gr. skl. og vikið 

að afleiðingum slíkra brota.  

 

 

 

 

 



Formáli 

Lokaverkefni þetta til ML gráðu í lögfræði er á sviði samkeppnisréttar og ber titilinn: 

„Sameiginleg markaðsráðandi staða, með sérstakri áherslu á hugtakið í skilningi 82. gr. 

Rómarsáttmálans―. Samkeppnisréttur hefur nokkra sérstöðu innan lögfræðinnar enda er um 

tiltölulega ungt réttarsvið að ræða og eru reglurnar í stöðugri þróun. Íslensk samkeppnislög 

sækja beina fyrirmynd sína til EES/EB samkeppnisréttar og í þeim tilvikum þar sem 

réttarframkvæmd er ólík gengur EES/EB samkeppnisréttur framar hér á landi. Ritaðar 

heimildir um íslenskan samkeppnisrétt má segja að séu af fremur skornum skammti og verður 

því við vinnslu þessa verkefnis hvað ritaðar heimildir varðar einkum stuðst við skrif erlendra 

fræðimanna. Þá verður ennfremur stuðst við dómaframkvæmd EB-dómstólsins, undirréttar 

EB og ákvarðanir framkvæmdastjórnar EB, sem og framkvæmd hérlendra 

samkeppnisyfirvalda.   

Ekki þykir leika vafi á því að fákeppni og samþjöppun eignarhalds er mikil hérlendis en 

fákeppni getur með alvarlegum hætti dregið úr virkni markaða og þar með takmarkað 

samkeppni með tilheyrandi skaða. Eitt af þeim úrræðum sem samkeppnisyfirvöld hafa þróað 

til að stemma stigu við skaðlegum áhrifum fákeppnismarkaða er hugtakið sameiginleg 

markaðsráðandi staða. Svo að sameiginleg markaðsráðandi staða geti talist vera fyrir hendi 

samkvæmt 82. gr. Rs. verða tvö eða fleiri fyrirtæki, út frá hagfræðilegu sjónarmiði, að koma 

fram eða haga sér sem ein sameiginleg eining á tilteknum markaði. Hugtakið er flókið í eðli 

sínu, ekki síst sökum þess að túlkun þess er einnig undir hagfræðilegri greiningu komið og við 

beitingu þess þarf að taka til skoðunar fjölmarga þætti.  Þótti höfundi áhugavert að skoða 

hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo að um sameiginlega markaðsráðandi stöðu geti verið 

að ræða sem og athuga hvernig slíku mati skuli vera háttað. Ekki síður þótti höfundi vert að 

gefa gaum að því hvernig samkeppnisyfirvöld með beitingu hugtaksins að vopni geta tekist á 

við þau vandamál sem rísa vegna fyrirtækja sem hafa skaðleg áhrif á samkeppni og valda 

þannig neytendum og atvinnulífinu skaða með háttsemi sinni.  

Leiðbeinandi með verkefninu var Sigurður R. Arnalds, hæstaréttarlögmaður og dósent við 

Háskólann á Bifröst. Íslenskan yfirlestur annaðist Helga Guðjónsdóttir. Kann ég þeim mínar 

bestu þakkir fyrir góða hjálp, hvatningu og gagnlegar ábendingar.  

 

        Bifröst 22.04.2009 

 

                 Eva Sólan 



Efnisyfirlit 

1 Inngangur...................................................................................................................... 1 

2 Þróun samkeppnisreglna............................................................................................. 3 

  2.1 Bandarískur réttur............................................................................................... 3 

  2.2 Evrópskur réttur.................................................................................................. 5 

  2.3 Íslenskur réttur.................................................................................................... 6 

3 Misnotkun á markaðsráðandi stöðu........................................................................... 9 

  3.1 Almennt um 82. gr. Rómarsáttmálans................................................................ 9 

  3.2. Ákvæði 11. gr. samkeppnislaga......................................................................... 10 

  3.2.1 Nánar um algengustu tegundir misbeitingar samkvæmt 11. gr. skl................ 12 

  3.3 Flokkun misnotkunar.......................................................................................... 16 

  3.4 Samantekt............................................................................................................ 17 

4 Markaðsráðandi staða.................................................................................................. 18 

  4.1 Almennt um markaðsráðandi stöðu.................................................................... 18 

  4.2 Skilgreining markaðarins.................................................................................... 19 

  4.2.1 Viðkomandi vöru- og þjónustumarkaður......................................................... 21 

  4.2.1.1 Eftirspurnarstaðganga................................................................................... 22 

  4.2.1.2 „Sellófón villan―........................................................................................... 23 

  4.2.1.3 Framboðsstaðganga.......................................................................................24 

  4.2.2 Viðkomandi landfræðilegur markaður............................................................ 25 

  4.2.2.1 SSNIP-prófið................................................................................................ 27 

  4.2.2.2 Lög og reglur................................................................................................ 28 

  4.2.2.3 Gagnkvæm samkeppni.................................................................................. 28 

  4.2.2.4 Sönnunaratriði sem skipt geta máli við greiningu markaðarins....................29 

  4.2.3 Tímalegi markaðurinn..................................................................................... 30 

  4.3. Efnahagslegur styrkur fyrirtækis........................................................................31 

  4.3.1 Almennt............................................................................................................ 31 

  4.3.2 Hugtakið fyrirtæki............................................................................................ 32 

  4.3.3 Markaðshlutdeild............................................................................................. 34

 4.3.3.1 Markaðshlutdeild í hlutfalli við keppinauta.................................................. 37 

  4.3.3.2 Stöðugleiki markaðshlutdeildar.................................................................... 38

 4.3.3.3 Markaðshlutdeild og samþjöppun (HHI mælikvarðinn)............................... 39 

  4.3.3.4 Aðgangshindranir.......................................................................................... 40 

  4.4 Einstæð yfirburðastaða........................................................................................ 42 

  4.5 Mat á sameiginlegri markaðsráðandi stöðu........................................................ 43 

5  Sameiginleg markaðsráðandi staða............................................................................ 46 

I. HLUTI. EVRÓPSKUR-RÉTTUR  

  5.1 Fákeppnismarkaður............................................................................................. 46 

  5.1.1 Almennt............................................................................................................ 46 

  5.1.1.1 Andstæðurnar einokun og fullkomin samkeppni.......................................... 46 

  5.1.1.2 Einkenni fákeppnismarkaðar........................................................................ 46 

  5.1.1.3 Samstilltar aðgerðir og fákeppnismarkaðir................................................... 47 

  5.1.2 Kenningin um að á fákeppnismarkaði séu keppinautarnir háðir hverjir 

  öðrum....................................................................................................................... 48 

  5.1.2.1 Orðalagið fákeppni – fyrirvari...................................................................... 48 

  5.1.2.2 Varðandi fákeppni......................................................................................... 48 

  5.1.2.3 Hugtakanotkun: „þögult samráð―,  „meðvituð samsvörun―,  „þegjandi   



  samhæfing ― og  „samræmd áhrif―............................................................................50 

  5.1.2.4 Ósamræmd fákeppni..................................................................................... 51 

  5.1.3 Skilyrði fyrir þegjandi samhæfingu.................................................................. 51 

  5.1.4 Gagnrýni á kenninguna um að á fákeppnismarkaði séu keppinautarnir 

  háðir hverjir öðrum innbyrðis.................................................................................. 52 

  5.2. Ákvæði 81. gr. Rómarsáttmálans....................................................................... 52

 5.2.1 Jafngildir samhæfð hegðun samstilltum aðgerðum samkvæmt 81. gr. Rs?..... 52

 5.2.2 Gagnkvæm skipti upplýsinga og álíka „greiðfærar“ aðgerðir........................58

 5.3  82. gr. Rs. og sameiginleg markaðsráðandi staða.............................................. 60 

  5.3.1 Forsaga orðalagsins „sameiginleg markaðsráðandi staða“........................ . 61  

  5.3.1.1 „Eitt eða fleiri fyrirtæki― – þröng túlkun á 82. gr. Rs................................... 62 

  5.3.1.2 „Eitt eða fleiri fyrirtæki― – rýmri túlkun á 82. gr. Rs................................... 64 

  5.3.2  Fyrir Italian Flat Glass málið.......................................................................... 64 

  5.3.3  Staðfesting á hinni rýmri túlkun..................................................................... 68

 5.3.3.1 Italian Flat Glass........................................................................................... 68 

  5.3.4 Nánar um dóma og ákvarðanir um sameiginlega markaðsráðandi  

  stöðu samkvæmt 82. gr. Rs....................................................................................... 73 

  5.3.4.1 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar í French-West African Shipowners... 73 

  5.3.4.2 Almelo málið.............................................................................................. . 74

 5.3.4.3 Mál Spediporto, DIP og Sodemare............................................................... 75

 5.3.5 Staðfest að sameiginleg markaðsráðandi staða falli einnig undir 

  Samrunareglugerðina............................................................................................... 76 

  5.3.5.1 Samrunareglugerðin – almennt..................................................................... 76 

  5.3.6 Sameiginleg markaðsráðandi staða og Samrunareglugerðin......................... 77 

  5.3.6.1 Mál samkvæmt Samrunareglugerðinni......................................................... 78 

  5.3.6.1.1 Nestlé/Perrier – fyrsta ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar varðandi 

  sameiginlega markaðsráðandi stöðu á grundvelli Samrunareglugerðarinnar........... 78 

  5.3.7 EB-dómstóllinn staðfestir ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar varðandi 

  sameiginlega markaðsráðandi stöðu á grundvelli Samrunareglugerðarinnar........ 80 

  5.3.7.1 Kali & Salz málið..........................................................................................80 

  5.3.8 Niðurstaða fæst varðandi álitamál um mikilvægi efnahagslegra tengsla........81 

  5.3.8.1 Mál Gencor gegn framkvæmdastjórninni..................................................... 81 

  5.3.8.2 Iris Sugar málið............................................................................................. 84 

  5.3.8.3 Compagnie Maritime Belge gegn framkvæmdastjórninni............................ 85 

  5.3.9 Airtours gegn framkvæmdastjórninni - ný skilgreining á sameiginlegri 

  markaðsráðandi stöðu.............................................................................................. 90 

  5.3.9.1 Umræðuskjal DG varðandi beitingu 82. gr. Rs.............................................93 

  5.3.10 Laurent Piau gegn framkvæmdastjórninni – skilgreining undirréttar 

  Í Airtours málinu staðfest......................................................................................... 97 

  5.3.11 Impala gegn framkvæmdastjórninni.............................................................. 98 

 

II. HLUTI.  ÍSLENSKUR-RÉTTUR 

  5.4. Sameiginleg markaðsráðandi staða og ákvæði íslenskra samkeppnislaga...... 103 

  5.4.1 Ákvæði 11. gr. samkeppnislaga......................................................................103 

  5.4.1.1 Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga.................................................................. 104 

  5.4.2 Ákvæði 17. gr. samkeppnislaga..................................................................... 104 

  5.4.2.1  17. gr. c samkeppnislaga........................................................................... 106 

  5.5 Sameiginleg markaðsráðandi staða og íslensk framkvæmd............................. 107 

  5.5.1 Inngangur...................................................................................................... 107 

  5.5.1.1 Erindi Íslandspósts hf um aðgang að RÁS-þjónustu banka og sparisjóða.. 107 



  5.5.1.2 Yfirtaka Mjólkurfélags Reykjavíkur svf. og Lýsis hf á  

  Fóðurblöndunni hf...................................................................................................109 

  5.5.1.3 Samruni DAC ehf. og Lyfjavers ehf............................................................111 

  5.5.2 Framkvæmd eftir hrun bankanna.................................................................. 113 

6. Misnotkun á sameiginlegri markaðsráðandi stöðu................................................. 117 

  6.1 Almennt um misnotkun á sameiginlegri markaðsráðandi stöðu...................... 117 

  6.1.1 Misnotkun með verðlagningu og misnotkun með samkeppnishamlandi 

  aðgerðum................................................................................................................ 117 

  6.2 Misnotkun á sameiginlegri markaðsráðandi stöðu með verðlagningu............. 118 

  6.3. Misnotkun á sameiginlegri markaðsráðandi stöðu með samkeppnis- 

  hamlandi aðgerðum................................................................................................ 120 

  6.4. Misnotkun á sameiginlegri markaðsráðandi stöðu með einhliða aðgerðum... 123 

7. Viðurlög....................................................................................................................... 124 

  7.1 Stjórnvaldssektir............................................................................................... 124 

  7.1.1 Sjónarmið sem hafa áhrif til hækkunar/lækkunar sekta............................... 126 

  7.2 Refsiviðurlög.................................................................................................... 130 

  7.2.1 Refsiverð brot................................................................................................ 132 

8. Lokaorð....................................................................................................................... 134 

9. Skammstafanaskrá..................................................................................................... 138 

10. Heimildir..................................................................................................................... 139 

  10.1 Alþingistíðindi, ritaðar heimildir og vefheimildir.......................................... 139 

  10.2 Dómar, ákvarðanir, úrskurðir og álit.............................................................. 142 

  10.3 Skrá yfir lög og reglur og aðrar heimildir...................................................... 150 

 


