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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. understreger, at konkurrencepolitikken er et vigtigt element i det indre marked, således 

som det fremgår af traktaten; bekræfter, at et konkurrencedygtigt og fuldt fungerende 

indre marked er nødvendigt for at fremme bæredygtig vækst, beskæftigelse og innovation 

i EU, og at indsatsen for at sikre loyal konkurrence i EU som helhed er i både forbrugeres, 

opstartsvirksomheders og SMV'ers interesse; mener, at håndhævelsen af EU-lovgivning 

ikke bør svækkes gennem anvendelsen af EU Pilot i stedet for formelle 

traktatbrudsprocedurer, og at det er nødvendigt at søge at opretholde konkurrencen; 

2. mener, at Kommissionens uafhængighed med hensyn til at træffe afgørelser om 

konkurrencen på det indre marked og adskillelsen af beføjelser mellem EU-institutionerne 

skal respekteres fuldt ud; understreger, at beslutninger bør baseres på en sags faktiske 

omstændigheder og styres af målsætningerne for EU's konkurrencepolitik; 

3. tilskynder Kommissionen til ikke at fokusere alle sine bestræbelser på at sikre loyal 

konkurrence på højtprofilerede sager mod store velkendte virksomheder; minder 

Kommissionen om, at håndhævelsen af loyal konkurrence også er vigtig for SMV'er; 

4. understreger, at det er nødvendigt, at EU's konkurrencelovgivning og -myndigheder sikrer 

lige vilkår for virksomheder og valgmuligheder for forbrugere på det digitale indre 

marked; glæder sig over Kommissionens undersøgelser af visse former for 

konkurrenceforvridende praksis, som en række virksomheder benytter; opfordrer 

Kommissionen til at indlede en drøftelse om, hvorvidt den traditionelle tankegang inden 

for konkurrenceretten passer til den digitale økonomis specifikke vilkår og nye 

udfordringer, og anmoder den om at føre en politik med en aktiv, effektiv og hurtig 

håndhævelse af konkurrencebestemmelserne med henblik på at bekæmpe misbruget af 

dominerende stillinger og dermed fremme innovation og innovative virksomhedsmodeller 

og give forbrugerne i EU mulighed for at nye godt af alle de fordele, som et ægte digitalt 

indre marked kan tilbyde; tilskynder Kommissionen til så hurtigt som muligt at afslutte 

disse langvarige nøgleprocedurer; 

5. opfordrer til styrkelse af forbrugernes valgfrihed; 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; understreger behovet for at 

undersøge, hvordan der kan sikres interoperabilitet mellem de digitale netværk via åbne 

standarder og grænseflader; 

6. opfordrer til, at der aktivt føres kontrol med alle eventuelle konkurrencespørgsmål i 

forbindelse med uberettiget geoblokering og andre begrænsninger i onlinesalg; beklager, 

at den meste e-handel finder sted på nationalt plan, og at et ægte indre marked uden 

nationale hindringer ikke eksisterer i denne sektor; glæder sig over den igangværende 

undersøgelse af e-handelssektoren, der bør være grundig og afsluttes hurtigt, og som kan 

give et nyttigt input til andre tiltag som led i strategien for det digitale indre marked og for 

den grænseoverskridende handel; tilskynder Kommissionen til at skabe et 

virksomhedsmiljø, der sikrer udvikling af innovative ideer; 
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7. opfordrer Kommissionen til at undersøge og korrigere situationen for uafhængige 

detailhandlere, der ifølge konkurrenceretten må arbejde sammen via deres fysiske 

butikker, men anklages for illoyal konkurrence, hvis de giver fælles e-handelstilbud; 

8. bemærker, at onlineplatforme giver millioner af virksomheder, hvoraf mange er 

europæiske SMV'er, mulighed for at udnytte fordelene ved e-handel; mener, at det for at 

skabe rimelige konkurrencevilkår er nødvendigt at sikre sammenlignelige regler for 

sammenlignelige digitale tjenester; mener, at de nye forretningsmodeller repræsenteret 

ved platforme og formidlere inden for deleøkonomien giver anledning til presserende 

spørgsmål vedrørende bl.a. anvendelsen af EU-lovgivning og national lovgivning, B2B-

forbindelser, garantier for betalinger af de relevante skatter og anerkendelse af 

beskæftigelsesmæssige rettigheder; opfordrer følgelig Kommissionen og medlemsstaterne 

til at tage hånd om disse bekymringer; 

9. mener, at Kommissionen bør undersøge medlemsstaternes og de regionale og lokale 

myndigheders konkurrencebegrænsende praksis over for formidlere inden for 

deleøkonomien; understreger, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod urimelige 

regelbyrder, uforholdsmæssig anvendelse af gældende regler på ikke-sammenlignelige 

virksomhedsmodeller og lovligheden af direkte forbud; 

10. gentager, at der er behov for en rettidig og korrekt gennemførelse af direktiv 2014/104/EU 

om søgsmål i kartel- og monopolsager i henhold til national ret angående erstatning for 

overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes konkurrenceret; beklager dybt, at 

gennemførelsen i national ret foregår i et langsomt tempo, og at mange af 

medlemsstaterne ikke engang har vedtaget et forslag til gennemførelseslovgivning; 

opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til nøje at kontrollere gennemførelsen af 

direktivet, følge sagen op med medlemsstaterne og årligt forelægge rapporter vedrørende 

søgsmål, der indgives inden for dette direktivs anvendelsesområde; understreger, at 

adgang til domstolsprøvelse, som kan omfatte muligheden for kollektive søgsmål, er 

afgørende for, at målene for EU's konkurrencepolitik kan nås; 

11. glæder sig over Kommissionens overvejelser om behovet for flere værktøjer til at styrke 

bestræbelserne til fordel for fair konkurrence; glæder sig til Kommissionens forslag om 

EKN+ og opfordrer til, at Parlamentet inddrages i behandlingen i fuld udstrækning 

gennem den almindelige lovgivningsprocedure; mener, at effektive værktøjer til 

bekæmpelse af konkurrenceforvridning er af afgørende betydning for det indre markeds 

funktion, og at det er nødvendigt at sikre, at både forbrugere og erhvervsliv kan have tillid 

til en konsekvent anvendelse af EU's konkurrencebestemmelser i hele Unionen; 

fremhæver, at EU-lovgivningen bør håndhæves ensartet i alle medlemsstaterne; mener, at 

der især er behov for minimumsstandarder på tværs af EU for så vidt angår 

samarbejdsordninger, sanktioner og nationale konkurrencemyndigheders uafhængighed; 

henviser til muligheden for at oprette efterforskningsredskaber til Kommissionen, således 

at den uafhængigt af medlemsstaternes oplysninger kan efterforske formodet ulovlig 

statsstøtte: 

12. understreger, at skattekoordinering er et af de afgørende elementer for konkurrenceevnen 

på det indre marked, og gentager, at alle markedsaktører bør betale deres rimelige andel af 

skatten; bifalder Kommissionens grundige undersøgelser af konkurrenceforvridende 

praksis såsom selektive skattebegunstigelser eller ordninger for overskydende fortjeneste i 
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visse medlemsstater, der kan være ulovlige i henhold til EU-reglerne om statsstøtte, og 

glæder sig over Kommissionens nylige afgørelser om statsstøtte i denne henseende; 

påpeger imidlertid, at disse afgørelser ikke var imod virksomhederne som sådan, men mod 

de vilkår, som medlemsstaterne tilbød, og som angiveligt ikke var i overensstemmelse 

med EU's statsstøtteregler; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til dette og til at 

fortsætte i samme retning i lignende tilfælde; 

13. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-reglerne om offentlige udbud gennemføres 

rettidigt, navnlig udbredelsen af e-udbud og de nye bestemmelser, der tilskynder til 

opdeling af kontrakter i delkontrakter, som er afgørende for at fremme innovation og 

konkurrence og for at støtte SMV'er på udbudsmarkederne; 

14. opfordrer Kommissionen til ved hjælp af standardisering at forhindre skabelsen af 

monopoler eller lukkede værdikæder; mener, at der bør indføres en appelprocedure, 

således at standarderne kan gennemgås, når der er en risiko for, at de kan indvirke på 

konkurrenceevnen; 

15. udtrykker bekymring over koncentrationsniveauet i visse sektorer, som f.eks. 

kemikaliesektoren, i lyset af de nylige virksomhedsfusioner; anmoder Kommissionen om 

at forklare, hvordan den giver mulighed for markedsadgang, navnlig for nyetablerede 

virksomheder; anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorvidt en virksomheds 

markedsstyrke, der hidrører fra oplysninger og data, samt behandlingen af sådanne 

oplysninger og data og antallet af brugere bør medregnes som et testkriterium for kontrol 

med fusioner og virksomhedsovertagelser; opfordrer til at overveje, om 

sammenlægningen af data og oplysninger, navnlig om kunder, kan medføre 

konkurrenceforvridning; 

16. betragter konkurrence inden for telekommunikationssektoren som værende af afgørende 

betydning for at fremme innovation og investeringer i netværk og for at sikre forbrugerne 

valgmuligheder med hensyn til tjenester; betragter udbredelsen af hurtigt bredbånd som 

afgørende for fuldførelsen af det digitale indre marked; glæder sig i denne sammenhæng 

over, at Kommissionen vil tage hensyn til de strategiske målsætninger om 

forbindelsesmuligheder som fastsat i telekommunikationspakken, når retningslinjerne for 

statsstøtte til bredbånd gennemføres; 

17. henviser til Den Europæiske Revisionsrets seneste beretning om manglende overholdelse 

af statsstøttereglerne under samhørighedspolitikken, i hvilken den bemærker et betydeligt 

niveau af manglende overholdelse og opfordrer til, at en række henstillinger gennemføres; 

udtrykker bekymring over disse resultater, da de er til skade for et velfungerende indre 

marked, og anmoder derfor Kommissionen om at tage Revisionsrettens henstillinger i 

betragtning og til at øge sine bestræbelser på at undgå yderligere mangler; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til i denne henseende at sikre en korrekt 

håndhævelse af den generelle gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 651/2014, der trådte i 

kraft i juli 2014; glæder sig over den igangværende revision af den generelle 

gruppefritagelsesforordning; minder om, at der er juridisk usikkerhed om, hvorvidt 

tildelingen af offentlig finansiering til turistorganisationer i sin nuværende form er i 

overensstemmelse med EU's statsstøtteregler; opfordrer Kommissionen til at yde 

vejledning til medlemsstaterne om anvendelsen af statsstøtte med henblik på at støtte 

turisme som en væsentlig økonomisk faktor i det indre marked; understreger derfor 
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behovet for at udforme en ny undtagelse til den generelle gruppefritagelsesforordning; 

19. støtter Kommissionens håndhævelsestiltag inden for kartelbekæmpelse, som f.eks. de 

nylige tiltag inden for sektorerne detailfødevarer og optiske diskdrev, for at sikre rimelige 

priser til forbrugerne; 

20. påpeger, at der til forbrugerne på det indre marked sælges produkter, som indeholder 

bestanddele, der er forskellige fra den ene forsendelse til den anden, selv om varemærket 

og emballagen er den samme; opfordrer Kommissionen til at afgøre, om denne praksis har 

negative eftervirkninger for de lokale producenter, navnlig SMV'erne, og om den 

resulterer i forskelsbehandling af forbrugerne, når der markedsføres produkter af lavere 

kvalitet; 

21. bemærker, at Parlamentet i sin beslutning om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik 

for 2014 opfordrede Kommissionen til nøje at overvåge de store distributørers alliancer i 

Europa, og glæder sig over Kommissionens villighed til at drøfte disse alliancers 

indvirkning på producenterne og forbrugerne i Det Europæiske Konkurrencenetværk; 

22. glæder sig over de skridt, Kommissionen og Parlamentet hidtil har taget for at bekæmpe 

urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden; anerkender Kommissionens 

igangværende analyse, der sigter mod at afgøre, om forhandlermærker kan skabe 

konkurrenceforvridende fordele på markedet, og opfordrer Kommissionen til at orientere 

Parlamentet om resultaterne af denne undersøgelse; mener, at vejen frem er muligheden 

for en EU-ramme, der fastlægger generelle principper og tager hensyn til bedste praksis 

og frivillige ordninger, som f.eks. forsyningskædeinitiativet; 

23. opfordrer Kommissionen til i sine konkurrencepolitikker at muliggøre visse former for 

samarbejde mellem uafhængige fødevareleverandører for at forhindre og imødegå illoyal 

handelspraksis fra supermarkedernes side. 
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