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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0169/2020 af M.N., tysk statsborger, om den øgede 
konkurrence på sociale medieplatforme

1. Sammendrag

Ifølge andrageren er antallet af brugere på sociale medieplatforme en afgørende 
konkurrencemæssig fordel for disse platforme og tvinger under visse omstændigheder 
brugerne til at blive hos de store udbydere og udelukker alternativer.

Udbydere af sociale medieplatforme bør derfor være tvunget til at tillade kommunikation 
mellem deres brugere og brugere af andre platforme, som det er muligt med e-mail. De store 
platformes store konkurrencefordel vil således blive elimineret, og mindre platforme vil 
kunne konkurrere alene på kvaliteten af den udbudte tjeneste.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. maj 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. august 2020

Andrageren anmoder EU om at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre 
konkurrencen på de sociale medieplatforme. Navnlig foreslås der finansiering og 
interoperabilitet for at gøre det muligt at skabe alternativer til Facebook.

Støtte til den europæiske industris globale konkurrenceevne og sikring af reelle lige 
konkurrencevilkår i platformmiljøet er centrale emner på Kommissionens dagsorden.

Kommissionen har allerede anerkendt, at der kan være behov for nye værktøjer til at løse 
strukturelle konkurrenceproblemer. Et nyt redskab kan gøre det muligt for Kommissionen at 
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foretage grundige markedsundersøgelser for at afdække sådanne problemer og træffe 
adfærdsmæssige og, hvor det er relevant, strukturelle foranstaltninger. Kommissionen 
opfordrer andrageren til at indsende feedback i forbindelse med den relevante offentlige 
høring, som er åben indtil den 8. september 20201.

Endvidere konkluderes det i ekspertrapporter om konkurrence fra hele verden, at det kan være 
nødvendigt at foretage en forhåndsregulering for effektivt at tage højde for det mere 
begrænsede antal "økosystemplatforme", som opererer samtidigt på tværs af mange 
forskellige markeder. Konkurrencespørgsmålene i forbindelse med onlinereklamer er blevet 
undersøgt grundigt i en række nylige undersøgelser, senest i undersøgelsen fra Competition 
and Markets Authority2 (konkurrencemyndigheden i Det Forenede Kongerige) og i rapporten 
fra Australian Competition and Consumer Commission3 (den australske konkurrence- og 
forbrugerkommission). 

I meddelelsen af 19. februar 2020 om Europas digitale fremtid i støbeskeen4 bebudede 
Kommissionen, at den i forbindelsen med pakken om digitale tjenester, der efter planen skal 
vedtages senere i 2020, vil vurdere, om det er nødvendigt at indføre forhåndsregulering. 
Forhåndsregulering vil være et supplement til konkurrenceinstrumenterne for at sikre, at 
markeder kendetegnet ved store platforme med betydelige netværkseffekter, der fungerer som 
gatekeepere, forbliver retfærdige og åbne for innovatorer, virksomheder og nye 
markedsdeltagere. Kommissionen opfordrer andrageren til at deltage i den relevante offentlige 
høring, som er åben indtil den 8. september 20205.

1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-
consultation
2 https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study 
3 https://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1603707350312&uri=CELEX%3A52020DC0067
5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-consultation-seek-views-digital-
services-act-package
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