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Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (nedan kallat IMCO-utskottet) fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för 
ditt utskott.

Vid utskottssammanträdet den 23 januari 2020 behandlade IMCO-utskottet detta ärende. Vid 
detta sammanträde1 beslutade utskottet att uppmana utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(nedan kallat ekonomiutskottet) att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt förslag 
till rekommendation.

Utskottet skulle också vilja uttrycka sin starka oro över en punkt i förslaget till betänkande 
från ekonomiutskottet, nämligen punkt 14, där det föreslås att det skapas en europeisk 
konsumentmyndighet. I ändringsförslag 199, som framlagts i ekonomiutskottet, ingår 
ett tillägg om att detta organ bör utformas så, att det ”omfattar nätverket för 
konsumentskyddssamarbete”. 

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Petra De Sutter (ordförande, föredragande av 
yttrande), Pierre Karleskind (vice ordförande), Maria Grapini (vice ordförande), Róża Thun und Hohenstein 
(vice ordförande), Maria Manuel Leitão Marques (vice ordförande), 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-utskottet vill först och främst påpeka att konsumentskyddet är en av dess exklusiva 
behörigheter och således inte bör förekomma i betänkandet från ekonomiutskottet, där man 
bör ta upp frågor som faller inom det utskottets exklusiva behörighet. Här vill jag påminna om 
att förordningen om konsumentskyddssamarbete (förordning (EU) 2017/2394) föll under 
IMCO-utskottets behörighet och där hade ekonomiutskottet ingen roll att spela. För det andra 
hör den här punkten inte heller hemma inom betänkandet om årsrapporten om 
EU:s konkurrenspolitik, som utgör grunden för det nuvarande förfarandet. Alltså uppmanar 
jag dig att förklara punkt 14 i förslaget till betänkande, liksom alla ändringsförslag till denna 
punkt, också ändringsförslag 199, för otillåtliga.

Med vänlig hälsning

Petra De Sutter MD, fil dr
Ordförande

Kopia: Antonio Tajani, utskottsordförandekonferensens ordförande
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FÖRSLAG

I. Den inre marknaden

1. Europaparlamentet erinrar om att konkurrenspolitiken spelar en nyckelroll för den 
inre marknaden och att det ligger i sakens natur att konkurrensrättens grundläggande 
mål fortfarande är kopplade till fullbordandet av den inre marknaden. Det handlar då 
om att hindra konkurrenssnedvridningar och att skapa rättvisa och likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för alla marknadsaktörers deltagande i konkurrensen, 
utgående från deras respektive förtjänster, samt om att främja innovativa företags 
tillväxt, uppnå en hög nivå på konsumenternas välfärd och låta konsumenterna välja 
mellan flera olika leverantörer så att de kan få bästa möjliga utbyte i form av kvalitet 
och valuta för pengarna. Parlamentet anser att det vore bra för små och medelstora 
företag med en strikt tillämpning av konkurrensreglerna, särskilt på det digitala 
området.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens aktuella kontroller av 
ändamålsenligheten och den kommande fullständiga översynen av kommissionens 
riktlinjer för konkurrensrätt och konkurrenspolitik, såsom den nya ledamoten av 
kommissionen tillkännagett vid utfrågningen för att bekräfta hennes utnämning. 
Parlamentet ser här fram emot resultatet av den pågående översynen av förordningen 
om gruppundantag och av riktlinjerna för vertikala begränsningar, vilken ska vara 
klar 2022. Parlamentet uppmanar kommissionen att skärpa och påskynda förfarandena 
för verkställande av konkurrensrätten, mot bakgrund av att marknaderna blir alltmer 
snabbrörliga. Parlamentet understryker att både konkurrenspolitiken och 
kommissionens och medlemsstaternas beslutsfattande kring den måste vara fullkomligt 
oberoende av annan politik och annat beslutsfattande. Parlamentet betonar att det är 
detta oberoende som ger besluten i konkurrensfrågor deras vikt och värde och 
tillförsäkrar att både företag och regeringar rättar sig efter dem. Parlamentet välkomnar 
att kommissionen tidigare använt artiklarna 114 och 103 i EUF-fördraget 
i lagstiftningsärenden som berör konkurrenspolitiska frågor och vill att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska byggas in i själva systemet för framtida lagstiftningsförslag 
om konkurrenspolitik.

3. Europaparlamentet konstaterar att man i en alltmer globaliserad ekonomi måste inse att 
konkurrensen på den inre marknaden kan komma att snedvridas av tredjelandsföretag 
som får statsfinansiering, antingen i form av statligt stöd eller subventioner. 
Kommissionen uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa rättvist 
marknadstillträde.

4. Europaparlamentet betonar dock att konkurrenspolitiska beslut inte bör användas som 
ett slags protektionistiska åtgärder eller som icke-tariffära handelshinder utan i stället 
bland annat bör tillförsäkra att allt går rätt och proportionerligt till, varvid konkurrensen 
inom den inre marknaden bör undersökas från fall till fall, samtidigt som man söker 
rätta till marknadsmisslyckanden. 

5. Europaparlamentet understryker att tjänstesektorn svarar för största delen av 
EU:s ekonomi, men att en vidareutveckling av tjänsterna på den inre marknaden 
hämmas av ny och befintlig nationell lagstiftning som begränsar både konkurrensen 
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mellan företagen och konsumenternas valfrihet. Parlamentet beklagar att vissa lokala 
regleringsnormer fortfarande mest går ut på att skydda respektive marknader från lojal 
konkurrens. 

6. Europaparlamentet erinrar om att en effektiv kamp mot verksamhet som strider mot 
konkurrensregler förutsätter att det tas hänsyn till alla aspekter av illojal konkurrens. 

II. Den digitala inre marknaden

7. Europaparlamentet betonar vikten av att kommissionens och medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter håller jämna steg med de nya utmaningar som den digitala eran 
innebär för deras prioriteringar och kapacitet inom verkställigheten och för deras 
bedömning av skadan för konsumenterna.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens undersökningar av verksamhet som 
strider mot konkurrensregler och bedrivs av bolag som är aktiva på den digitala 
marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att avsluta de pågående förfarandena 
så fort som möjligt och att föra en politik där konkurrensreglernas efterlevnad 
genomdrivs på ett proaktivt och effektivt sätt, för att bekämpa missbruk av dominerande 
ställning och därigenom dels sporra till innovation och innovativa företagsmodeller, 
dels låta konsumenterna ta del av alla de möjligheter som en fullt fungerande digital 
inre marknad erbjuder.

9. Europaparlamentet konstaterar, i fråga om den digitala inre marknaden och 
digitaliseringens inverkan på konkurrensen att det finns en inbyggd komplementaritet 
mellan marknadsreglering och konkurrenspolitik, såsom det framhölls i kommissionens 
särskilda rådgivares rapport Competition Policy for the Digital Era, nämligen att 
unionens primärrätt enligt artiklarna 101–109 i EUF-fördraget kan fungera som 
ett effektivt ”bakgrundssystem” för riktad lagstiftning mot verksamhet som strider mot 
konkurrensregler på digitala marknader, utgående från en grundlig analys från fall till 
fall av relevanta marknader och marknadsmisslyckanden.

10. Europaparlamentet erinrar om att IMCO-utskottet under den åttonde valperioden 
huvudsakligen arbetat med reglering av digitala marknader. Här betonar parlamentet 
vikten av att e-handelsdirektivet ses över ordentligt, framför allt mot bakgrund av att 
kommissionen föresatt sig att lägga fram en rättsakt om digitala tjänster.

Data

11. Europaparlamentet erinrar sig att data spelar en nyckelroll inom den globala digitala 
ekonomin. Parlamentet påpekar att det tillkommer nya digitala marknadsaktörer som 
kontrollerar allt större mängder data, och framhåller att data kan jämföras med 
en väsentlig tillgång inom realekonomin, eftersom data är en källa till stor ekonomisk 
makt och stort ekonomiskt inflytande. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
att bekämpa oseriösa förfaranden på marknaden och obefogade nationella rättsliga 
hinder, som leder till att datainsamlingen monopoliseras och att dataflödet och 
åtkomsten till data begränsas. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja öppna 
data och rättvis åtkomst till data för alla företag, framför allt små och medelstora företag 
och uppstartsföretag, så att vi får en konkurrenspräglad digital miljö som ger upphov till 
ökad innovation, produkter av högre kvalitet och bättre tjänster för konsumenterna.
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Plattformar

12. Europaparlamentet noterar att onlineplattformarna möjliggör för miljontals företag, 
varav många är europeiska små och medelstora företag, att utnyttja de fördelar som 
e-handel erbjuder. Parlamentet anser att rättvisa konkurrensvillkor förutsätter 
en lagstiftningspolitik med förslag till riktad sektorsspecifik lagstiftning för att vi dels 
ska få bort de obalanser som låter marknadsaktörerna missbruka sin ställning, dels 
kunna slå vakt om europeiska värden. Här påpekar parlamentet att 
proportionalitetsprincipen måste gälla för alla nya skyldigheter som lagstiftningsvägen 
åläggs plattformarna, så att företagen inte betungas med omotiverade 
lagstiftningsbördor som kan hämma innovation och konkurrens.

13. Europaparlamentet betonar att man måste fortsätta lagstiftningsdebatten om vilka 
mekanismer som är lämpliga för att den europeiska marknaden ska kunna bevara sin 
integritet, för att bemöta en situation där ett litet antal onlineplattformar når 
en dominerande ställning till följd av nätverkseffekter och en utvecklingsgång där 
vinnaren tar allt. Parlamentet beklagar att det till följd av luckor i nu gällande 
lagstiftning blir allt vanligare att de här plattformarna oavsiktligt får befogenhet att 
sköta regleringsarbetet. Parlamentet uppmanar kommissionen dels att anlita alla de 
verktyg den har till sitt förfogande för att bekämpa framväxande former av verksamhet 
som strider mot konkurrensregler och börjat användas av dominerande plattformar, 
såsom oskicket med att ge företräde åt sig själva, dels att säkerställa att alla 
marknadsaktörer rättar sig efter förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rättvisa 
villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. 
Parlamentet tar avstånd från de negativa inlåsningseffekter som verksamhet som strider 
mot konkurrensregler för med sig för konsumenternas valfrihet och för tillträdet till 
marknaden. 

Korrigerande åtgärder

14. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen på senaste tiden tillgripit interimistiska 
åtgärder inom mikroelektroniksektorn. Parlamentet beklagar dock att kommissionen 
inte velat tillämpa interimistiska åtgärder inom den digitala sektorn och uppmanar 
kommissionen att utvärdera hur den, vid sidan om böter, använt interimistiska åtgärder, 
liksom också andra struktur- och beteendeinriktade korrigerande åtgärder i samband 
med att det utröns om operatörer kan blockera marknadstillträdet, begränsa 
konsumenternas valfrihet och flöden av information och manipulera användarnas 
beteende, för att hindra konkurrenssnedvridningar som kan bli till skada för både 
europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, och för konsumenterna.

Geoblockering

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter att förordning (EU) 2018/302 om 
geoblockering antagits, fortsätta aktivt övervaka alla eventuella konkurrensfrågor med 
anknytning till omotiverad geoblockering och andra begränsningar för 
onlineförsäljning. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera enligt en ambitiös 
vision om åtgärder mot diskriminering av konsumenter på internet, utgående från 
harmoniserade konsumentskyddsregler. Parlamentet uppmanar kommissionen att gå till 
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väga på ett framåtblickande och konsumentvänligt sätt vid översynen av förordningen 
om geoblockering, vilken är inplanerad för mars 2020.

III. Konsumenternas välfärd

16. Europaparlamentet framhåller med tillfredsställelse att kommissionen eftersträvat 
ett effektbaserat synsätt i sitt verkställande av lagstiftningen, med tyngdpunkten förlagd 
till att konsumenternas välfärd och förebyggandet av skada för konsumenterna ska bli 
ett väsentligt inslag i konkurrenspolitiken. Parlamentet välkomnar den utvidgade 
tolkningen av begreppen nytta respektive skada för konsumenterna, särskilt på digitala 
marknader, som också innefattar det nya synsättet om att uppgiftsskydd ska betraktas 
som ett kvalitetskriterium i samband med bedömningar av fusioners inverkan på 
konsumenternas välfärd. Parlamentet konstaterar att fusioner inte i sig är 
konsumentskadliga, utan kan leda till innovation och bättre produkter, men att frågan 
om konsumenternas välfärd bör bli utslagsgivande.

17. Europaparlamentet betonar här att konsumentskyddet måste kvarstå som ett centralt 
politiskt mål både för dagens verkställande av lagstiftningen och för all framtida 
sektorslagstiftning, framför allt inom den digitala sektorn. Parlamentet välkomnar 
konstaterandet i de särskilda rådgivarnas rapport om att normerna för konsumenternas 
välfärd måste anpassas till den digitala eran i fråga om vilken standard på 
bevismaterialet som ska krävas för en bedömning av aggressiva strategier som används 
av dominerande plattformar för att minska konkurrenstrycket, utan att man för den skull 
kan påvisa några motsvarande vinster i fråga om konsumenternas välfärd. Parlamentet 
erinrar om att en lojal konkurrens i sista hand måste trygga en hög nivå av 
konsumentskydd och valfrihet för konsumenterna.


