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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at konkurrencepolitikken er nært forbundet med skattepolitikken, og at fair 

beskatning mellem virksomheder er afgørende for at sikre integriteten i EU's indre 

marked og lige konkurrencevilkår; opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats for 

at bekæmpe alle former for ulovlig statsstøtte, som forvrider konkurrencen på det indre 

marked; bemærker vigtigheden af at overholde præcise og effektive konkurrenceregler; 

2. støtter Kommissionens undersøgelser af konkurrenceforvridende praksis såsom 

skattemæssig statsstøtte, der er uforenelig med konkurrencereglerne; understreger, at det 

er af afgørende betydning for et velfungerende indre marked at sikre, at alle behandles 

lige, og at alle aktører bidrager med en tilstrækkelig stor andel af skatten; mener, at det 

er nødvendigt at have solide reguleringsmæssige rammer med gennemsigtige regler, 

som sikrer adgang til markedet for alle virksomheder, herunder SMV'er; 

3. opfordrer Kommissionen til at redegøre yderligere for, hvordan illoyal handelspraksis 

kan behandles under den nuværende konkurrencepolitik; 

4. glæder sig over Kommissionens indsats for at bekæmpe illoyal konkurrence i 

højtprofilerede sager mod kendte virksomheder; mener, at SMV'er kan nyde godt af den 

strenge anvendelse af konkurrencereglerne, især på det digitale område; anmoder i 

denne forbindelse Kommissionen om at undersøge den dominerende rolle, som visse 

onlineplatforme spiller i forhold til SMV'er, og eventuelle urimelige pålagte vilkår og 

betingelser; understreger, at håndhævelsen af konkurrencereglerne er af allerstørste 

betydning for alle markedsdeltagere for at sikre retfærdig økonomisk konkurrence og 

sætte gang i beskæftigelse og vækst i vigtige sektorer af økonomien, navnlig energi- og 

telesektoren, den digitale sektor og transportsektoren; 

5. opfordrer Kommissionen til at sikre retfærdige vilkår og betingelser, som 

leverandørerne, især SMV'er, pålægges af visse dominerende onlineplatforme, for 

eksempel med hensyn til klausuler om prislighed betinget paritet, som risikerer at 

underminere den frie konkurrence, navnlig på det digitale indre marked; anmoder 

Kommissionen om at foretage yderligere analyse af sådanne klausuler og, om 

nødvendigt, at foreslå indførelse af restriktioner for deres anvendelse; 

6. opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet med nationale myndigheder med 

ansvar for gennemførelse af konkurrencelovgivningen for at sikre lige og rimelige 

konkurrencevilkår samt retssikkerhed for virksomheder; er bekymret over, at de 

nationale myndigheders uensartede håndhævelse af EU's konkurrenceregler kan give 

forskellige resultater, hvilket fordrejer konkurrencen på det indre marked; understreger 

behovet for, at de nationale konkurrencemyndigheder er uafhængige og råder over 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til at udføre deres opgaver 

effektivt; gentager desuden, at en effektiv værktøjskasse i Kommissionen til uafhængig 

undersøgelse af formodet illoyal konkurrence og mistanke om overtrædelser af 

konkurrencelovgivningen er af afgørende betydning; 



 

PE609.616v02-00 4/8 AD\1139634DA.docx 

DA 

7. glæder sig derfor over Kommissionens forslag om Det Europæiske 

Konkurrencenetværk (ECN +), herunder betydningen af afskrækkende bøder inden for 

konkurrencepolitikken; understreger desuden, at en afvisning fra den anmodede 

myndighed af at håndhæve en afgørelse om at pålægge bøder altid bør være behørigt 

begrundet, og at der bør indføres et system, hvorved potentielle tvister mellem 

myndigheder i sådanne sager kan løses; 

8. noterer sig undersøgelsen af sektoren for e-handel og den endelige rapport, som viser, at 

der i sektoren for e-handel findes nogle handelspraksisser, som har en negativ 

indvirkning på fair konkurrence og begrænser forbrugernes valgmuligheder; mener, at 

undersøgelsen inden for rammerne af strategien for det digitale indre marked bør være 

en del af en større håndhævelsesindsats fra Kommissionens side med henblik på at 

anvende konkurrencepolitikken i fuldt omfang for e-detailhandlere; 

9. støtter Kommissionens hensigt om at målrette håndhævelsen af EU's konkurrenceregler 

mod udbredte former for forretningspraksis, der er opstået eller har udviklet sig som et 

resultat af væksten inden for e-handel, og understreger, at Kommissionen skal gøre en 

øget indsats for at sikre en ensartet anvendelse af EU's konkurrenceregler i alle 

medlemsstaterne, også med hensyn til e-handelsrelateret forretningspraksis; 

understreger, at Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder grundet det 

asymmetriske forhold mellem de store detailhandlende og deres leverandører aktivt bør 

håndhæve konkurrencereglerne, da leverandører, især SMV'er, ikke nødvendigvis altid 

har omkostningseffektiv adgang til klagemuligheder; 

10. opfordrer til en styrkelse af valgfrihed for forbrugerne i det digitale indre marked; 

mener, at den ret til dataportabilitet, som er indeholdt i den generelle forordning om 

databeskyttelse, udgør en god tilgang til styrkelsen af både forbrugernes rettigheder og 

konkurrencen; 

11. er af den opfattelse, at en effektiv konkurrencepolitik kan supplere lovgivningsmæssige 

initiativer inden for det digitale indre marked, og mener, at hvis fremdrift for 

lovgivningsmæssige foranstaltninger primært sker som reaktion på foranstaltninger fra 

visse aktører, kan eventuelle skader imødegås gennem konkurrenceforanstaltninger med 

henblik på at tackle den konkurrencebegrænsende praksis uden at bremse dem, der 

forsøger at konkurrere; 

12. er bekymret over den stigende anvendelse af kontraktlige restriktioner på onlinesalg, 

som bekræftet af undersøgelsen om e-handel, og opfordrer Kommissionen til yderligere 

at revidere sådanne bestemmelser for at sikre, at de ikke skaber ubegrundede 

restriktioner for konkurrencen; anmoder samtidig Kommissionen om at revidere 

retningslinjerne for vertikale begrænsninger og Kommissionens forordning (EU) 

nr. 330/2010 i lyset af disse ændringer; 

13. noterer sig forslag til afgørelse fra generaladvokat Wahl fremsat den 26. juli 2017 i sag 

C-230/16 Coty Germany GmbH mod Parfümerie Akzente GmbH, hvoraf det fremgår, at 

restriktioner på onlinesalg, der er indeholdt i en distributionsaftale, ikke bør betragtes 

som en alvorlig begrænsning som omhandlet i Kommissionens forordning (EU) 

nr. 330/2010; 

14. understreger, at adgang til domstolsprøvelse, som også kan omfatte muligheden for 
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kollektive søgsmål, er afgørende for, at målene for EU's konkurrencepolitik kan nås; 

understreger, at fraværet af sådanne muligheder svækker konkurrencen, det indre 

markeds funktion og forbrugerrettighederne; 

15. understreger, at bestræbelser på at fremme konkurrencen gennem udvikling af det 

digitale indre marked altid skal gavne forbrugernes interesser, og at de rettigheder, der 

er forankret i EU's charter for grundlæggende rettigheder, fuldt ud skal beskyttes på det 

digitale område; 

16. understreger, at konkurrence, der både er fri og fair, i sidste ende er til gavn for 

forbrugerne; 

17. minder om, at det er en forudsætning for effektiv bekæmpelse af 

konkurrencebegrænsende adfærd, at medlemsstaterne vedtager en økonomisk politik, 

der er i overensstemmelse med principperne for en åben markedsøkonomi baseret på 

fair konkurrence, da rent protektionistiske foranstaltninger skader det indre markeds 

funktion; minder om, at alle aspekter af illoyal konkurrence skal udryddes, herunder 

sort arbejde og omgåelse af reglerne om udstationering af arbejdstagere, uden at det 

berører arbejdstagernes frie bevægelighed, som er en af de grundlæggende friheder på 

det indre marked; 

18. mener, at de høringer, som Kommissionen har foretaget vedrørende de mulige 

forbedringer af EU's fusionskontrol, er meget vigtige; mener, at der må træffes 

foranstaltninger, navnlig på det digitale område, for at sikre, at fusioner ikke begrænser 

konkurrencen på det indre marked; opfordrer derfor Kommissionen til grundigt at 

kontrollere, om den nuværende kontrolpraksis i tilstrækkeligt omfang tager højde for 

forholdene på de digitale markeder og for internationaliseringen af markederne; 

opfordrer endvidere Kommissionen til at tage hensyn til den rolle, som adgangen til 

data og oplysninger spiller, når man skal vurdere markedsstyrke, om sammenlægning af 

oplysningerne og informationsformidlingen til kunden i en fusion fordrejer 

konkurrencen, og i hvilket omfang en virksomheds adgang til eksklusive 

analysemetoder og patenter udelukker konkurrenter; gentager sin anmodning til 

Kommissionen om at forklare, hvordan det definerer det mindste antal 

markedsdeltagere, der er nødvendige for fair konkurrence, og hvordan det bevarer 

muligheden for, at nye virksomheder, navnlig nystartede virksomheder, kan trænge ind 

på stærkt koncentrerede markeder; 

19. opfordrer medlemsstaterne til at sikre behørig håndhævelse af EU's bestemmelser om 

offentlige indkøb med henblik på at gribe ind over for konkurrenceforvridninger, 

herunder ved hjælp af sociale, miljømæssige og forbrugerbeskyttelsesrelaterede 

kriterier, hvor det er hensigtsmæssigt, og fremme god praksis i offentlige myndigheders 

processer; mener, at udvikling af elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer vil 

gøre det lettere for SMV'er at få adgang til offentlige indkøb, vil øge 

gennemsigtigheden og sikre en mere effektiv opfølgning på overtrædelse af 

konkurrencereglerne; opfordrer desuden Kommissionen til at fremme SMV'ers 

muligheder for adgang til markedet gennem mindre kontrakter, hvor dette er 

kompatibelt med centrale mål, og til nøje at overvåge håndhævelsen af reglerne om 

centralisering af indkøb på markedet for offentlige indkøb; 

20. glæder sig over vedtagelsen af regler om overførsel af forudbetalte tjenester under 
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strategien for det digitale indre marked, som vil forbedre konkurrencen på det indre 

marked og sikre større forbrugerrettigheder; 

21. glæder sig over den gradvise liberalisering af sektorer som f.eks. telekommunikation, 

posttjenester og offentlig transport med henblik på at skabe et konkurrencedygtigt miljø, 

som forbrugerne også vil drage fordel af; 

22. mener, at kriterierne for at tilslutte sig et selektivt distributions- og franchisingnet bør 

være gennemsigtige for at sikre, at sådanne kriterier ikke er i strid med den fri 

konkurrence og det indre markeds funktion; understreger, at disse kriterier skal være 

objektive, kvalitative, ikke-diskriminerende og ikke må gå ud over, hvad der er strengt 

nødvendigt; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at sikre denne 

gennemsigtighed; 

23. bemærker den øgede risiko for ulovlig samordning mellem konkurrenter på grund af 

bl.a. prisovervågningssoftware; mener, at samordnet praksis kan opstå, selv om 

kontakten mellem konkurrenter er svagere end påkrævet i henhold til gældende normer, 

måske endda automatiseret, da algoritmer interagerer med hinanden uafhængigt af, i 

hvilken retning en eller flere markedsaktører bevæger sig; opfordrer Kommissionen til 

at være på vagt over for disse nye udfordringer for fri konkurrence; 

24. understreger forbindelsen mellem det indre marked og konkurrencepolitik; opfordrer til 

et stærkere samarbejde mellem Parlamentets Udvalg for det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse og Kommissionen med henblik på at sikre, at forbrugernes 

interesser beskyttes og fremmes i forbindelse med en hvilken som helst og samtlige 

bestræbelser på at fremme et konkurrencedygtigt EU; 

25. bifalder Kommissionens bestræbelser på at forbinde dens internationale partnere og 

multilaterale fora på det konkurrencepolitiske område; mener, at internationalt 

samarbejde bliver stadig vigtigere, hvor virksomheder, der er underlagt foranstaltninger, 

opererer på tværs af flere jurisdiktioner; 

26. mener, at en udvidelse af netværket af frihandelsaftaler med Den Europæiske Union vil 

gavne håndhævelsen af konkurrencereglerne på globalt plan; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at søge yderligere muligheder for handelsaftaler og til at 

medtage stærke kartel- og statsstøtteregler i sådanne fremtidige aftaler. 
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