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1. INLEDNING 

År 2014 innebar en nystart för EU. Efter valet till Europaparlamentet gav Europaparlamentet 
grönt ljus till den nya Europeiska kommissionen på grundval av de prioriteringar som 
fastställts i ordförande Junckers politiska riktlinjer1. I uppdragsbrevet till Margrethe Vestager, 
kommissionsledamot med ansvar för konkurrens, fastslås det att konkurrenspolitiken på 
lämpligt sätt ska bidra till kommissionens agenda för sysselsättning och tillväxt, inbegripet på 
områden såsom den digitala inre marknaden, energipolitiken, finansiella tjänster, 
industripolitik och kampen mot skattebedrägeri2. Konkurrenspolitiken omfattade alla dessa 
områden under 2014 och gav en god grund att bygga vidare på för att stödja den övergripande 
utformningen av Europeiska kommissionens politik. 

Konkurrenspolitiken kan hjälpa till att bygga en verklig digital inre marknad. I 
kunskapsbaserade sektorer är dynamisk konkurrens nödvändig för att stimulera innovation 
och sprida fördelarna med teknisk utveckling bland EU:s medborgare. Dessutom gör en 
effektiv tillämpning av antitrust- och koncentrationsreglerna det lättare för småföretag att 
växa och få tillträde till marknader i sektorer som präglas av nätverkseffekter. Slutligen bidrar 
tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd för bredbandssektorn till att ge god 
täckning till rimliga priser. 

Inom energisektorn garanterar konkurrenspolitiken att företagen inte upprätthåller eller 
återupprättar hinder för att skydda sig själva mot konkurrens, vilket skulle hindra inrättandet 
av en europeisk energiunion. Konkurrenslagstiftningen bidrar också till att garantera rättvist 
och icke-diskriminerande tillträde till energiinfrastruktur, undanröjer hinder för 
marknadsintegration och främjar konkurrens mellan och inom medlemsstaterna. Vidare kan 
de reviderade reglerna för statligt stöd på energi- och miljöområdet hjälpa medlemsstaterna att 
bättre rikta sitt stöd till t.ex. förnybara energikällor, investeringar i infrastruktur, 
produktionskapacitet eller lättnader för elintensiva användare när det gäller finansieringen av 
stöd till förnybara energikällor. 

Kommissionen har varit särskilt uppmärksam när det gäller finansiella tjänster, främst för att 
få en stabil och rättvisare finanssektor att vända tillbaka till sin centrala funktion – utlåning till 
den reala ekonomin. Inrättandet av en bankunion ökar EU-medborgarnas och marknadernas 
förtroende för det europeiska banksystemet. Verkställighetsåtgärder i kombination med 
lagstiftningsåtgärder vidtogs också mot konkurrenshämmande metoder när det gäller 
finansiella derivat och betalningar. 

Industripolitiken är inriktad på att skapa en konkurrenskraftig och öppen inre marknad som en 
språngbräda för global framgång för EU:s företag. De nya ramarna för statligt stöd är 
utformade för att kanalisera statligt stöd dit där det mest kan påverka tillväxten och 
konkurrenskraften. Därtill kommer att kommissionen år 2014 utredde och straffade flera 
karteller för insatsvaror och mellanprodukter. Antitrustreglerna minskar och – tack vare sin 
avskräckande effekt – hindrar den skada som karteller orsakar längs försörjningskedjan till 
nackdel för EU:s internationella konkurrenskraft. 

                                                            
1 Jean-Claude Juncker, En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk 
förändring, Politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission, öppningsanförande vid Europaparlamentets 
plenarsammanträde den 15 juli 2014. http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_sv.pdf 
2 Jean-Claude Juncker, Uppdragsbrev till Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens 
av den 1 november 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_sv.pdf
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf
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Den nya kommissionen kommer att fortsätta att inrikta sig på att bekämpa skatteflykt och 
skatteundandragande. Under 2014 skärpte kommissionen kontrollen av statligt skattestöd 
genom EU:s konkurrensverktyg för att se till att EU-länderna inte hjälper utvalda 
multinationella företag att slippa betala sin skäliga skatteandel. 

Ett av de viktigaste framstegen inom konkurrenspolitiken under 2014 var antagandet av 
direktivet om skadeståndstalan vid konkurrensöverträdelser3. Direktivet lades fram av 
kommissionen i juni 2013 och antogs och trädde i kraft 2014. Medlemsstaterna har nu fram 
till den 27 december 2016 på sig att genomföra det. Tack vare direktivet kommer det att bli 
lättare för EU:s medborgare och företag att få effektiv ersättning för skada som orsakats av 
överträdelser av antitrustlagstiftningen, exempelvis karteller och missbruk av dominerande 
ställning på marknaden. Direktivet är det första initiativet till lagstiftning som antas genom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet på det konkurrenspolitiska området, och det innebär en 
milstolpe för konkurrensdialogen mellan kommissionen och de andra EU-institutionerna. 

2. MOT EN SAMMANKOPPLAD DIGITAL INRE MARKNAD 

Den digitala ekonomin är av avgörande betydelse för EU:s framtida tillväxt och 
konkurrenskraft. Ett fullbordande av den digitala inre marknaden skulle driva på innovation 
och tillväxt inom många andra sektorer, t.ex. energi, transport, offentliga tjänster, hälso- och 
sjukvård och utbildning4. En verklig digital inre marknad skulle också skapa tillväxt i nya 
sektorer och skapa arbetstillfällen av hög kvalitet. Ju mer den digitala inre marknaden 
framskrider, desto större är behovet av att EU:s konkurrenspolitik garanterar rättvisa och lika 
digitala konkurrensvillkor inom EU. 

Att lägga grunden för den digitala inre marknaden: främja utvecklingen av infrastruktur och 
konkurrensutsatta marknader för bredbands- och telenät 

Digitaliseringen av vår ekonomi kräver omfattande investeringar i höghastighetsnät (”nästa 
generations nät”). Konkurrens och efterfrågan från konsumenterna har varit viktiga drivkrafter 
för investeringar, och program i medlemsstaterna har bidragit med extra stöd för förnyelse 
och uppgradering av infrastrukturen. Eftersom det föreligger ett marknadsmisslyckande när 
det gäller enhetlig utbyggnad av bredbandsnäten mellan territorierna kommer statligt stöd 
fortsatt att spela en viktig roll inom denna sektor. Under de senaste tre åren har kommissionen 
godkänt mer än 10 miljarder euro i statligt stöd till bredband. Detta belopp omfattar emellertid 
inte allt statligt stöd till sektorn, eftersom inte alla statliga åtgärder omfattas av definitionen av 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget. Utöver medlemsstaternas finansiering 
tillhandahålls ytterligare finansiering av EU. 

Sådana offentliga investeringar måste emellertid noggrant kanaliseras till de områden som 
inte betjänas av marknaden, annars finns en risk för att de tränger ut privata investeringar. Vid 
kontrollen av det statliga stödet måste man också se till att principen om teknikneutralitet 
respekteras, vilket innebär att en framgångsrik teknik inte ska fastställas i förväg genom 
offentlig intervention utan väljas av användarna för sina fördelar – dvs. genom konkurrens på 

                                                            
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr 
skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens 
konkurrensrättsliga bestämmelser, EUT L 349, 5.12.2014, s. 1, tillgängligt på 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=SV 
4 Se t.ex. studien Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling people and businesses (2013) som 
utarbetats av The Conference Board för Europeiska kommissionen, tillgänglig på http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=SV
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
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marknaden. Reglerna om statligt stöd har nyligen setts över för att tillhandahålla en lämplig 
analytisk ram. De nya ramarna för statligt stöd omfattar 2013 års bredbandsriktlinjer5, som 
anpassar bestämmelserna om statligt stöd till bredband till målen i den digitala agendan, och 
den allmänna gruppundantagsförordningen6 som antogs 2014 och omfattar visst stöd till 
bredbandsinfrastruktur. 

Kommissionen ser också till att bredband och mobila nät förblir öppna och 
konkurrenskraftiga, vilket är en nödvändig förutsättning för att skapa en dynamisk digital inre 
marknad. Efter en fördjupad undersökning i oktober ålade kommissionen Slovak Telekom 
och dess moderbolag Deutsche Telekom solidariska böter på närmare 39 miljoner euro för att 
under mer än fem år ha använt en strategi som innebär missbruk för att stänga ute 
konkurrenter från den slovakiska marknaden för bredbandstjänster, i strid med EU:s 
antitrustregler7. Kommissionen ansåg särskilt att Slovak Telekom vägrade att ge konkurrenter 
tillträde till sina accessnät och införde en marginalpress på alternativa operatörer. 
Deutsche Telekom fick också ytterligare böter på 31 miljoner euro för att man ville säkerställa 
en tillräckligt avskräckande effekt och bestraffa upprepade överträdelser, eftersom företaget 
redan hade bötfällts för marginalpress på bredbandsmarknaden i Tyskland 20038. 

Sund konkurrens på marknaden för mobil telekommunikation är särskilt viktigt för europeiska 
konsumenter, som bör fortsätta att dra nytta av bättre tjänster till attraktiva priser. Efter 
fördjupade undersökningar godkände kommissionen sommaren 2014 två fusioner mellan 
mobilnätsoperatörer i Irland (Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland)9 och Tyskland 
(Telefónica Deutschland/E-Plus)10 på vissa villkor. Åtgärderna i dessa ärenden garanterade att 
konkurrensen mellan marknadens aktörer bibehölls, både genom tillträde till eller expansion 
på marknaden för s.k. virtuella mobilnätsoperatörer (dvs. operatörer som inte äger ett nätverk 
utan använder en annan operatörs nät för att tillhandahålla tjänster till sina kunder) och genom 
att hålla dörren öppen för en ny nätoperatör att komma in på marknaden i framtiden.  

Nya tider: konkurrenspolitiska åtgärder för smarta enheter och onlinetjänster 

Smarta mobila enheter blir allt viktigare inom den digitala ekonomin. Under 2014 hade för 
första gången fler användare tillgång till internet via en smart mobil enhet än via en 
persondator. Inom detta område har kommissionen inlett en preliminär utredning av Googles 
affärsmetoder när det gäller det mobila operativsystemet Android, mot bakgrund av klagomål 
om eventuellt missbruk av en dominerande ställning. Googles Android är det ledande 
operativsystemet för smarttelefoner. 

                                                            
5 Meddelande från kommissionen, EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät, EUT C 25, 26.1.2013, s. 1, tillgängligt på 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:sv:PDF 
6 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014, 
s. 1, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG  
7 Ärende AT.39523, Slovak Telekom, kommissionens beslut av den 15 oktober 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523  
8 Ärendena AT.37451, AT.37578 och AT.37579, Deutsche Telekom AG, kommissionens beslut av 
den 21 maj 2003, tillgängligt på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32003D0707  
9 Ärende M.6992, Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland, kommissionens beslut av den 28 maj 2014, tillgängligt 
på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992  
10 Ärende M.7018, Telefónica Deutschland/E-Plus, kommissionens beslut av den 2 juli 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:sv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32003D0707
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018
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I oktober godkände kommissionen Facebooks föreslagna förvärv av WhatsApp, i enlighet 
med EU:s koncentrationsförordning. Facebook (via Facebook Messenger) och WhatsApp 
erbjuder båda applikationer för smarttelefoner som ger konsumenterna möjlighet att 
kommunicera genom att sända text, fotografier samt röst- och videomeddelanden. Fusionen 
godkändes utan villkor, särskilt mot bakgrund av marknadens dynamiska karaktär, låga 
tillträdeshinder och tillräcklig konkurrens11. Kommissionens utredning inriktades på 
tre områden: kommunikationstjänster för konsumenter, sociala nätverkstjänster och tjänster 
för annonsering online. 

En viktig fråga i samband med smarta mobila enheter gäller processer för standardisering och 
interoperabilitet. I detta sammanhang antog kommissionen två viktiga beslut om tillämpning 
av väsentliga standardpatent (standard essential patent, SEP) i april, dels ett förbud mot 
Motorola Mobility12, dels ett beslut om åtaganden gällande Samsung13. SEP är patent som är 
nödvändiga för genomförandet av en viss industristandard. Det är tekniskt omöjligt att göra en 
standardkompatibel produkt, exempelvis en smarttelefon, utan att använda den teknik som 
skyddas av sådana patent. Som motprestation för inkludering av sina patent i respektive 
standarder hade Samsung och Motorola förbundit sig att licensiera dem på rättvisa, rimliga 
och icke-diskriminerande villkor (s.k. Frand-villkor). Kommissionens mål är att se till att 
fördelarna med standardisering maximeras, samtidigt som man säkrar en skälig ersättning till 
innehavare av immateriella rättigheter. 

Tillämpning av antitrustreglerna för väsentliga standardpatent (SEP) 

I sitt beslut om förbud mot Motorola Mobility ansåg kommissionen att Motorola hade missbrukat sin 
dominerande ställning genom att ansöka om förbudsföreläggande mot Apple i Tyskland på grundval av ett SEP, 
trots att Apple var villiga att ansöka om en licens och låta en tysk domstol fastställa licensvillkoren. 

Ett liknande ärende gällde de åtaganden som Samsung gjort för att lösa de konkurrensproblem som konstaterats 
av kommissionen i ett meddelande om invändningar i december 2012. Kommissionen gjorde dessa åtaganden 
rättsligt bindande. Enligt åtagandena kommer Samsung under en period på fem år inte att ansöka om 
förbudsföreläggande inom EES på grundval av något av sina SEP, nuvarande och framtida, som avser teknik 
som används för smarttelefoner och surfplattor för eventuella licenstagare som samtycker till att följa ett särskilt 
förfarande för fastställande av lämpliga Frand-avgifter som hanteras av en oberoende tredje part. 

Besluten ger vägledning till alla berörda aktörer om tolkningen av EU:s antitrustregler när det gäller samspelet 
mellan patenträtt, konkurrensrätt och standardisering. 

Bland de pågående utredningarna på området återfinns bl.a. Qualcomms påstådda missbruk. 
Qualcomm är en ledande utvecklare av trådlös teknik, produkter och tjänster. De berörda 
produkterna är kommunikationschipset som används i mobiltelefoner och mobila 
bredbandsenheter. Utredningen, som fortfarande befinner sig i ett inledande skede, förstärker 
kommissionens engagemang för att se till att dessa marknader förblir konkurrensutsatta. 

På det allt viktigare området onlinetjänster fortsatte kommissionen sin utredning av vissa av 
Googles affärsmetoder14. Kommissionen utreder misstankar om att Google eventuellt 

                                                            
11 Ärende M.7217, Facebook/Whatsapp, kommissionens beslut av den 3 oktober 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217 
12 Ärende AT.39985, Motorola – Tillämpning av nödvändiga patent för GPRS, kommissionens beslut av den 
29 april 2014, tillgängligt på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985  
13 Ärende AT.39939, Samsung – Skydd för väsentliga standardpatent på UMTS-området, kommissionens beslut 
av den 29 april 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939  
14 Mer information om innehållet i och förfarandet för utredningen av Google finns på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
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missbrukar sin dominerande ställning på marknaderna för sökningar på nätet, annonsering i 
samband med sökningar och annonsförmedling vid sökningar (dvs. visning av Googles 
sökningsrelaterade annonser på partnersidor) inom EES. Påståenden som rör andra aspekter 
med anknytning till sökmotorer, såsom personlig integritet och mediemångfald, omfattas inte 
av undersökningen, eftersom denna endast inriktas på konkurrensfrågor. 

En förutsättning för en digital inre marknad är säkra och effektiva betalningar via internet. Det 
viktigaste betalningssättet på internet är för närvarande betalkort, men nya metoder har börjat 
dyka upp på marknaderna. När det gäller betalkort fortsätter kommissionen sitt arbete inom 
ramen för konkurrensreglerna för att minska förmedlingsavgifterna (se avsnittet om 
finansiella tjänster nedan). I slutet av 2014 träffades en politisk överenskommelse om en 
förmedlingsavgiftsförordning för att införa lägre förmedlingsavgifter för konsumenters 
betalkort (samt för mobil- och internetbetalningar som baseras på konsumentkort) till nivåer 
som även hade godkänts av de internationella betalkortssystemen i form av åtaganden vid 
förfaranden för tillämpning av antitrustreglerna. 

En kombination av reglering och konkurrenstillsyn för immateriella rättigheter: utvecklingen 
i fråga om upphovsrätt, digitalt innehåll och avtal om tekniköverföring 

Kommissionen håller på att granska EU:s rambestämmelser om upphovsrätt för att se till att 
de är väl anpassade till den digitala tidsåldern. Upphovsrättsliga frågor är av central betydelse 
för den digitala inre marknaden. Beslutsfattarna måste se till att systemet för rättigheter, 
begränsningar av rättigheter och verkställighet fortfarande är lämpligt och anpassas till den 
nya miljön. De frågor som diskuteras för närvarande är territorialitetsprincipen för 
upphovsrätt och tänkbara sätt att övervinna dess negativa effekter på den inre marknaden. 

I januari 2014 inledde kommissionen ett formellt förfarande mot ett antal stora amerikanska 
filmstudior och europeiska betal-tv-företag. I dessa ärenden undersöker kommissionen om 
vissa klausuler som rör satellitbaserad betal-tv och betal-tv-tjänster på internet hindrar 
konsumenterna från gränsöverskridande tillgång till betal-tv-innehåll15. 

Hjälp med att sprida innovation: nya antitrustregler för avtal om tekniköverföring 

I mars antog kommissionen nya regler för bedömningen av avtal om tekniköverföring enligt EU:s antitrustregler. 
De består av en reviderad gruppundantagsförordning om tekniköverföring, som undantar vissa licensavtal från 
artikel 101 i EUF-fördraget, och riktlinjerna för tekniköverföring, som ger ytterligare vägledning om 
tillämpningen av bestämmelserna16. De nya reglerna ersatte den tidigare gruppundantagsförordningen för 
tekniköverföring och de gamla riktlinjerna från och med den 1 maj 2014. 

Licensavtal kan också gynna ekonomin på flera sätt, eftersom de i) hjälper till att sprida innovation, ii) gör det 
möjligt för företag att erbjuda nya produkter och tjänster, iii) uppmuntrar efterföljande innovation, iv) stärker 
incitamenten för forskning och utveckling genom att skapa nya intäktskällor för att kompensera kostnaderna. Det 
reviderade systemet fortsätter att avspegla att licensiering i de flesta fall är konkurrensfrämjande. De nya 
reglerna ger bättre vägledning för företagen om hur de kan använda licenser på ett sätt som stimulerar innovation 
och bevarar lika villkor på den inre marknaden. 

                                                            
15 Ärende AT.40023, Gränsöverskridande tillgång till betal-tv-innehåll, se IP/14/15 av den 13 januari 2014, 
tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm 
16 Kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av artikel 101.3 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring, EUT L 93, 28.3.2014, 
s. 17, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014. 
093.01.0017.01.ENG och kommissionens meddelande Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på avtal om tekniköverföring, EUT C 89, 28.3.2014, s. 3, tillgängligt på 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.%20093.01.0017.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.%20093.01.0017.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG
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3. ATT SKAPA BÄTTRE FUNGERANDE ENERGIMARKNADER  

Energi är av avgörande vikt för alla ekonomiska sektorer och en betydande utgiftspost för 
hushållen i EU. Energimarknaderna står för närvarande inför stora utmaningar: ofullständig 
marknadsintegration, höga konsumentpriser, krav på minskade koldioxidutsläpp och 
försörjningstryggheten är bland de viktigaste. I sina politiska riktlinjer efterlyste ordförande 
Juncker en reform och omorganisation av EU:s energipolitik till en ny europeisk energiunion, 
med inriktning på behovet av att diversifiera EU:s energikällor, öka andelen förnybara 
energikällor, öka energieffektiviteten och minska energiberoendet i flera EU-länder. 
Konkurrenspolitiken kommer att bidra till att uppnå dessa mål. 

Att inrikta sig på offentligt stöd för att stärka den inre energimarknaden  

I april 2014 antog kommissionen de nya riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och 
energi17 som trädde i kraft i juli. 

Att nå klimatmålen och främja infrastrukturinvesteringar: riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd 
och energi 

I de nya riktlinjerna beskrivs hur kommissionen kommer att bedöma medlemsstaternas stödåtgärder, som bland 
annat syftar till att nå deras klimat- och energimål för 2020, och samtidigt ta itu med den marknadssnedvridning 
som kan uppstå t.ex. till följd av subventioner till produktion av energi från förnybara källor. Riktlinjerna ska 
främja en gradvis övergång till marknadsbaserat stöd till förnybar energi. De omfattar också kriterier för hur 
medlemsstaterna kan befria energiintensiva företag som är särskilt utsatta för internationell konkurrens från 
finansieringen av stöd till förnybara energikällor.  

De nya riktlinjerna innehåller också kriterier för att garantera att stöd till energiinfrastruktur minimerar 
snedvridning, med inriktning på projekt som främjar gränsöverskridande energiflöden och infrastrukturen i EU:s 
mindre utvecklade regioner. En annan nyhet är att stöd tillåts för att säkra tillräcklig elproduktion när det finns en 
verklig risk för otillräcklig produktionskapacitet, på ett sätt som minimerar snedvridning av marknaden. 

Kommissionen förenklade också förfarandena för genomförande av vissa åtgärder för statligt 
stöd genom att inkludera ett antal grupper av miljö- och energiåtgärder i den reviderade 
allmänna gruppundantagsförordningen18. Det kommer att göra det snabbare och lättare för 
offentliga myndigheter att genomföra dessa åtgärder, eftersom de inte behöver erhålla ett 
förhandsgodkännande från kommissionen. Den nya gruppundantagsförordningen omfattar 
åtgärder såsom (under vissa förutsättningar) stöd till energiinfrastruktur, projekt för 
energieffektivitet i byggnader, driftstöd till produktion av energi från förnybara energikällor, 
sanering av förorenade områden samt återvinning och återanvändning av avfall. 

De nya miljö- och energipolitiska riktlinjerna omfattar inga regler för stöd till kärnenergi, som 
ska bedömas direkt på grundval av fördragets bestämmelser om statligt stöd. Kommissionen 
har granskat Storbritanniens planer på att stödja uppförandet och driften av ett nytt 
kärnkraftverk i Hinkley Point i Somerset och anser att de är i linje med fördragets 
bestämmelser om statligt stöd19. Under den fördjupade undersökningen gick Storbritannien 
med på att väsentligt ändra villkoren för projektets finansiering och visade att stödet skulle 

                                                            
17 Meddelande från kommissionen, Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020, 
EUT C 200, 28.6.2014, s. 1, tillgängligt på 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)  
18 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014, 
s. 1, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG  
19 Ärende SA.34947, Storbritannien – stöd till förmån för Hinkley Point C Nuclear Power Station, se IP/14/1093 
av den 8 oktober 2014, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm
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åtgärda ett verkligt marknadsmisslyckande. Det statliga stödet står därmed i proportion till det 
mål som eftersträvas och minimerar snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden. 

Att skapa en europeisk energiunion grundad på rimliga energipriser och försörjningstrygghet 

Åtgärderna för tillämpning av antitrustreglerna inom energisektorn bidrog särskilt till att 
bekämpa höga energipriser genom att åtgärda segmenteringen av marknaderna samt missbruk 
och hemlig samverkan, framför allt på de öst- och centraleuropeiska marknaderna. I 
mars 2014 antog kommissionen två beslut om elbörser, som är organiserade marknader för 
handel med el och centrala för elmarknadernas effektiva funktion. 

I det första ärendet ålade kommissionen två spotbörser, EPEX Spot och Nord Pool Spot 
(NPS), böter för att ha samtyckt till att inte konkurrera med varandra vid sin spothandel med 
el inom EES20. Spothandel innebär handel på kort sikt, t.ex. inom samma dag eller följande 
dag. Överträdelsen ägde rum under perioden 2011–2012 och avslutades när kommissionen 
och Eftas övervakningsmyndighet genomförde oanmälda inspektioner i företagens lokaler. 

Det andra ärendet gällde den rumänska elbörsen OPCOM. Kommissionen bötfällde OPCOM 
för missbruk av sin dominerande ställning på den rumänska marknaden, eftersom den 
förhindrat EU-baserade elåterförsäljare från andra länder än Rumänien att ansluta sig till den 
rumänska elbörsens spotmarknader och skapat ett konstgjort hinder för marknadstillträde i 
över fem år21. 

Den 12 augusti skickade kommissionen ett meddelande om invändningar till 
Bulgarian Energy Holding (BEH) gällande misstänkt missbruk av dominerande ställning på 
Bulgariens elgrossistmarknad22. Kommissionen hyste farhågor att BEH, Bulgariens 
etablerade, statsägda vertikalt integrerade energiföretag, skulle kunna hindra konkurrensen på 
den icke-reglerade elgrossistmarknaden i Bulgarien genom att tillämpa territoriella 
begränsningar för var den el som levereras av BEH får återförsäljas. Sådant beteende skulle 
kunna leda till en snedvridning av eldistributionen på den inre marknaden, vilket påverkar 
likviditeten och effektiviteten på elmarknaderna och innebär konstgjorda hinder för handeln 
mellan Bulgarien och andra medlemsstater. 

I en separat utredning undersökte kommissionen huruvida BEH, dess dotterbolag Bulgargaz 
som tillhandahåller gas, och dess dotterbolag för gasinfrastruktur, Bulgartransgaz, hindrar 
konkurrenter från att få tillgång till viktiga gasinfrastrukturer i Bulgarien, vilket skulle strida 
mot EU:s antitrustregler23. 

Kommissionen fortsatte dessutom sin undersökning av Gazprom, som gäller prissättning och 
möjlig uppdelning av marknaderna för gasleveranser till Central- och Östeuropa24. En annan 

                                                            
20 Ärende AT.39952, Elbörser, kommissionens beslut av den 5 mars 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952  
21 Ärende AT.39984, OPCOM/Rumänska elbörsen, kommissionens beslut av den 5 mars 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984 
22 Ärende AT.39767, BEH elektricitet, se IP/14/922 av den 12 augusti 2014, tillgängligt på 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm  
23 Ärende AT.39849, BEH gas, se IP/13/656 av den 5 juli 2013, tillgängligt på 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm 
24 Ärende AT.39816, Gasförsörjning högt upp i värdekedjan i Central- och Östeuropa, se IP/12/937 av 
den 4 september 2012, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en
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pågående utredning gäller potentiellt olagliga metoder för de referenspriser för olje- och 
biobränsleprodukter som fastställts av prisrapporteringsbyrån Platts25. 

Kommissionen bevakar även i fortsättningen energimarknaderna med hjälp av sina verktyg 
för statligt stöd och koncentrationskontroll. I synnerhet ser den till att starka aktörer i tidigare 
led inte försöker integreras längre ner i kedjan för att på ett överdrivet sätt stärka sin kontroll 
över värdekedjan. Till exempel gjordes en grundlig utredning av det franska etablerade 
elbolaget EDF:s föreslagna förvärv av fastighetsförvaltnings- och 
underhållstjänsteleverantören Dalkia. Kommissionen godkände affären utan villkor när den 
blivit övertygad om att EDF inte skulle utnyttja sin dominerande ställning när det gäller 
elleveranser på fastighetsförvaltnings- och underhållsmarknaderna26. När det gäller statligt 
stöd godkände kommissionen i juli 2014 en brittisk åtgärd för att garantera tillräcklig 
elproduktion med hjälp av en marknadsomfattande kapacitetsmekanism27. 

4. ATT BYGGA EN RÄTTVISARE OCH ÖPPNARE FINANSIELL SEKTOR FÖR 
ATT FRÄMJA TILLVÄXTEN 

Att genomdriva konkurrensreglerna inom finanstjänstesektorn har varit en av kommissionens 
högsta prioriteringar sedan början av krisen. Stora ansträngningar har gjorts för att förbättra 
regleringen och tillsynen av banksektorn och för att se till att banksektorn fungerar korrekt när 
det gäller att tillhandahålla finansiering för ekonomisk verksamhet. Konkurrenspolitiken 
spelar en central roll för att nå målet om ett mer öppet och stabilt finansiellt system. 

En starkare och stabilare banksektor för att stödja den ekonomiska återhämtningen 

I avsikt att återställa den finansiella stabiliteten i euroområdet inrättade kommissionen en 
bankunion 2012. 
Fullbordande av bankunionen 

Betydande framsteg gjordes under 2014. Från den 4 november 2014 har den gemensamma tillsynsmekanismen 
för banker i euroområdet varit fullt fungerande. Mekanismen är ett nytt system för banktillsyn för 
medlemsstaterna i euroområdet och för alla dem som ansluter sig till bankunionen. Dess uppgift är att kontrollera 
att bankerna följer EU:s regler för bankverksamhet och att ta itu med problem i ett tidigt skede. Europeiska 
centralbanken (ECB) utövar direkt tillsyn över de 120 största bankkoncernerna, som utgör 82 % av euroområdets 
banksektor räknat i tillgångar. De nationella tillsynsmyndigheterna kommer att fortsätta övervaka de återstående 
bankerna i nära samarbete med ECB. Den gemensamma tillsynsmekanismen genomförde en omfattande 
bedömning bestående av en översyn av tillgångarnas kvalitet och ett stresstest (det sistnämnda samordnat av 
Europeiska bankmyndigheten, EBA) för att få en fullständig bild av de banker som omfattas av tillsynen. 

Den gemensamma tillsynsmekanismen är en av de två pelarna i EU:s bankunion, tillsammans med den 
gemensamma resolutionsmekanismen. Förordningen om inrättande av den sistnämnda mekanismen antogs av 
Europaparlamentet i april 2014. Den är tillämplig för euroområdet och för andra länder som vill sluta sig till 
mekanismen och trädde i kraft den 1 januari 2015. Den gemensamma resolutionsmekanismen kompletterar den 
gemensamma tillsynsmekanismen och garanterar att en bank som omfattas av tillsynsmekanismen och står inför 
stora svårigheter kan avvecklas effektivt, med minsta möjliga kostnader för skattebetalarna och den reala 
ekonomin. Reglerna för statligt stöd är tillämpliga både före och under resolutionen, även när det gäller 
användning av nationella resolutionsfonder och de framtida gemensamma resolutionsfonderna, i syfte att 
garantera lika behandling och rättvisa villkor på den inre marknaden.  

                                                            
25 Ärende AT.40054, Olje- och biobränslemarknader, se MEMO/13/435 av den 14 maj 2013, tillgängligt på 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm och MEMO/14/581 av den 9 oktober 2014, 
tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm 
26 Ärende M.7137, EDF/Dalkia en France, kommissionens beslut av den 25 juni 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137 
27 Ärende SA.35980, Storbritannien – UK Capacity market, se IP/14/865 av den 23 juli 2014, tillgängligt på 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm
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Kontrollen av statligt stöd fortsätter att fungera som ett enhetligt politiskt svar på de 
ekonomiska utmaningarna och bidrar avsevärt till att begränsa snedvridning av konkurrensen 
på den inre marknaden och till att minska användningen av skattebetalarnas pengar till vad 
som är absolut nödvändigt. 

Under 2014 antog kommissionen ett antal beslut om enskilda banker samt om system för 
garantier och likviditetsstöd. Dessutom fortsatte kommissionen att bedöma ett antal 
utvecklingsbanker, som har blivit allt viktigare mot bakgrund av de kommersiella bankernas 
utlåningsbegränsningar i efterdyningarna av krisen. Reglerna om statligt stöd ska garantera att 
utvecklingsbanker axlar sin roll att bidra till EU:s agenda för tillväxt utan att snedvrida 
konkurrensen på ett otillbörligt sätt. När det gäller British Business Bank (BBB) godkände 
kommissionen t.ex. en integrerad enhet för förvaltning av program som ger små och 
medelstora företag tillgång till finansiering i Storbritannien28. I Portugal godkände 
kommissionen inrättandet av Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD)29, ett institut 
för utvecklingsfinansiering, och den första fasen av dess verksamhet. IFD ska förvalta och 
kanalisera de europeiska struktur- och investeringsfonder som tilldelats Portugal för 
finansieringsperioden 2014–2020 samt ersättning från program som finansieras av 
struktur- och investeringsfonderna. 

Kontroll av statligt stöd var även särskilt relevant i samband med de rådande ekonomiska och 
finansiella programmen i Grekland, Cypern och Portugal (av vilka det sistnämnda landet 
avslutade programmet i maj), samt i Irland och Spanien, som tog emot ekonomiskt stöd fram 
till 2013. 

Att öka öppenheten på marknaderna för finansiella instrument: verkställighets- och 
lagstiftningsåtgärder 

I oktober antog kommissionen två viktiga beslut angående karteller för räntederivat i 
schweiziska franc. Det ena beslutet gällde två banker, RBS och JP Morgan, som deltog i en 
olaglig bilateral kartell för att påverka referensräntan Libor för schweiziska franc mellan 
mars 2008 och juli 200930. Kommissionen utdömde böter på närmare 62 miljoner euro. 
Genom det andra beslutet ålades RBS, UBS, JP Morgan och Crédit Suisse böter på 
sammanlagt 32 miljoner euro för att ha bedrivit ett kartellsamarbete gällande skillnad mellan 
köp- och säljkurs för räntederivat i schweiziska franc i EES31. I båda fallen har bankerna enats 
om en förlikning med kommissionen. Kommissionen hade antagit ytterligare två kartellbeslut 
med avseende på manipulation av finansiella referensvärden 201332.  

                                                            
28 Ärende SA.36061, UK Business Bank, kommissionens beslut av den 15 oktober 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061 
29 Ärende SA.37824, IFD – Instituição Financeira de Desenvolvimento, kommissionens beslut av 
den 28 oktober 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824 
30 Ärende AT.39924, Räntederivat i schweiziska franc, kommissionens beslut av den 21 oktober 2014, 
se IP/14/1189, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm 
31 Ärende AT.39924, Räntederivat i schweiziska franc, beslut av den 21 oktober 2014, se IP/14/1190, tillgängligt 
på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm 
32 I december 2013 ålade kommissionen 8 banker böter på sammanlagt 1,7 miljarder euro för deltagande i 
karteller på marknaderna för finansiella derivat enligt förlikningsförfarandet. Kommissionen hade även inlett 
förfaranden mot Crédit Agricole, HSBC och JP Morgan i mars 2013 för misstänkt delaktighet i en kartell för 
räntederivat i euro. Denna utredning pågår fortfarande enligt standardförfarandet (utan förlikning). Ett 
meddelande om invändningar skickades till de tre bankerna den 20 maj 2014. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm
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När det gäller finansiell lagstiftning antogs direktivet om marknader för finansiella instrument 
(MiFID)33 och förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR)34 i maj. Sådana 
åtgärder är en del av EU:s agenda för finansiell lagstiftning som syftar till att reformera EU:s 
finansiella sektor och fullgöra G20-gruppens åtaganden om att ta itu med mindre reglerade 
delar av det finansiella systemet. De nya bestämmelserna ska effektivisera finansmarknaderna 
och göra dem mer motståndskraftiga och öppna. De kommer också att förbättra 
förutsättningarna för konkurrens inom handel och clearing av finansiella instrument, genom 
att skapa ett harmoniserat EU-system för icke-diskriminerande tillträde till handelsplatser, 
centrala motparter och riktmärken för handels- och clearingändamål. 

Att främja sund konkurrens i betalningssektorn till förmån för europeiska konsumenter 

Kortbetalningar spelar en nyckelroll i vanliga och gränsöverskridande inköp samt i inköp på 
nätet. Europeiska konsumenter och företag gör mer än 40 % av sina icke-kontanta betalningar 
med betalkort. Snedvridning av konkurrensen på detta område kan därför hindra den inre 
marknadens funktion och ha stor negativ inverkan på de europeiska konsumenterna. Vid 
genomdrivandet av antitrustreglerna fortsatte man att ta itu med konkurrensbegränsande 
affärsmodeller som grundas på multilaterala förmedlingsavgifter. Detta är avgifter mellan 
banker som betalas av detaljhandlarnas banker (inlösande banker) till kortinnehavarnas 
banker (utgivare). Inlösande banker lägger normalt dessa kostnader på detaljhandlarna, som i 
sin tur vidarebefordrar dem till sina kunder genom högre priser för de varor och tjänster som 
de säljer. 

De åtaganden som Visa Europe gjort om att avsevärt sänka de multilaterala 
förmedlingsavgifterna för betalningar med kreditkort samt att ändra sina regler för att underlätta 
gränsöverskridande konkurrens35 gjordes i februari rättsligt bindande av kommissionen. Taket 
för multilaterala förmedlingsavgifter för kreditkort fastställdes till 0,3 % för alla transaktioner 
med konsumentkreditkort, vilket är en minskning på mellan 40 och 60 %36. Visa Europe har 
också förbundit sig att tillämpa sänkta gränsöverskridande avgifter mellan banker (0,3 % för 
kreditkortstransaktioner och 0,2 % för betalkortstransaktioner) när de inlösande bankerna 
erbjuder sina tjänster i andra länder. Det befintliga systemet skulle ha tvingat dem att tillämpa 
lokala avgifter i det land där tjänsterna utförs, med en artificiell uppdelning av den inre 
marknaden som resultat. Kommissionen fortsätter sina förfaranden mot Visa Inc. och Visa 
International i samband med interregionala (internationella) avgifter mellan banker som 
tillkommer när kortinnehavare utanför Visa Europes territorium använder Visa-kreditkort för att 
köpa produkter inom EES. Dessa avgifter fastställs av Visa Inc. och Visa International, inte av 
Visa Europe.  

Kommissionen håller även på att granska MasterCards interregionala (internationella) avgifter 
mellan banker och dess regler om gränsöverskridande inlösen. Rådet och kommissionen 

                                                            
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, EUT L 173, 12.6.2014, s. 349, 
tillgängligt på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ENG  
34 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, EUT L 173, 12.6.2014, s. 84, tillgänglig på 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014R0600 
35 Ärende AT.39398, Visas multilaterala förmedlingsavgifter, kommissionens beslut av den 26 februari 2014, 
tillgängligt på http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf 
36 Visa Europes åtaganden om att minska sina multilaterala förmedlingsavgifter för betalningar med betalkort 
och införa olika regler för öppenhet och insyn gjordes bindande av kommissionen i december 2010. Dessa 
åtaganden löpte ut i december 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014R0600
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf


 

12 

 

arbetade samtidigt för att ta fram lagstiftning som ska skapa tydlighet när det gäller 
avgiftsmodeller och affärsregler och underlätta marknadstillträde för aktörer som inte är banker. 
Lagstiftningen består av två förslag från kommissionen: ett förslag till en förordning om 
förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner37 och ett förslag om en översyn av 
direktivet om betaltjänster38. Efter det att Europaparlamentet antog sina betänkanden om de 
båda förslagen i april antog rådet sin allmänna riktlinje om de båda texterna i slutet av 2014. 

Rättspraxis gällande tillämpning av antitrustreglerna: MasterCard-domen 

I september bekräftade EU-domstolen kommissionens beslut i ärendet MasterCard (mål C-382/12P). Domstolen 
bekräftade att de multilaterala förmedlingsavgifterna utgjorde en konkurrensbegränsning, i strid med EU:s 
antitrustregler. Domen är särskilt viktig eftersom den stöder över 20 års arbete inom kommissionen och de 
nationella konkurrensmyndigheterna för att skapa en välfungerande betalkortsmarknad i EU genom att bekräfta 
att fastställande av multilaterala förmedlingsavgifter omfattas av konkurrensreglerna. 

5. ATT ÖKA DEN EUROPEISKA INDUSTRINS KONKURRENSKRAFT 

Konkurrenspolitiken och industripolitiken är två sidor av samma mynt: båda två gör de 
europeiska företagen effektivare och förbereder dem för inhemsk och internationell 
konkurrens. 

Att styra de offentliga resurserna för att frigöra EU:s tillväxtpotential: modernisering av det 
statliga stödet 

Nya riktlinjer för statligt stöd till riskfinansiering antogs i januari, vilket ger EU-länderna 
bättre verktyg för att underlätta tillgången till finansiering för europeiska små och medelstora 
företag och midcap-företag i de tidiga utvecklingsfaserna39. De nya riktlinjerna ger 
medlemsstaterna fler möjligheter att bevilja stöd, ett bredare spektrum av finansiella 
instrument och ett högre tröskelvärde i linje med marknadsförhållandena. Riktlinjerna för 
riskfinansiering är en del av moderniseringen av det statliga stödet40, en omfattande reform av 
kontrollen av statligt stöd som ska främja den ekonomiska tillväxten och bidra till andra mål 
av gemensamt intresse. 

Främjande av forskning och innovation är ett av dessa mål, men mycket innovativa projekt 
innebära ofta stora risker och kan inte alltid genomföras på grund av otillräcklig finansiering. 
I maj antog kommissionen nya regler för att underlätta beviljandet av stöd till forskning, 
utveckling och innovation41. Det nya regelverket kommer att bidra till att avhjälpa eventuella 
brister i finansieringen, främja en smartare användning av offentliga resurser och minska 
byråkratin genom att göra gruppundantag för en stor del av detta stöd. När det gäller 
miljöinnovationsprojekt föreligger ofta ett dubbelt marknadsmisslyckande som hänger 

                                                            
37 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner, COM(2013) 550 final, 2013/0265 (COD) av den 24 juli 2013, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:SV:HTML 
38 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden, 
COM(2013) 547 final av den 24 juli 2013, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547 
39 Meddelande från kommissionen, Riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar, 
EUT C 19, 22.1.2014, s. 4, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04) 
40 Före en fullständig översikt se http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html 
41 Meddelande från kommissionen, Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation, 
EUT C 198, 27.6.2014, s. 1, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.ENG 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.ENG
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samman med de större risker som innovation i förening med projektets miljöaspekt innebär. 
Sådana investeringar kan få högre stödnivåer, och de nya riktlinjerna för statligt stöd på 
miljö- och energiområdet inriktas särskilt på åtgärder för resurseffektivitet. 

Finansiering av stora och riskfyllda gränsöverskridande projekt, såsom byggande av storskalig 
infrastruktur och andra ambitiösa projekt, kan bli en ny drivkraft för investeringar, tillväxt och 
sysselsättning i EU och öka EU:s konkurrenskraft. Inom ramen för moderniseringen av det 
statliga stödet antog kommissionen ett meddelande om viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse42 som skapar nya möjligheter för medlemsstaterna att finansiera projekt 
där branschövergripande, samarbete på EU-nivå framstår som nödvändigt.  

I november tillkännagav ordförande Juncker inrättandet av Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi)43, som har som syfte att öka investeringarna i EU genom att generera 
315 miljarder euro i investeringar. För att öka effekten av dessa investeringar kommer 
kommissionen att fastställa ett antal huvudprinciper för utvärdering av statligt stöd som ett 
projekt måste uppfylla för att få stöd från fonden44. Om ett projekt uppfyller kriterierna och 
får stöd från fonden kommer eventuellt nationellt tilläggsstöd att utvärderas enligt ett 
förenklat och påskyndat förfarande för utvärdering av statligt stöd, där den enda ytterligare 
uppgift som ska kontrolleras av kommissionen är det offentliga stödets proportionalitet 
(det vill säga se till att överkompensation undviks). 

Under 2014 avslutade kommissionens också översynen av riktlinjerna för statligt stöd till 
undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter45. De nya riktlinjerna 
ska se till att resurser används effektivare och med mindre snedvridning av marknaden, med 
inriktning på statligt stöd i fall då detta verkligen behövs. 

För att se till att de nya riktlinjerna uppfyller sitt syfte har man under moderniseringen av det 
statliga stödet också lagt tonvikten vid övergripande principer och metoder. Medlemsstaterna 
kommer att kunna förstå kostnaden och nyttan hos sina insatser bättre tack vare införandet av 
ett krav på efterhandsutvärdering för stora gruppundantagsåtgärder i vissa stödkategorier och 
för stödordningar som anmälts enligt de nya riktlinjerna. Slutligen infördes även större krav 
på öppenhet. 

                                                            
42 Meddelande från kommissionen, Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos 
statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, EUT C 188, 
20.6.2014, s. 4, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG  
43 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska investeringsbanken En investeringsplan för Europa, 
COM(2014) 903 final, 26.11.2014, tillgängligt på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid= 
1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903 och Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013, COM(2015) 10 final, 2015/0009 (COD), 13.1.2015, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010  
44 För att garantera att infrastruktur- och projektinvesteringar som stöds av detta initiativ överensstämmer med 
bestämmelserna för statligt stöd bör projekten gälla icke tillgodosedda behov (alltså inte överlappa existerande 
infrastruktur), inbegripa privat finansiering i så stor utsträckning som möjligt och undvika att tränga ut 
privatfinansierade projekt. De projekt som stöds bör i allmänhet vara öppna för alla användare, inklusive 
konkurrerande operatörer, på rättvisa, skäliga och lämpliga villkor för att undvika hinder för marknadstillträde. 
45 Meddelande från kommissionen, Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av 
icke-finansiella företag i svårigheter, EUT C 249, 31.7.2014, s. 1, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=%201427812242523&uri=CELEX:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=%201427812242523&uri=CELEX:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG
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En ny allmän gruppundantagsförordning för att underlätta tillväxtfrämjande stödåtgärder 

En milstolpe för initiativet för modernisering av det statliga stödet är den reviderade allmänna 
gruppundantagsförordningen, som ger medlemsstaterna betydligt större utrymme att utforma och genomföra 
stödåtgärder. Sedan den 1 juli 2014 har medlemsstaterna möjlighet att tillhandahålla ett bredare spektrum av 
åtgärder och högre stödbelopp utan att behöva anmäla dem till kommissionen för förhandsgodkännande. 
Tre fjärdedelar av de statliga stödåtgärderna och omkring två tredjedelar av stödbeloppen förväntas kunna 
omfattas av den nya allmänna gruppundantagsförordningen, vilket ger snabbare tillgång till stöd som bedöms 
som förenligt med den inre marknaden. 

Att säkra industrins tillgång till insatsvaror till rimliga priser genom att bekämpa karteller 
och förhindra konkurrenshämmande företagskoncentrationer 

Välriktat offentligt stöd kan bidra till att övervinna marknadsmisslyckanden, men tillgång till 
insatsvaror till rimliga priser är av lika stor betydelse, särskilt i och med dagens globala 
konkurrens. Karteller gäller ofta mellanprodukter, som kan vara viktiga insatsvaror för 
industrin, och därmed kan karteller påverka den europeiska industrins konkurrenskraft. 
Tillämpningen av konkurrensreglerna under 2014 inriktades på flera sådana karteller. 

Kommissionen bötfällde under 2014 två karteller i bildelsbranschen, i kölvattnet av 
kabelnätsärendet 201346. I januari ålade kommissionen de fyra största tillverkarna av flexibelt 
polyuretanskum för madrasser, soffor och bilsäten – Vita, Carpenter, Recticel och Eurofoam – 
böter på sammanlagt 114 miljoner euro47. I mars tvingades så två europeiska företag 
(SKF och Schaeffler) och fyra japanska företag (JTEKT, NSK, NFC och NTN, med sitt 
franska dotterbolag NTN-SNR) att betala böter på sammanlagt 953 miljoner euro för att de 
drivit en kartell på marknaden för fordonslager48. Dessa lager används av bil-, lastbils- och 
reservdelstillverkare för att minska friktionen mellan rörliga delar i ett fordon. 

I april fann kommissionen att Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt och Eisenwerk Würth 
deltagit i en kartell för att samordna priser på stålslipmedel i Europa, och dessa ålades böter 
på sammanlagt över 30 miljoner euro49. Stålslipmedel är lösa stålpartiklar som används vid 
rengöring eller bearbetning av metallytor inom stål-, bil- och metallindustrier samt 
petrokemiska industrier. 

Kommissionen bötfällde också elva företag verksamma inom produktion av 
högspänningsledningar för användning under mark- och under havsytan på ett sammanlagt 
belopp på närmare 302 miljoner euro för att ha delat upp marknader och kunder mellan sig50. 
Elkablar används för överföring och distribution av elkraft och dras antingen under mark eller 
under vatten. De används framför allt för att ansluta produktionskapaciteten (särskilt kapacitet 
baserad på förnybara energikällor) till elnätet och för att koppla samman energinät i olika 
länder. Priset på sådana kablar har därför direkt inverkan på elkonsumenterna. 

                                                            
46 Ärende AT.39748, Kabelnät till bilar, kommissionens beslut av den 10 juli 2013, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748  
47 Ärende AT.39801, Skumplast, kommissionens beslut av den 29 januari 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801  
48 Ärende AT.39922, Fordonslager, kommissionens beslut av den 19 mars 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922 
49 Ärende AT.39792, Stålslipmedel, kommissionens beslut av den 2 april 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792  
50 Ärende AT.39610, Elkablar, kommissionens beslut av den 2 april 2014, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610


 

15 

 

I september bötfällde kommissionen Infineon, Philips, Samsung och Renesas (då ett 
samriskföretag mellan Hitachi och Mitsubishi) för deras deltagande i en EES-omfattande 
kartell för smartkortschip51. Smartkortschip används i mobiltelefoners SIM-kort, bankkort, 
identitetskort, pass och betal-tv-kort samt för många andra tillämpningar. Kommissionen 
utdömde böter på totalt 138 miljoner euro. 

En viktig pågående utredning gäller lastbilsbranschen. Kommissionen har uttryckt oro över att 
vissa tillverkare av stora och medelstora lastbilar kan ha kommit överens om eller samordnat 
sin prissättning inom EES. Ett meddelande om invändningar skickades till de berörda 
företagen i november52. 

Genomdrivandet av EU:s antitrustregler förhindrar också dominerande företag från att stänga 
ute konkurrenter från marknaden, vilket är särskilt viktigt för mindre aktörer såsom små och 
medelstora företag. Små och medelstora företag kan också omfattas av särskilda 
bestämmelser som tar hänsyn till deras särdrag och deras viktiga bidrag till tillväxt och 
sysselsättning. I juni antog kommissionen ett reviderat tillkännagivande om avtal av mindre 
betydelse53. Det omfattar en så kallad säker hamn för avtal som inte innehåller allvarliga 
begränsningar mellan företag som ligger under vissa tröskelvärden för marknadsandelar. 
Sådana avtal bedöms inte ha någon märkbar effekt på konkurrensen. För att göra det lättare 
för företag att bedöma om deras avtal omfattas av gruppundantaget i tillkännagivandet eller 
inte har kommissionen även publicerat en vägledning. 

Kommissionen har också sett till att tillverkare av viktiga insatsvaror inte får möjlighet att 
höja priserna över den nivå som råder vid normala konkurrensförhållanden genom 
företagskoncentrationer. Efter en grundlig utredning godkände kommissionen det föreslagna 
samriskföretaget mellan Ineos och Solvay på den starkt koncentrerade PVC-marknaden, men 
den krävde emellertid att parterna skulle avyttra ett omfattande paket av produktionstillgångar 
till en konkurrent54. 

6. KONTROLLEN AV STATLIGT STÖD BIDRAR TILL ATT GARANTERA EN 
RÄTTVIS SKATTEBÖRDA FÖR ALLA 

Skatteintäkterna i EU står för ca 90 % av statens sammanlagda intäkter55. I det nuvarande 
ekonomiska läget är det viktigare än någonsin att alla skattebetalare bidrar med sin del. 
Rättvis skattekonkurrens är också viktigt för den inre marknadens integritet och för att bevara 
lika konkurrensvillkor för europeiska företag. Ordförande Juncker sade följande i sina 
politiska riktlinjer: ”Jag ifrågasätter inte EU-ländernas behörighet när det gäller 
skattesystemen men vi måste göra mer för att bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt, så att 
alla bidrar på ett rättvist sätt.” 

                                                            
51 Ärende AT.39574, Smartkortschip, kommissionens beslut av den 3 september 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574  
52 Ärende AT.39824, Lastbilar, se IP/14/2002 av den 20 november 2014, tillgängligt på 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm  
53 Meddelande från kommissionen, Tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar 
konkurrensen enligt artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (stöd av mindre betydelse), 
EUT C 291, 30.8.2014, s. 1, tillgängligt på  
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0830(01)  
54 Ärende M.6905, Ineos/Solvay/JV, kommissionens beslut av den 8 maj 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905  
55 Källa: Eurostat. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0830(01)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905
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EU har ingen direkt makt över nationella skattesystem, men kommissionen kan undersöka om 
vissa skattesystem skulle kunna utgöra olagligt statligt stöd till företag genom selektiva 
skatteförmåner. När det gäller aggressiv skatteplanering har kommissionen, enlighet med 
regelverket om statligt stöd, framfört tvivel om vissa skattemetoder som används av stora 
multinationella företag. 

Aggressiv skatteplanering innebär att man drar nytta av teknikaliteter i ett skattesystem eller 
oförenligheter mellan skattesystem för att betala mindre skatt. Denna skatteplanering kan anta 
många former, inbegripet användning av enskilda skattebesked. Skattebesked i sig är inte 
problematiska: de är skriftliga yttranden från skatteförvaltningar som görs på begäran av 
enskilda företag och klargör hur företagsskatten kommer att beräknas.  

Skattebeslut används särskilt för att bekräfta arrangemang för internprissättning. 
Internprissättning avser de priser som tas ut för kommersiella transaktioner mellan olika 
enheter i samma företagskoncern, särskilt priserna på de varor eller tjänster som tillhandahålls 
av en företagsenhet i en koncern till en annan enhet i samma koncern. På detta sätt påverkar 
internprissättning fördelningen av skattepliktiga intäkter mellan en koncerns dotterbolag i 
olika länder. 

Skatteavgöranden som bara är till för att förtydliga tillämpningen av allmänna regler på 
särskilda fall är inte ett problem i sig. Emellertid kan de innebära statligt stöd om de används 
för att ge en selektiv fördel till vissa företag eller koncerner. Om den ersättning som en enhet 
mottar inte grundas på ersättning på marknadsvillkor under normala konkurrensförhållanden 
kan det leda till en lägre beskattningsbar vinst för koncernen som helhet. Andra företag som 
köper och säljer varor eller tjänster från marknaden snarare än inom koncernen missgynnas 
då. 

I juni inledde kommissionen formella utredningar i tre fall: Apple i Irland56, Starbucks i 
Nederländerna57 och Fiat Finance & Trade i Luxemburg58. En annan utredning gällande 
Amazon i Luxemburg59 inleddes i oktober. Kommissionen misstänkte att de enskilda 
skattebeskeden utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget. Parallellt med dessa 
fyra formella utredningar kommer kommissionen att fortsätta med den mer omfattande 
utredningen gällande skattebeslut, som nu omfattar alla medlemsstater. 

7. ATT FRÄMJA EN KONKURRENSKULTUR INOM OCH UTANFÖR EU 

Främjande av en konkurrenskultur bidrar direkt till bättre fungerande marknader, vilket är till 
fördel för både konsumenter och företag. Kommissionen verkar därför för konvergens och 
samarbete mellan konkurrensmyndigheter, både inom EU och internationellt. 

                                                            
56 Ärende SA.38373, Påstått stöd till Apple, kommissionens beslut om att inleda ett formellt 
granskningsförfarande av den 11 juni 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373 
57 Ärende SA.38374, Påstått stöd till Starbucks, kommissionens beslut om att inleda ett formellt 
granskningsförfarande av den 11 juni 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374  
58 Ärende SA.38375, Påstått stöd till FFT, kommissionens beslut om att inleda ett formellt granskningsförfarande 
av den 11 juni 2014, tillgängligt på 
 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375  
59 Ärende SA.38944, Påstått stöd till Amazon – Luxemburg, kommissionens beslut om att inleda ett formellt 
granskningsförfarande av den 7 oktober 2014, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
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10 år med förordning (EG) nr 1/2003: nuläge och framtidsutsikter 

För tio år sedan antog kommissionen förordning (EG) nr 1/200360 som innebar en 
banbrytande reform av förfarandena för tillämpning av EU:s konkurrensregler, närmare 
bestämt artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Förutom att införa ett verkställighetssystem 
som grundas på en direkt tillämpning av EU:s konkurrensregler i sin helhet gav förordning 
(EG) nr 1/2003 medlemsstaternas konkurrensmyndigheter och nationella domstolar 
befogenhet att tillämpa samtliga aspekter av EU:s konkurrensregler, i likhet med Europeiska 
kommissionen. 

I juli antog kommissionen meddelandet Tio år av antitrustregler enligt förordning 1/2003: 
Resultat och framtidsutsikter61. Meddelandet innehåller en översikt över kommissionens och 
de nationella konkurrensmyndigheternas verkställighetsresultat och identifierar områden där 
ytterligare framsteg kan göras. Meddelandet är inriktat på att garantera oberoende och 
tillräckliga resurser till de nationella konkurrensmyndigheterna för utövande av deras 
uppgifter, att säkra en fullständig uppsättning effektiva befogenheter att utreda och fatta beslut 
och att se till att befogenheter att ålägga effektiva och proportionerliga böter och väl 
utformade program för förmånlig behandling finns i alla medlemsstater. 

Att göra EU:s kontroll av företagskoncentrationer effektivare och enklare 

I juli 2014 kunde kommissionen också se tillbaka på tio år med koncentrationskontroll sedan 
den senaste översynen av EU:s koncentrationsförordning 200462. Den inledde då ett offentligt 
samråd om förslag till förbättring av koncentrationskontrollen på EU-nivå genom vitboken 
Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU63. De viktigaste förslagen i vitboken 
omfattar i) en lätt och skräddarsydd översyn av förvärv av icke-kontrollerande 
minoritetsandelar, ii) att göra hänskjutanden av ärenden mellan medlemsstaterna och 
kommissionen mer företagsvänliga och effektiva, iii) att förenkla förfarandena samt iv) att 
främja samstämmighet och konvergens mellan medlemsstaterna och kommissionen och 
mellan medlemsstaterna för att öka samarbetet och undvika inkonsekventa resultat. 

Internationellt samarbete anpassat till globaliseringen 

Kommissionens insatser för att säkra robust tillämpning av konkurrensreglerna och en sund 
konkurrenskultur sträcker sig långt utanför EU:s gränser. På grund av globaliseringen är det 
nödvändigt att konkurrensmyndigheter i hela världen förbinder sig att skapa lika 
konkurrensvillkor på de globala marknaderna.  

Den kraftiga ökningen av konkurrensordningar runtom i världen har ökat behovet av att finna 
en global samsyn. I detta sammanhang är kommissionens kapacitet att skydda konkurrensen 
och säkra effektiv tillämpning avhängig av förmågan att fastställa en gemensam uppsättning 

                                                            
60 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT L 1, 4.1.2003, s. 1, tillgänglig på 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32003R0001  
61 Meddelande från kommissionen av den 9 juli 2014, Tio år av antitrustregler enligt förordning 1/2003: 
Resultat och framtidsutsikter, COM(2014) 453 final, tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf 
62 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s 
koncentrationsförordning”), EUT L 24, 29.1.2004, s. 1, tillgänglig på 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32004R0139  
63 Vitbok Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU, COM(2014) 449 final, tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_merger_control/mergers_white_paper_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32003R0001
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32004R0139
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_merger_control/mergers_white_paper_en.pdf
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principer och mål. Därför engagerar sig kommissionen aktivt i flera internationella 
konkurrensrelaterade forum såsom OECD:s konkurrenskommitté, Internationella 
konkurrensnätverket (ICN) och Unctad. 

Dessutom måste konkurrensmyndigheterna – inbegripet kommissionen – reagera på 
konkurrensbegränsande beteende och företagskoncentrationer vars effekter blir alltmer 
gränsöverskridande. Kommissionen arbetar för närvarande med organ utanför EU i 64 % av 
sina ärenden gällande missbruk av dominerande ställning, 58 % av sina utredningar av 
komplexa koncentrationer och 78 % av sina kartellbeslut. Förutom att samordna insatserna i 
enskilda ärenden kommer kommissionen att fortsätta att utvidga och intensifiera det 
multilaterala samarbetet med systerorganisationer, inbegripet på framväxande marknader. 

Att upprätta samarbete med tillväxtekonomier 

Under de senaste åren har kommissionen undertecknat samförståndsavtal med de flesta Briks-länder och har 
också deltagit i det tekniska samarbetet med dessa länder i olika grad. Ett viktigt steg på detta område är det 
tekniska samarbetet med de kinesiska konkurrensmyndigheterna, som kommer att fortsätta under 2015 inom 
ramen för det pågående samarbetsprogrammet (EUCPT II). När det gäller Indien inleddes ett omfattande 
program för tekniskt samarbete med de indiska konkurrensmyndigheterna (CITD) 2014. Detta kommer att pågå 
fram till 2018. 

Kommissionen inriktade sig även på förhandlingarna med USA om det transatlantiska 
partnerskapet för handel och investeringar, som kommer att innehålla ett konkurrenskapitel. 
Förhandlingarna inleddes i juli 2013 och framskred under 2014. 

Att stärka förbindelserna med andra europeiska länder  

Anslutningsförberedelser för kandidatländer och potentiella kandidatländer har visat sig vara 
ett bra verktyg för att främja en god konkurrenskultur. Genom stränga konkurrenskrav i 
associeringsavtalen har utvidgningsländerna successivt kunnat anpassa sin 
konkurrenslagstiftning och sina förfaranden i god tid före anslutningen. När det gäller 
anslutningsförhandlingarna fortsatte man under 2014 med översynen av Serbiens lagstiftning 
och det stöd som tilldelats de montenegrinska myndigheterna. 

Det samarbetsavtal som undertecknades av EU och Schweiz 2013 ratificerades i oktober och 
trädde i kraft den 1 december. Detta är ett innovativt andra generationens avtal som gör det 
möjligt för båda konkurrensmyndigheter att utbyta bevis som de erhållit under sina respektive 
utredningar  

8. KONKURRENSDIALOGEN MED ANDRA INSTITUTIONER 

En strukturerad dialog med Europaparlamentet 

Under 2014 fortsatte GD Konkurrens sin kontinuerliga strukturerade dialog med 
Europaparlamentet, särskilt utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON). Vid sin 
utfrågning framhöll kommissionsledamot Margrethe Vestager vikten av ett nära samarbete 
mellan Europaparlamentet och kommissionen. 

Kommissionens tidigare vice ordförande Joaquín Almunia besökte ECON två gånger – i mars 
och september – inom ramen för den strukturerade dialogen. Den 11 november gjorde 
kommissionsledamot Margrethe Vestager sitt första formella besök hos ECON. 
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Skadeståndstalan 

Direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om skadeståndstalan offentliggjordes i 
Europeiska unionens officiella tidning den 5 december 2014. Detta var det första direktivet 
från GD Konkurrens i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Vice ordförande 
Joaquín Almunia välkomnade antagandet av direktivet som ett exempel på nära samarbete 
mellan EU:s institutioner. 

Avtalet med Schweiz 

I november 2010 informerade GD Konkurrens Europaparlamentet om förhandlingarna med 
den schweiziska konkurrensmyndigheten om ett samarbetsavtal om tillämpningen av deras 
respektive konkurrenslagstiftning. Rådet begärde därefter formellt parlamentets samtycke till 
avtalet. Europaparlamentet gav sitt formella samtycke den 5 februari 2014 och välkomnade 
detta första andra generationens avtal. Parlamentet utfärdade också rekommendationer för 
framtida avtal. 

GD Konkurrens samarbetade nära med parlamentet under hela denna process. 

Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner 

Efter kommissionens förslag till en förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner av den 27 juli 2013 nådde Europaparlamentet och rådet en politisk 
överenskommelse den 17 december 2014. Den lagstiftning som antagits av 
Europaparlamentet och rådet under det italienska ordförandeskapet syftar till att skapa större 
klarhet beträffande förmedlingsavgifter mellan EU-länderna, en praxis som EU-domstolen i 
sin MasterCard-dom av den 11 september 2014 bekräftade var en överträdelse av EU:s 
antitrustlagar. 

Fortsätt stärkt kommunikation mellan GD Konkurrens och ECON 

GD Konkurrens regelbundna informationsseminarium för ECON:s assistenter och politiska 
rådgivare om de viktigaste frågorna i 2013 års rapport om konkurrens ägde rum 
den 17 oktober. GD Konkurrens fortsatte att regelbundet informera de relevanta 
parlamentsutskotten om offentliga samråd och antagande av nya riktlinjer och politiska 
dokument. 

GD Konkurrens var huvudansvarigt för 327 skriftliga frågor från Europaparlamentet och 
24 framställningar som utarbetats av kommissionen. 

GD Konkurrens samarbete med EESK och ReK 

Kommissionen informerade också Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) 
och Regionkommittén (ReK) om viktiga politiska initiativ och deltog i studiegrupper och 
sektionssammanträden. EESK yttrade sig i sin tur om överkomligheten i fråga om tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse den 21 januari (yttrande på eget initiativ), om översynen av EU:s 
riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag den 9 juli, om kommissionens rapport 
om konkurrenspolitiken 2013 den 15 oktober och om kommissionens vitbok Effektivare 
kontroll av företagskoncentrationer i EU den 10 december. ReK utarbetade ett yttrande om 
nya riktlinjer för statligt stöd på energiområdet den 2 april (yttrande på eget initiativ). 


