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I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg i form af en 
skrivelse.

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse behandlede spørgsmålet på mødet den 
23. januar 2020. På samme møde1 vedtog udvalget at opfordre Økonomi- og Valutaudvalget, 
som korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i den betænkning, det 
vedtager.

Udvalget ønsker også at udtrykke sin stærke bekymring over et punkt i ECON-betænkningen, 
nemlig punkt 14, hvori det foreslås, at der oprettes en europæisk 
forbrugerbeskyttelsesmyndighed. Ændringsforslag 199, som ECON har fremsat, tilføjer, at 
dette organ bør omfatte "netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde".

IMCO-Udvalget vil gerne påpege, at emnet forbrugerbeskyttelse for det første henhører under 

1 Til stede ved den endelige afstemning: Petra De Sutter (formand, ordfører for udtalelse), Pierre Karleskind 
(næstformand), Maria Grapini (næstformand), Róża Thun und Hohenstein (næstformand), Maria Manuel Leitão 
Marques (næstformand), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias 
Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita 
Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, 
Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana 
Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, 
Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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IMCO-udvalgets enekompetence og ikke som sådan bør indgå i ECON-udvalgets betænkning, 
som bør behandle spørgsmål, der henhører under dets enekompetence. I denne forbindelse vil 
jeg minde om, at forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (forordning (EU) 
2017/2394) var en sag, der henhørte under IMCO-udvalgets kompetence, og hvor ECON-
udvalget ikke spillede en rolle. For det andet er punktet heller ikke relevant med hensyn til den 
årsberetning om konkurrencepolitikken, som den nuværende procedure er baseret på. Som følge 
heraf opfordrer jeg Dem til at erklære, at punkt 14 i udkastet til betænkning og alle 
ændringsforslag hertil, herunder ændringsforslag 199, falder uden for udvalgets 
kompetenceområde.

Jeg takker Dem for Deres opmærksomhed og håber på Deres forståelse for og samarbejde om 
dette vigtige aspekt.

Med venlig hilsen

Petra De Sutter MD, PhD
Formand

CC: – Antonio TAJANI, formand for Udvalgsformandskonferencen
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FORSLAG

I. Det indre marked

1. minder om, at konkurrencepolitikken spiller en central rolle i det indre marked, og at 
konkurrencelovgivningens grundlæggende målsætninger hænger uløseligt sammen 
med gennemførelsen af det indre marked, nemlig at forhindre 
konkurrenceforvridning, skabe fair og lige vilkår for alle markedsdeltagere, således 
at de kan konkurrere på grundlag af fortjeneste, fremme væksten af innovative 
virksomheder, opnå et højt niveau af forbrugervelfærd og give forbrugerne mulighed 
for at vælge mellem forskellige leverandører for at opnå de bedste vilkår med hensyn 
til kvalitet og valuta for pengene; mener, at SMV'er kan nyde godt af den strenge 
anvendelse af konkurrencereglerne, især på det digitale område;

2. glæder sig over Kommissionens løbende kvalitetskontroller med og fremtidige 
gennemgribende revision af Kommissionens retningslinjer vedrørende 
konkurrencelovgivning og -politik som bebudet af den nye kommissær under hendes 
godkendelseshøring; ser i denne forbindelse frem til resultatet af den igangværende 
revision af gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler og retningslinjerne for 
vertikale begrænsninger, der skal være afsluttet inden 2022; opfordrer Kommissionen 
til at styrke og fremskynde konkurrencehåndhævelsespraksisser på baggrund af 
markeder i stadig hastigere udvikling; understreger behovet for, at 
konkurrencepolitikken og Kommissionens og medlemsstaternes afgørelser i forhold 
hertil skal være fuldstændig uafhængige af andre politikker og anden 
beslutningstagning; understreger, at det er denne uafhængighed, der giver afgørelser 
inden for konkurrenceområdet deres vægt og værdi, og som sikrer, at de overholdes 
af både virksomheder og regeringer; glæder sig over Kommissionens anvendelse af 
artikel 114 i TEUF og artikel 103 i TEUF i tidligere lovgivningssager vedrørende 
konkurrencepolitikken og opfordrer til en systemisk anvendelse af den almindelige 
lovgivningsprocedure i forbindelse med fremtidige lovgivningsforslag vedrørende 
konkurrence;

3. bemærker, at det i en stadig mere globaliseret økonomi er vigtigt at erkende, at der 
kan opstå konkurrenceforvridning i det indre marked på grund af selskaber i 
tredjelande, der modtager statslig finansiering, hvad enten det er i form af statsstøtte 
eller tilskud; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at træffe 
foranstaltninger til at sikre fair markedsadgang;

4. understreger imidlertid, at afgørelser vedrørende konkurrencepolitikken ikke bør 
anvendes som en form for protektionistisk foranstaltning eller en ikketoldmæssig 
handelshindring og snarere bl.a. bør sikre proportionalitet og retfærdig rettergang og 
analysere konkurrencen fra sag til sag inden for det indre marked, samtidig med at 
man søger virkemidler til at afhjælpe markedssvigt;

5. understreger, at servicesektoren tegner sig for størstedelen af EU's økonomi, men at 
yderligere udvikling af tjenester i det indre marked hæmmes af ny og eksisterende 
national lovgivning, der begrænser konkurrencen mellem virksomheder og 
forbrugernes valgmuligheder; beklager, at visse af de lokale reguleringsmæssige 
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standarder stadig fokuserer på at beskytte deres respektive markeder mod loyal 
konkurrence;

6. minder om, at alle aspekter af illoyal konkurrence skal tages i betragtning for effektivt 
at kunne bekæmpe konkurrencebegrænsende praksis;

II. Det digitale indre marked

7. understreger betydningen af, at Kommissionen og medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder holder trit med de nye udfordringer forbundet med den 
digitale tidsalder for så vidt angår deres håndhævelsesprioriteringer, 
håndhævelseskapacitet og vurdering af tab for forbrugerne;

8. glæder sig over Kommissionens undersøgelser af visse former for 
konkurrencebegrænsende praksis fra virksomheder, der opererer på digitale 
markeder; tilskynder Kommissionen til at afslutte de igangværende procedurer så 
hurtigt som muligt og til at føre en politik for proaktiv og effektiv håndhævelse af 
konkurrencereglerne med henblik på at bekæmpe misbrug af dominerende stillinger 
og dermed fremme innovation og innovative forretningsmodeller samt sætte 
forbrugerne i stand til at udnytte alle de muligheder, som et fuldt fungerende digitalt 
indre marked giver;

9. bemærker for så vidt angår det digitale indre marked og den måde, hvorpå 
digitaliseringen påvirker konkurrencen, at der en iboende komplementaritet mellem 
markedsreguleringen og konkurrencepolitikken, som fremhævet i Kommissionens 
særlige rådgiveres rapport med titlen "Competition policy for the digital era", nemlig 
at den primære EU-ret som fastsat i artikel 101-109 i TEUF kan fungere som en 
effektiv "baggrundsordning" til at vedtage målrettet lovgivning til bekæmpelse af 
konkurrenceforvridende praksis på digitale markeder på grundlag af en grundig 
analyse i hvert enkelt tilfælde af relevante markeder og markedssvigt;

10. minder om, at regulering af de digitale markeder udgjorde det centrale arbejde i 
IMCO-udvalget i den ottende valgperiode; fremhæver i denne forbindelse 
betydningen af en omhyggelig revision af e-handelsdirektivet, navnlig i lyset af 
Kommissionens tilsagn om at fremsætte et forslag om en retsakt om digitale tjenester;

Data

11. minder om den centrale rolle, som data spiller i den globale digitale økonomi; 
henleder opmærksomheden på, at der er kommet nye aktører på det digitale marked, 
som kontrollerer stadig større mængder data; understreger, at data kan sammenlignes 
med en væsentlig facilitet i realøkonomien, eftersom data er en kilde til betydelig 
økonomisk magt og indflydelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
bekæmpe uberettigede markedspraksisser og nationale reguleringsmæssige 
hindringer, der fører til monopolisering af dataindsamling og restriktioner på 
datastrømme og -adgang; opfordrer Kommissionen til at støtte åbne data og fair 
adgang til data for alle virksomheder, navnlig SMV'er og nyetablerede virksomheder, 
med henblik på at fremme et konkurrencedygtigt digitalt miljø, der fører til mere 
innovation, produkter af højere kvalitet og bedre tjenester for forbrugerne;
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Platforme

12. bemærker, at onlineplatforme giver millioner af virksomheder, herunder mange 
europæiske SMV'er, mulighed for at udnytte fordelene ved e-handel; mener, at det for 
at skabe rimelige konkurrencevilkår er nødvendigt at føre en reguleringspolitik, der 
omfatter forslag til målrettet, sektorspecifik lovgivning, med henblik på at fjerne de 
ubalancer, som giver markedsaktørerne mulighed for at misbruge deres position, 
samtidig med at de europæiske værdier beskyttes; understreger i denne forbindelse, 
at alle nye lovgivningsmæssige forpligtelser for platforme skal være underlagt 
proportionalitetsprincippet og ikke medføre, at virksomheder pålægges uberettigede 
reguleringsmæssige byrder, der kan kvæle innovation og konkurrence;

13. understreger betydningen af at fortsætte den reguleringsmæssige debat om, hvilke 
mekanismer der er hensigtsmæssige til at sikre det europæiske markeds integritet, 
som reaktion på, at et lille antal onlineplatforme har opnået en dominerende stilling 
som følge af netværkseffekter og en dynamik, hvor vinderen tager det hele; udtrykker 
sin bekymring over den stigende tendens til, at sådanne platforme ufrivilligt tildeles 
beføjelser til at fastlægge regler på grund af de nuværende lovgivningsmæssige huller; 
opfordrer Kommissionen til at anvende alle de værktøjer, den har til rådighed, til at 
bekæmpe nye former for konkurrencebegrænsende praksis, der er blevet indført af 
platforme, som f.eks. misbruger deres dominerende stilling til at give fortrinsret til sig 
selv, og til at sikre, at forordningen om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed 
for brugere af onlineformidlingstjenester (forordning (EU) 2019/1150) respekteres af 
alle markedsaktører; gør indsigelse mod de negative "lock-in"-effekter, som en sådan 
konkurrencebegrænsende praksis har på både forbrugernes valgmuligheder og 
markedsadgangen; 

Virkemidler

14. glæder sig over, at Kommissionen for nylig gjorde anvendelse af foreløbige 
forholdsregler i mikroelektroniksektoren; beklager imidlertid Kommissionens 
modvilje mod at anvende foreløbige forholdsregler i den digitale sektor og anmoder 
Kommissionen om at evaluere sin anvendelse af foreløbige forholdsregler samt andre 
struktur- og adfærdsregulerende virkemidler ud over bøder, når den skal vurdere, 
hvorvidt operatører kan blokere for markedsadgang, begrænse forbrugernes 
valgmuligheder og informationsstrømme og manipulere brugernes adfærd, for at 
undgå konkurrenceforvridning, der kan skade europæiske virksomheder, navnlig 
SMV'er, og føre til skade for forbrugerne;

Geoblokering

15. opfordrer som følge af vedtagelsen af forordning (EU) 2018/302 om geoblokering 
Kommissionen til fortsat aktivt at overvåge alle potentielle konkurrenceproblemer 
vedrørende uberettiget geoblokering og andre restriktioner for onlinesalg; opfordrer 
Kommissionen til at forfølge en ambitiøs vision for bekæmpelse af 
forskelsbehandling på internettet af forbrugere på grundlag af harmoniserede 
forbrugerbeskyttelsesregler; opfordrer Kommissionen til at anlægge en fremsynet og 
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forbrugervenlig tilgang i forbindelse med revisionen af forordningen om 
geoblokering, som forventes gennemført i marts 2020;

III. Forbrugervelfærd

16. fremhæver med tilfredshed Kommissionens bestræbelser på at anvende en 
virkningsbaseret tilgang i dens håndhævelsespraksis, der fokuserer på 
forbrugervelfærd og forebyggelse af skade for forbrugerne som et afgørende aspekt 
af konkurrencepolitikken; glæder sig over en udvidet fortolkning af begreberne 
forbrugerfordele og skade for forbrugere, navnlig på de digitale markeder, herunder 
den nye tilgang, der går ud på at betragte databeskyttelse som et kvalitetskriterium 
ved vurderingen af fusioners indvirkning på forbrugervelfærd; bemærker, at fusioner 
ikke i sig selv er negative for forbrugerne og kan føre til innovation og bedre 
produkter, men at forbrugervelfærd bør være afgørende;

17. understreger i denne forbindelse, at forbrugerbeskyttelse fortsat skal være et centralt 
politisk mål for både nuværende håndhævelsespraksisser og al fremtidig 
sektorspecifik lovgivning, navnlig inden for den digitale sektor; glæder sig over 
erklæringen i de særlige rådgiveres rapport om, at forbrugervelfærdsstandarden skal 
tilpasses til den digitale tidsalder for så vidt angår de beviskrav, som skal anvendes 
ved vurderingen af de aggressive strategier, der anvendes af dominerende platforme 
med henblik på at mindske konkurrencepresset, uden at der er påviselige 
modsvarende velfærdsgevinster for forbrugerne; minder om, at loyal konkurrence i 
sidste ende skal sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og valgmuligheder for 
forbrugerne.


