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RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT 

REGIONKOMMITTÉN 

Rapport om konkurrenspolitiken 2015 

I. Inledning 

En kraftfull och effektiv konkurrenspolitik inom EU har alltid varit en hörnsten i det 

europeiska projektet. Stöd till återhämtning och stimulering av den ekonomiska tillväxten står 

nu överst på EU:s dagordning. Därför är konkurrenspolitiken viktigare än någonsin. 

Konkurrenspolitik gör marknaderna öppna och effektiva. För de europeiska konsumenterna 

innebär detta en mer välfungerande marknad med t.ex. lägre priser, bättre produkter och 

tjänster samt större valfrihet. Dessutom skapas sund konkurrens, som ger företagen rimliga 

möjligheter att bedriva affärsverksamhet och uppnå sina kommersiella mål, vilket i sin tur 

gynnar tillväxt, sysselsättning och välstånd. När företag kan konkurrera genom att framhäva 

sina egna fördelar kan företag och hushåll dra nytta av ett brett utbud av innovativa varor och 

tjänster med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Ökad konkurrens sporrar också 

företag att investera och bli effektivare. Effektivitetsvinsterna fortplantar sig sedan till 

ekonomin i stort. Det yttersta syftet med konkurrenspolitiken är att få marknaderna att fungera 

bättre, vilket gagnar både hushåll och företag. 

I början av sin mandatperiod sade kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, att den 

kommission han skulle leda kommer att rikta in sig på de viktigaste utmaningarna som 

Europas samhälle och ekonomi står inför. Konkurrenspolitiken har en viktig roll att spela då 

dessa utmaningar hanteras. Det arbete som gjorts inom konkurrensområdet under 2015 har 

bidragit avsevärt till flera av de politikområden som kommissionen prioriterar högst, 

nämligen att stimulera sysselsättning, tillväxt och investeringar och att skapa en 

sammankopplad digital inre marknad, en motståndskraftig energiunion och en fördjupad och 

rättvisare inre marknad. 

Kommissionen är också fast besluten att skapa en konkurrenskultur – både inom och utanför 

EU – genom att verka för en närmare dialog med medlemsstaterna
1
 och med de övriga EU-

institutionerna, och genom ett omfattande internationellt samarbete. 

De vägledande principerna för tillämpning av konkurrensreglerna handlar om att värna 

opartiskhet, upprätthålla rättsstatsprincipen och tjäna det gemensamma europeiska intresset. 

EU:s konkurrenspolitik är också uppbyggd kring värdena rättvisa, politiskt oberoende, 

öppenhet och rättssäkerhet. 

II. Konkurrenspolitiken stimulerar innovation och investeringar i hela EU 

Europas ekonomi är sakta på väg ur den senaste tidens ekonomiska och finansiella kris. För 

att lägga en stabil grund för en hållbar tillväxt och skapandet av kvalificerade arbetstillfällen 

behöver EU komma tillbaka till tidigare investeringsnivåer, främst på strategiska områden 

som forskning, utveckling och innovation. Europas framtid bör i synnerhet bygga på 

                                                            
1 Se t.ex. Competition Policy Brief nummer 2015-05, Improving competition in the Member States to boost 

growth. 
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innovation. Konkurrenspolitiken kan bidra till att uppnå detta genom att skapa förhållanden 

som uppmuntrar till investeringar och innovation. 

Konkurrenstryck skapar incitament för företag att investera, bli effektivare, utveckla nya 

tekniker och skapa bättre produkter. En effektivare konkurrens bidrar till att stimulera 

investeringar genom att marknader hålls öppna och åtgärder garanterat vidtas om en 

marknadsledare missbrukar sin ställning för att hindra sina konkurrenter från att växa och vara 

innovativa. Simuleringar med ekonometriska modeller visar att kommissionens 

sammanslagnings- och kartellbeslut fem år senare har lett till en investeringsökning på 0,7 %
2
. 

Genom EU:s regler för statligt stöd styrs offentliga medel så att de främjar nya investeringar, 

vilket därmed säkerställer att offentligt stöd skapar incitament för privata investeringar som 

inte annars skulle ha gjorts. 

Investeringsplanen för Europa
3
 lanserades i november 2014 med syftet att öka 

investeringarna. En viktig del av planen är Europeiska fonden för strategiska investeringar
4
, 

som inledde sin verksamhet i slutet av 2015. Med hjälp av Europeiska investeringsbanken 

(EIB) tillhandahåller Europeiska fonden för strategiska investeringar sådan finansiering som 

omfattas av EU:s budgetgaranti, vilket frigör strategiska investeringar som marknaden inte 

ensam hade kunnat finansiera. 

Den projektfinansiering från Europeiska investeringsbanken som tillhandahålls via 

Europeiska fonden för strategiska investeringar omfattas inte av reglerna om statligt stöd. 

Emellertid kan projekt även få ekonomiskt stöd (”samfinansiering”) från medlemsstaterna (till 

vilket även stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder räknas), vilket omfattas av 

reglerna om statligt stöd. Denna finansiering måste godkännas av kommissionen såvida den 

inte beviljas på marknadsmässiga villkor. För att stödja Europeiska fonden för strategiska 

investeringar bedömer kommissionen samfinansiering från medlemsstater som en prioriterad 

fråga. Reglerna för statligt stöd går hand i hand med investeringsplanens mål att åtgärda 

marknadsmisslyckanden och få fram privata investeringar. Styrningen av statligt stöd 

säkerställer att offentliga investeringsprojekt tillgodoser faktiska behov, att kostnaderna hålls 

nere och att de offentliga medlen verkligen behövs för att få igång projekten. 

Förändrade regler om statligt stöd för att stimulera tillväxtskapande stödåtgärder 

Reglerna om statligt stöd har setts över inom ramen för initiativet för modernisering av det statliga 

stödet.
5
 Initiativet hjälper medlemsstaterna att på ett bättre sätt inrikta stödåtgärderna mot 

ekonomisk tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning. Som en del av initiativet för 

modernisering av det statliga stödet förstärker kommissionen sitt samarbete med 

medlemsstaterna kring genomförandet av de nya reglerna, eftersom medlemsstaterna nu fått 

en större möjlighet att bevilja stöd utan förhandsanmälan till kommissionen. 

Detta förstärkta samarbete syftar till att ge medlemsstaterna större flexibilitet i fråga om att 

bevilja stöd, vilket samtidigt ska balanseras upp genom bättre samarbete, omsorgsfulla 

nationella kontroller och ökad öppenhet. Kommissionen kommer att stödja strategiska 

                                                            
2 Dierx, A., Ilzkovitz, F., Pataracchia, B., Ratto, M., Thum-Thysen, A., Varga, J., ”Distributional 

macroeconomic effects of EU competition policy – a general equilibrium analysis”, Competition Policy and 

Shared Prosperity (kommer att publiceras), Världsbanken. 
3 Se http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_sv.htm.  
4 Se http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_sv.htm.  
5 Se http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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investeringar genom att arbeta tillsammans med medlemsstaterna kring utformningen av 

tillväxtskapande åtgärder som främjar en stark, integrerad och dynamisk inre marknad. 

Det nya regelverket för statligt stöd ska säkerställa att offentlig finansiering bidrar till att 

mobilisera privata investeringar för att uppnå viktiga gemensamma mål utan att konkurrensen 

snedvrids. Förutom bestämmelserna i den utökade allmänna gruppundantagsförordningen som 

antogs 2014
6
 är tre områden särskilt viktiga för att stimulera innovation och investeringar i 

hela EU. Rambestämmelserna för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation
7
 gör 

det lättare att vidta stödåtgärder för forsknings-, utvecklings- och innovationsaktiviteter. 

Dessa stödåtgärder kompletterar privat finansiering. Riktlinjerna om statligt stöd för 

investering av riskkapital 
8
 tillåter en snabbare och mer omfattande utdelning av 

riskfinansieringsstöd till innovativa och tillväxtorienterade små och medelstora företag samt 

medelstora börsnoterade företag. Bredbandsriktlinjerna
9
 ger medlemsstaterna stöd för att lösa 

finansieringsbehov och hantera marknadsmisslyckanden när det gäller att tillgodose tillräcklig 

bredbandstäckning, i synnerhet på landsbygden. 

Stödåtgärder för att möjliggöra banbrytande forskning 

Reglerna för statligt stöd bidrar till att uppmuntra till och sprida innovation i EU genom att stödja spetsprojekt på 

de mest avancerade tekniska områdena. 

I april granskade exempelvis kommissionen ett bidrag på 50 miljoner brittiska pund (cirka 71 miljoner euro) som 

de brittiska myndigheterna avsåg att lämna till utvecklingen av motorn till bärraketen SABRE, och kom fram till 

att bidraget var förenligt med EU:s regler för statligt stöd. SABRE är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som 

drivs av det brittiska företaget Reaction Engines Limited och som syftar till att utveckla en raketmotor som 

skulle minska kostnaden avsevärt för att skjuta upp satelliter i jordnära omloppsbana. Kommissionen granskade 

projektet utifrån rambestämmelserna för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation och kom fram till 

att finansiering från riskkapitalfonder inte skulle räcka för att genomföra projektet. Forskning inom det här 

området kan leda till betydande tekniska framsteg. Dessa framsteg skulle gynna konsumenter som utnyttjar 

produkter och tjänster som baseras på satelliter i jordnära omloppsbana, t.ex. mobilkommunikation. 

III.  Utnyttjande av den digitala inre marknadens möjligheter 

Att förverkliga den digitala inre marknaden har varit en prioriterad fråga för kommissionen 

sedan dess mandatperiod inleddes. Förutom att den digitala ekonomin förvandlar vår värld 

och vårt sätt att leva är utbyggnaden av den digitala ekonomin en av de viktigaste 

drivkrafterna för ekonomisk tillväxt. En framgångsrik digital inre marknad skulle stimulera 

innovation, skapa nya jobb och erbjuda nya möjligheter för nystartade företag och små och 

medelstora företag i Europa att nå ut till en marknad med över 500 miljoner människor. 

Genom att ta bort hinder i form av regleringar och gå från 28 nationella marknader till en 

gemensam skapas en digital inre marknad inom EU. Kommissionen har beräknat att en sådan 

                                                            
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, 

tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SWE  
7 Meddelande från kommissionen, Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation, 

EUT C 198, 27.6.2014, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=uriserv: 

OJ.C_.2014.198.01.0001.01.SWE 
8 Meddelande från kommissionen, Riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar, 

EUT C 19, 22.1.2014, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04). 
9 Meddelande från kommissionen, EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb 

utbyggnad av bredbandsnät, EUT C 25, 26.1.2013, tillgänglig på 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.SWE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.SWE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.SWE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:sv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:sv:PDF
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digital inre marknad skulle kunna bidra med 415 miljarder euro per år till EU:s ekonomi och 

skapa hundratusentals nya jobb
10

. 

I maj 2015 antog kommissionen en strategi för en inre digital marknad.
11

 Strategin innehåller 

16 riktade insatser baserade på tre grundpelare: 1) förbättra tillgången till digitala varor och 

tjänster i hela Europa för konsumenter och företag, 2) skapa goda förutsättningar och lika 

spelregler för att digitala nät och innovativa tjänster ska blomstra, och 3) maximera 

tillväxtpotentialen för vår europeiska digitala ekonomi. 

Digitala marknader är också en huvudprioritering i konkurrenspolitiken. Öppna och rättvisa 

digitala marknader ökar innovationen och skapar fördelar för både konsumenter och företag. 

Den digitala inre marknaden måste vara en plats där alla aktörer – stora som små – kan 

utveckla innovativa produkter och konkurrera genom sina egna fördelar. Genom 

konkurrenspolitiken angrips även befintliga hinder på nätet. Dessa hinder begränsar 

internetföretags och nystartade företags investeringsplaner och hindrar företag, medborgare 

och regeringar att dra maximal nytta av digitala verktyg. 

Säkerställande av fri konkurrens på nätet: Bekämpning av hinder på nätet och hinder för 

innovation 

Den snabba utvecklingen av den digitala ekonomin medför flera utmaningar för beslutsfattarna, men 

innebär inte att konkurrenslagstiftningen och konkurrensverktygen måste ses över. Instrumenten för 

konkurrenspolitiken anpassar sig nämligen snabbt till de digitala marknadernas särskilda 

förutsättningar.
12

 

Utredningen av e-handelsbranschen – fördjupning av kunskaperna om marknaden för att komma till 

rätta med gränshinder 

I maj 2015 inledde kommissionen en antitrustutredning av EU:s e-handelsbransch. Under 2014 handlade 

omkring hälften av alla konsumenter i EU på nätet, men endast omkring 15 % av dessa handlade av en säljare i 

ett annat EU-land. Detta tyder på att det fortfarande finns betydande gränshinder för e-handel inom EU. 

Branschutredningen inriktas främst på potentiella hinder som företag skapat för den gränsöverskridande 

näthandeln med varor och tjänster inom de områden där e-handel förekommer mest, t.ex. elektronik, kläder och 

skor samt digitalt innehåll. 

Branschutredningen kommer att stödja de åtgärder som kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter i 

EU vidtar mot begränsningar av näthandeln. Kunskaperna från branschutredningen kommer att bidra till att 

konkurrenslagstiftningen inom e-handelsbranschen verkställs bättre. 

Ett huvudsyfte med att upprätthålla konkurrensen är att alla aktörer i branschen uppmuntras 

till innovation, oavsett om de är nystartade företag eller har en dominerande 

marknadsställning. Syftet är att se till att europeiska konsumenter har tillgång till ett så stort 

urval som möjligt av innovativa produkter. På marknaden för söktjänster på internet genomför 

exempelvis kommissionen en antitrustutredning av Googles metoder.  

I april lämnade kommissionen ett meddelande om invändningar till Google. I detta meddelande påstås 

företaget ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för söktjänster på internet inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att systematiskt gynna sin egen 

                                                            
10 Se http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.  
11 Meddelande av den 6 maj 2015 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén samt Regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, 

COM(2015) 192 final, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192. . 
12 Se en nyligen genomförd studie från Europaparlamentet på 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU%282015%29542235_EN.pdf  

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:52015DC0192
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:52015DC0192
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf
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prisjämförelseprodukt på sina allmänna sökresultatssidor.
13

 Kommissionen är oroad över att de 

sökresultat som användarna får inte alltid är de mest relevanta för deras sökfrågor. 

Kommissionens preliminära uppfattning är att Googles agerande strider mot EU:s 

antitrustregler, eftersom det hämmar konkurrensen och därför skadar konsumenterna. 

Kommissionen har tidigare beskrivit fyra problem med Googles agerande, och meddelandet 

om invändningar ovan avser det första av dessa (prisjämförelse). Kommissionen undersöker 

också Googles agerande i förhållande till de övriga tre problemen: kopiering av 

konkurrenternas webbinnehåll, ensamrätt till reklam samt otillbörliga begränsningar för 

annonsörer. Meddelandet om invändningar beträffande prisjämförelse föregriper inte på något 

sätt resultatet av kommissionens utredning av de övriga tre problemen. 

En annan utredning inom den digitala sektorn gäller Amazon. I juni inledde kommissionen en 

formell antitrustutredning av några av Amazons affärsmetoder kring försäljningen av e-böcker.
14

 

Utredningen inriktar sig i synnerhet på klausuler som tycks skydda Amazon mot konkurrens 

från andra e-bokdistributörer, exempelvis klausuler som ger Amazon rätt att informeras om 

mer gynnsamma eller alternativa villkor som erbjuds dess konkurrenter, och/eller rätt till 

villkor som är minst lika förmånliga som de villkor som erbjuds dess konkurrenter. 

Kommissionen är oroad över att sådana klausuler kan skapa ojämlika marknadsvillkor och 

eventuellt minska konkurrensen på marknaden till konsumenternas nackdel. Detta skulle göra 

det svårare för andra e-bokdistributörer att konkurrera med Amazon genom att utveckla nya 

och innovativa produkter och tjänster. Ett sådant agerande skulle, om det bekräftas, strida mot 

EU:s antitrustregler, som förbjuder missbruk av en dominerande marknadsställning och 

konkurrensbegränsande affärsmetoder. Kommissionens mål är att garantera sund konkurrens 

mellan olika plattformar och se till att marknadsaktörerna inte missbrukar sin ställning för att 

uppnå avtalsvillkor som kan innebära hinder för innovation på marknaden. 

Främjande av större valfrihet i tillgången till media för EU-medborgare 

En snabb och kraftfull tillämpning av konkurrensreglerna är ett centralt redskap för att 

effektivt hantera de frågor som uppstår i den digitala ekonomins nya och snabbt föränderliga 

sektorer. Att säkerställa en livlig konkurrens inom mer traditionella marknader, t.ex. i TV-

sändningar, är emellertid lika viktigt för Europas medborgare. Kommissionen är angelägen om 

att se till att konsumenterna kan välja mellan TV-distributörer som konkurrerar på rättvisa och lika 

villkor.
15

  

Skydd av incitament till innovation inom mediesektorn 

I enligt med EU:s koncentrationsförordning godkände kommissionen i februari 2015 Liberty Globals förvärv av 

en andel i det belgiska medieföretaget De Vijver Media NV under förutsättning att vissa åtaganden uppfylls. 

Kommissionens beslut följde efter en fördjupad undersökning. 

                                                            
13 Ärende AT.39740 Google search, se IP/15/4780 av den 15 april 2015, tillgängligt på 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_sv.htm.   
14 Ärende AT.40153 E-book MFNs and related matters, se IP/15/5166 av den 11 juni 2015, tillgängligt på 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm.  
15 Se ärende M.7194 Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, kommissionens beslut av den 

24 februari 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194, och M.7499 Altice/PT 

Portugal, kommissionens beslut av den 20 april 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499. . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499
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Kommissionen var orolig för att De Vijver efter affären skulle vägra licensiera sina kanaler till TV-distributörer 

som konkurrerar med Telenet, ett kabelföretag som kontrolleras av Liberty Global. Åtagandena tar fasta på dessa 

farhågor genom att De Vijver tvingas att licensiera sina kanaler – Vier, Vijf och andra, liknande kanaler som De 

Vijver kan komma att starta – till TV-distributörer i Belgien under rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 

villkor. Utan dessa åtaganden kunde affären ha inneburit mindre konkurrens på TV-distributionsmarknaden och i 

förlängningen högre priser och mindre innovation för konsumenterna. 

Kommissionen godkände dessutom i april det multinationella kabel- och telekommunikationsföretaget Altices 

planerade förvärv av den portugisiska teleoperatören PT Portugal. Godkännandet ges på villkoret att Altice 

förbinder sig att sälja sina två dotterbolag i Portugal. 

PT Portugal är en telekommunikations- och multimedieoperatör med verksamhet som omfattar alla segment 

inom telekommunikation i Portugal. Kommissionen var orolig för att sammanslagningen, så som den 

ursprungligen anmäldes, skulle minska konkurrensen på ett antal telekommunikationsmarknader i Portugal. 

Sammanslagningen skulle ha slagit ut en stark konkurrent från de här marknaderna, vilket kunde ha lett till högre 

priser och mindre konkurrens för de portugisiska konsumenterna. För att undanröja dessa betänkligheter erbjöd 

sig Altice att undanröja verksamhetsöverlappningen mellan PT Portugal och Altice genom att sälja de 

portugisiska företagen Cabovisão och ONI. Kommissionen hade ett nära samarbete med den portugisiska 

konkurrensmyndigheten i bedömningen av den föreslagna affären. 

En annan antitrustutredning gäller tillhandahållande av betal-TV-tjänster över gränserna 

mellan Förenade kungariket och Irland. I juli skickade kommissionen ett meddelande om 

invändningar till Sky UK och sex större amerikanska filmbolag: Disney, NBC Universal, 

Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox och Warner Bros.
16

 Kommissionens utredning 

inleddes i januari 2014. I utredningen konstaterades att licensavtalen mellan de sex filmbolagen och 

Sky UK innehåller klausuler som kräver att Sky UK blockerar tillgången till filmer via sina online-

tjänster och satellittjänster för betal-TV så att konsumenter utanför företagets licensområde 

(Förenade kungariket och Irland) inte kan titta på dem. Vissa avtal innehåller också klausuler som 

kräver att filmbolagen i sina licensavtal med andra programföretag än Sky UK säkerställer att dessa 

programföretag hindras från att göra sina betal-TV-tjänster tillgängliga i Förenade kungariket och 

Irland. 

Situationen påverkar europeiska konsumenter som vill titta på de betal-TV-kanaler de önskar, 

oavsett var de bor eller reser inom EU. Kommissionens preliminära ståndpunkt är att sådana 

klausuler, i avsaknad av en övertygande motivering, skulle innebära en överträdelse av de 

EU-bestämmelser som förbjuder konkurrensbegränsande avtal. 

Innovativa marknader fungerar bättre med mobila enheter 

Mobila enheter som smarttelefoner och surfplattor är idag en del av vardagen för största delen 

av Europas medborgare. År 2015 var en milstolpe för europeiska användare av 

mobilkommunikation – Europaparlamentet och rådet antog förordning (EU) 2015/2120,
17

 

som kommer att sätta stopp för roamingavgifter i EU från den 15 juni 2017. Syftet med 

införandet av antitrustreglerna är att de tillsammans med lagstiftningen på området för mobila 

enheter ska skydda konkurrensen i syfte att säkerställa fortsatt innovation som är till nytta för 

de europeiska konsumenterna.   

                                                            
16 Ärende AT.40023 Cross-border access to pay-TV content, se IP/15/5432 av den 23 juli 2015, tillgängligt på 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_en.htm. . 
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en 

öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och 

användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning 

(EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, EUT L 310, 26.11.2015, s. 1, tillgänglig på 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R2120
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Efter att ha inlett två separata antitrustutredningar i december skickade kommissionen två 

meddelanden om invändningar till Qualcomm, världens största leverantör av 

kretsuppsättningar med basband, som används i konsumentelektronik. Kretsuppsättningar 

med basband hanterar kommunikationsfunktionerna i smarttelefoner, surfplattor och andra 

mobila bredbandsenheter. De används för både röst- och dataöverföring. 

Kommissionens preliminära uppfattning är att företaget har missbrukat sin dominerande ställning på 

de globala marknaderna för kretsuppsättningar med basband för 3G (UMTS) och 4G (LTE), vilket 

bryter mot EU:s antitrustregler.
18

 Den första utredningen undersöker om Qualcomm har 

missbrukat sin dominerande ställning på marknaden genom att erbjuda ekonomiska 

incitament till en större tillverkare av smartmobiler och surfplattor på villkoret att tillverkaren 

uteslutande använder Qualcomms kretsuppsättningar med basband i sina smartmobiler och 

surfplattor. Ett sådant agerande skulle ha minskat tillverkarens incitament att köpa in 

kretsuppsättningar från Qualcomms konkurrenter, vilket hade skadat konkurrensen och 

innovationen på marknaderna för kretsuppsättningar med basband för UMTS och LTE. Den 

andra utredningen undersöker om Qualcomm har ägnat sig åt prisdumpning genom att ta ut 

priser som understiger kostnaderna för att tvinga bort sina konkurrenter från marknaden. 

Marknaden för leverantörer av hårdvara är dock bara den ena sidan av myntet. Konkurrens på 

lika villkor måste råda även vad gäller den programvara som körs på smarttelefoner och 

surfplattor. De mobila applikationerna och tjänsterna på smarttelefoner, surfplattor och andra 

mobila enheter är baserade på enhetens operativsystem. Google Android har blivit det ledande 

operativsystemet för smarttelefoner i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det har gått 

så långt att Android nu används i majoriteten av alla smarttelefoner i Europa. 

I april inledde kommissionen formella förfaranden mot Google för att undersöka om företagets 

agerande beträffande Android kan ha brutit mot EU:s antitrustregler.
19

 Android är ett mobilt 

operativsystem med öppen källkod som huvudsakligen utvecklas av Google. I princip kan 

vem som helst fritt använda och vidareutveckla Android. De flesta tillverkare av 

smarttelefoner och surfplattor använder dock operativsystemet Android i kombination med 

flera av Googles egna applikationer och tjänster, och måste därför sluta vissa avtal med 

Google. 

Kommissionen undersöker om Google genom att ha ingått konkurrensbegränsande avtal 

och/eller genom att ha missbrukat en eventuellt dominerande ställning olagligen har hindrat 

utveckling och marknadstillträde för konkurrerande mobila operativsystem, mobila 

kommunikationsprogram och tjänster i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna 

utredning bedrivs separat från kommissionens utredning av Googles agerande i fråga om 

sökningar på internet. 

Effektiv kontroll av företagskoncentrationer för att skydda investeringar inom 

telekommunikationssektorn 

Effektiv konkurrens i telekommunikationssektorn är en viktig drivkraft för investeringar och 

en mer välfungerande marknad för konsumenter och företag. Konkurrensen är drivkraften 

som lockar investeringar i utvecklingen av höghastighetsbredbandsnät, vilket Europa behöver. 

                                                            
18 Ärendena AT.40220 Qualcomm (exclusivity payments) och AT.39711 Qualcomm (predation), se IP/15/6271 

av den 8 december 2015, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_en.htm.   
19 Ärende AT.40099 Google Android, se MEMO/15/4782 av den 15 april 2015 på http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-4782_en.htm.  . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm
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Konsumenterna gynnas inte av investeringen i sig – de gynnas av investeringens effekt på 

konkurrensparametrar såsom valfrihet, kvalitet och pris. 

Konkurrensbestämmelserna håller telekommunikationsmarknaden öppen och konkurrensutsatt. 

Dessutom är de fortfarande ett viktigt verktyg för att hantera marknadsfragmenteringen i EU.
20 

Konkurrenspolitiken kompletterar också översynen av regelverket för 

telekommunikationsområdet. Detta är en av de viktigaste åtgärder som planerats inom ramen 

för strategin för den digitala inre marknaden. 

Kontroll av företagssammanslagningar inom det här området spelar en viktig roll, eftersom en 

bedömning görs av huruvida en föreslagen sammanslagning skulle leda till ökade 

investeringar som gynnar konsumenterna, t.ex. i form av ökad nättäckning. 

I maj godkände kommissionen i enlighet med EU:s koncentrationsförordning franska Orange SA:s 

planerade förvärv av konkurrenten Jazztel, ett telekommunikationsföretag som är registrerat i 

Förenade kungariket men som främst är verksamt i Spanien.
21

 Godkännandet ges på villkor att 

Orange helt och hållet uppfyller ett antal åtaganden för att säkerställa en effektiv konkurrens 

på marknaden för tjänster för fast internetuppkoppling efter övertagandet. 

Kommissionen hyste farhågor om att övertagandet, så som det ursprungligen anmäldes, kunde 

ha lett till att slutkonsumenter i Spanien hade fått betala högre priser för tjänster för fast 

internetuppkoppling. För att bemöta dessa farhågor lämnade Orange åtaganden för att 

säkerställa att nya aktörer kan komma in på detaljhandelsmarknaden för tjänster för fast 

internetuppkoppling och att de kan konkurrera med samma kraft som Orange och Jazztel. 

Åtagandena undanröjde kommissionens ursprungliga farhågor. 

Kommissionen har också inlett två fördjupade undersökningar om sammanslagningar inom 

telekommunikationssektorn. I det första fallet utreder kommissionen Hutchisons planerade 

förvärv av Telefónica UK
22

 för att bedöma huruvida affären skulle skada konkurrensen. 

Kommissionen är orolig för att affären skulle leda till högre priser, färre valmöjligheter och 

minskad innovation för kunder inom mobila teletjänster i Förenade kungariket. 

Kommissionen har också genomfört en fördjupad undersökning av Liberty Globals 

övertagande av BASE Belgium
23

 för att säkerställa att konsumenterna i Belgien inte drabbas 

av högre priser och färre valmöjligheter till följd av den föreslagna affären. 

Kommissionen har även granskat den föreslagna sammanslagningen av de danska företagen Telenor 

och TeliaSonera.
24

 Kommissionen hyste farhågor om att sammanslagningen skulle ha skapat 

den största operatören för mobila nätverk i Danmark och resulterat i en starkt koncentrerad 

marknadsstruktur, vilket skulle ha lett till prishöjningar för kunder och minskade 

investeringsincitament. Efter att ha lämnat två uppsättningar förslag till åtgärder som 

bedömdes vara otillräckliga för att lösa konkurrensproblemen övergav parterna planerna på 

transaktionen i september 2015. 

                                                            
20 Se t.ex. beslutet i ärendet Slovak Telecom (ärende AT.39523) av den 15 oktober 2014 på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523. . 
21 Ärende M.7421 Orange/Jazztel, kommissionens beslut av den 19 maj 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7421. . 
22 Ärende M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612. 
23 Ärende M.7637 Liberty Global/BASE Belgium, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637. 

24 Ärende M.7419 TeliaSonera/Telenor/JV, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419. . 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7421
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419
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IV. Skapandet av en integrerad och klimatvänlig europeisk energiunion 

Skapandet av en energiunion är ett stort steg mot en integrerad, sammankopplad och uthållig 

energimarknad som gynnar konsumenter, företag och miljö. Företag och hushåll, som är 

kärnan i energiunionen, bör få betala rimliga och konkurrenskraftiga priser. På samma gång 

ska EU:s energipolitik baseras på de tre grundpelarna hållbarhet, konkurrenskraft och 

försörjningstrygghet. Skapandet av en stark energiunion med en ambitiös klimatpolitik 

kommer att kräva en grundläggande omvandling av EU: s energisystem. År 2015 började 

kommissionen förverkliga de här högt prioriterade planerna. 

I februari presenterade kommissionen sin ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en 

framåtblickande klimatpolitik.
25

 I ramstrategin fastställs fem sammanhängande strategiska 

aspekter (”Energitrygghet, solidaritet och förtroende”, ”En helt integrerad europeisk 

energimarknad”, ”Energieffektivitet som bidrar till dämpad efterfrågan”, ”En ekonomi utan 

kol och olja”, och ”Forskning, innovation och konkurrenskraft”), energiunionens mål – och de 

steg som kommissionen kommer att ta för att förverkliga den. 

EU måste komma bort från en ekonomi som drivs av fossila bränslen och som är beroende av 

gammal teknik och förlegade affärsmodeller. Det nuvarande fragmenterade systemet måste 

omstöpas, eftersom det utmärks av dåligt samordnade nationella strategier, marknadshinder 

och områden som är isolerade i energisammanhang. Att ge konsumenterna egenansvar genom 

att förse dem med information och valmöjligheter är också avgörande. 

Integration av energimarknaderna är en viktig målsättning för energiunionen. Om gas och el 

kunde flöda fritt i Europa skulle det vara mer ekonomiskt hållbart, miljövänligt och socialt 

integrerande. 

Upprätthållande av antitrustreglerna gör energin säkrare, mer prisvärd och hållbar. 

Antitrustbestämmelserna spelar en viktig roll för att främja marknadsintegration i 

energiunionen, eftersom de angriper snedvridningar av marknaden till följd av dominerande 

marknadsaktörers agerande. Antitrustutredningen av Gazproms agerande i Central- och Östeuropa 

är ett utmärkt exempel på detta.
26

 

Säkerställande av att dominerande gasleverantörer följer spelreglerna – Gazprom-utredningen 

I april lämnade kommissionen ett meddelande om invändningar till Gazprom. Här konstaterar man att vissa av 

företagets affärsmetoder på de central- och östeuropeiska gasmarknaderna kan utgöra ett missbruk av företagets 

dominerande ställning på marknaden, vilket strider mot EU:s antitrustregler. Gas är en viktig handelsvara i de 

flesta EU-medborgares vardag, och kommissionens preliminära uppfattning är att Gazprom eventuellt hindrar 

konkurrensen på gasmarknaderna i åtta central- och östeuropeiska medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Estland, 

Ungern, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien). Gazprom är den dominerande leverantören av naturgas i dessa 

länder, med marknadsandelar på långt över 50 % i de flesta av länderna, och i vissa fall uppemot 100 %. 

Baserat på utredningen är kommissionens preliminära uppfattning att Gazprom eventuellt bryter mot EU:s 

antitrustregler i sin övergripande strävan att dela upp gasmarknaderna i Central- och Östeuropa genom att t.ex. 

minska sina kunders möjligheter att sälja gas vidare över gränserna. Detta kan ha gjort det möjligt för Gazprom 

att ta ut oskäliga priser i vissa medlemsstater. Gazprom kan också ha missbrukat sin dominerande ställning på 

                                                            
25 Meddelande av den 25 februari 2015 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, En ramstrategi för 

en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik, COM(2015) 80 final, tillgänglig på 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN. . 
26 Ärende AT.39816 Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe , se IP/15/4828 av den 22 april 2015, 

tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_en.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_en.htm
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marknaden genom att göra gasförsäljningen avhängig av icke relaterade åtaganden från grossisterna när det 

gäller infrastrukturen för gastransporter. 

Antitrustreglerna upphäver konkurrensbegränsande avtal om marknadsuppdelning27 och tillser 

att infrastruktur finns tillgänglig, vilket även stödjer skapandet av en gemensam inre marknad 

för energi. Tillgången till infrastruktur är viktig för att hindra att aktörer utestängs från 

marknaden och för att upprätthålla investeringsincitament. Bland de viktiga åtgärder som 

vidtagits på området kan nämnas meddelandet om invändningar som i mars lämnades till Bulgarian 

Energy Holding (BEH), dess dotterbolag för gasleveranser, Bulgargaz, och dess dotterbolag för 

gasinfrastruktur, Bulgartransgaz.
28

  

BEH är det statliga före detta energimonopolet i Bulgarien. Det är vertikalt integrerat, vilket 

innebär att det levererar gas medan dess dotterbolag äger eller kontrollerar det inhemska 

bulgariska gasnätet, Bulgariens enda gaslager och kapaciteten i huvudledningen för gasimport 

till Bulgarien. Kommissionen var orolig för att BEH och dess dotterbolag skulle kunna 

missbruka sin dominerande ställning på den bulgariska gasmarknaden genom att hindra 

konkurrenter från att få tillgång till den infrastruktur de behöver för att framgångsrikt 

konkurrera på marknaden för gasleveranser i Bulgarien. Ett sådant agerande skulle bryta mot 

EU:s antitrustregler och resultera i mindre konkurrens på marknaden och sämre 

marknadsvillkor för de konsumenter som berörs. 

Kommissionen har också genomfört en särskild antitrustutredning av BEH:s agerande på den icke 

reglerade elgrossistmarknaden i Bulgarien.
29

 Kommissionen var orolig för att BEH hade skapat 

konstgjorda hinder mellan nationella marknader. Bland annat hade BEH sålt el med sådana 

avtal som förbjöd köparna, dvs. elhandelsföretagen, att sälja elen vidare utanför Bulgarien. 

BEH ville lugna kommissionens farhågor och erbjöd sig att inrätta en självständig elbörs i 

Bulgarien, där el kan handlas anonymt utan möjlighet att kontrollera vart den säljs vidare. 

Den 10 december 2015 fastställde kommissionen att de åtaganden som BEH erbjudit sig att 

genomföra blir rättsligt bindande. 

Kontroll av statligt stöd för att säkerställa en klimatvänlig och uthållig energimarknad utan 

otillbörlig snedvridning av konkurrensen 

I övergången till en grön ekonomi är det också viktigt att konkurrenspolitiken fokuserar på att 

säkerställa att marknaderna fungerar korrekt och att statligt stöd (bl.a. stöd för att underlätta 

vägen mot förnybara energikällor) inte skapar obalanser. 

Genom riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi
30

 främjar kommissionen 

integrationen av el från förnybara energikällor på marknaden för att förhindra snedvridning av 

konkurrensen. Från och med 2016 måste producenter av el från förnybara energikällor sälja 

sin el direkt på marknaden. Offentligt stöd får endast beviljas som en premie på 

marknadspriset. Från och med 2017 måste medlemsstaterna dessutom bevilja driftstöd genom 

ett anbudsförfarande.  

                                                            
27 Se till exempel ärende AT.39952 Power Exchanges, kommissionens beslut av den 5 mars 2014, se IP/14/215, 

tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm  
28 Ärende AT.39849 BEH gas, se IP/15/4651, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4651_en.htm.   
29 Ärende AT.39767 BEH Electricity, se IP/15/6289 av den 10 december 2015, tillgängligt på 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_en.htm  
30 Meddelande från kommissionen, Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020, EUT C 

200, 28.6.2014, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628%2801%29.  

http://europa.eu/Rapid/press-release_IP-14-215_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_en.htm
http://europa.eu/Rapid/press-release_IP-15-6289_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=CELEX:52014XC0628(01)
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Riktlinjerna har även utformats för att bidra till att innovativ koldioxidsnål energiteknik förs 

ut på marknaden genom att tillåta att statligt stöd beviljas där det förekommer 

marknadsmisslyckanden. Riktlinjerna uppmuntrar också EU:s medlemsstater att samarbeta 

med varandra och att ta hänsyn till el som levereras från andra medlemsstater.  

Kontrollen av statligt stöd bidrar till att skapa en sammankopplad, integrerad och säker 

energimarknad i Europa genom att bedöma nationella åtgärder för att säkerställa 

elförsörjningen (s.k. kapacitetsmekanismer). 

Branschutredningen av kapacitetsmekanismer – att uppnå energiunionens mål 

I april inledde kommissionen en branschutredning av statligt stöd för att samla information om befintliga eller 

planerade kapacitetsmekanismer, dvs. åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att säkerställa att eltillgången 

kan motsvara efterfrågan på medellång och lång sikt. Branschutredningen syftar till att bl.a. undersöka om dessa 

åtgärder medför en trygg elförsörjning utan att snedvrida konkurrensen mellan elleverantörerna eller hindra 

handeln över gränserna. 

Den här branschutredningen är den första som genomförs enligt EU:s regler för statligt stöd. Utredningen 

omfattar ett urval av representativa medlemsstater som redan har kapacitetsmekanismer på plats eller överväger 

att införa dem, nämligen: Belgien, Kroatien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Portugal, 

Spanien och Sverige. Medan regeringarna har ett berättigat intresse att säkerställa att elförsörjningen är 

tillräcklig för att undvika strömavbrott, bör konkurrenspolitiken se till att offentliga åtgärder stödjer investeringar 

i elförsörjningen, överensstämmer med politiska instrument som syftar till att främja utfasningen av fossila 

bränslen och inte otillbörligt gynnar vissa producenter eller viss teknik. 

Europa ska förbli attraktivt för investeringar – kontroll av företagskoncentrationer inom 

energisektorn 

Inom nätbranscher som energisektorn är det viktigt att förebygga skapande av 

marknadsstrukturer som kan hindra effektiv konkurrens, vilket skulle minska incitamenten för 

investeringar och innovation. EU:s kontroll av företagskoncentrationer var fortsättningsvis ett 

effektivt verktyg för att hålla EU:s energimarknad öppen och se till att investeringar leder till 

bättre fungerande marknader för företag och hushåll inom EU. 

Efter en fördjupad granskning och ett mycket nära samarbete med antitrustenheten vid Förenta 

staternas justitiedepartement godkände kommissionen i enlighet med EU:s koncentrationsförordning 

det amerikanska företaget General Electrics planerade förvärv av det franska energiföretaget Alstom.
31

 

Affären är ett bra exempel på hur tekniken kan blomstra inom EU och attrahera utländska 

investeringar. 

Godkännandet ges på villkor att Alstom avyttrar centrala delar av sin verksamhet för tunga 

gasturbiner, som huvudsakligen används i gaseldade kraftverk, till italienska Ansaldo. 

Kommissionen hyste farhågor om att affären skulle ha undanröjt en av General Electrics 

största globala konkurrenter på marknaden för tunga gasturbiner, där General Electric är 

världens största tillverkare och Alstom är en av de tio största tillverkarna globalt. Detta skulle 

ha lett till minskad innovation och högre priser. De åtaganden som General Electric lämnat 

lugnar ner dessa farhågor. Avancerad teknik för tunga gasturbiner är särskilt betydelsefull för 

att kunna uppnå klimatförändringsmål och modernisera EU:s energiförsörjning. 

  

                                                            
31 Ärende M.7278 General Electric/Alstom (Thermal power – Renewable power & Grid business), 

kommissionens beslut av den 8 september 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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V. Mot en fördjupad och rättvisare inre marknad i EU 

I tider av ökande globalisering är en fördjupad och rättvisare inre marknad en central tillgång 

för att bygga upp en starkare ekonomi som stimulerar sysselsättning och tillväxt i EU. Detta 

är anledningen till att integrationen av den inre marknaden fortfarande står överst på 

kommissionens dagordning. Kommissionens mål är att skapa nya möjligheter för medborgare 

och företag genom att låta människor, varor, tjänster och kapital röra sig friare inom den inre 

marknadens gränser. 

Ökad skattetransparens och säkerställande av en rättvis skattebörda för alla 

En fullt fungerande inre marknad kräver att alla aktörer på marknaden – stora som små, lokala 

som globala – betalar sin rättmätiga del i skatt. Kampen mot skatteflykt och skattefusk är en 

av Juncker-kommissionens huvudprioriteringar och är ett av de viktigaste initiativen för att 

förverkliga EU:s inre marknad. 

I mars presenterade kommissionen ett paket för skattetransparens
32

 för att se till att 

medlemsstaterna har tillgång till den information som de behöver för att skydda sin skattebas 

och för att effektivt ringa in de företag som försöker undgå att betala sin rättmätiga del i skatt. 
Paketet följdes i juni av kommissionens handlingsplan för en rättvisare och mer effektiv 

företagsbeskattning i EU.
33

 Handlingsplanen innehåller en rad initiativ för att bekämpa 

skatteflykt, garantera hållbara intäkter och stärka den inre marknaden för företag. 

Tillsammans kommer dessa åtgärder att avsevärt förbättra miljön för företagsbeskattning i EU 

genom att göra den rättvisare, effektivare och mer tillväxtfrämjande. 

Konkurrenspolitiken spelar en avgörande roll när det gäller att hantera den här utmaningen. 
Efter fördjupade undersökningar, som inleddes i juni 2014, drog kommissionen slutsatsen att 

Luxemburg och Nederländerna har beviljat selektiva skatteförmåner (som enligt EU:s regler för 

statligt stöd är olagliga) till Fiat Finance and Trade
34

 och Starbucks.
35

 För båda bolagen gav respektive 

nationell skattemyndighet ett förhandsbesked om beskattning som på ett konstlat sätt minskade 

företagets skatteutgifter.
36

 Enligt EU:s regler om statligt stöd får förhandsbesked om beskattning 

inte innehålla metoder som medför att det tillämpas ekonomiskt omotiverade internpriser, 

oavsett hur effekten döljs genom komplexa detaljer, och som oskäligt överför vinsterna på ett 

sätt som reducerar företagets skatteutgifter. En sådan praxis ger nämligen företaget en orättvis 

skattefördel jämfört med andra företag (vanligtvis små eller medelstora) som beskattas för sin 

faktiska vinst, eftersom dessa företag betalar marknadspriser för de varor och tjänster som de 

använder. 

Hantering av orättvisa skattefördelar – besluten om Starbucks och Fiat Finance & Trade 

Det finns generellt sett inget olagligt med förhandsbesked om beskattning. I ärendena om Starbucks och Fiat 

Finance & Trade innebar dock de två förhandsbeskeden som har undersökts att man tillgrep konstlade och 

komplexa metoder för att fastställa de aktuella företagens beskattningsbara vinst. Vid försäljning av varor och 

tjänster mellan företagen inom Fiat- respektive Starbuckskoncernen (s.k. internprissättning) fastställdes på detta 

sätt sådana priser som inte motsvarar normala marknadsvillkor och som således inte återspeglar den ekonomiska 

verkligheten. 

                                                            
32 Se IP/15/4610 av den 18 mars 2015, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_sv.htm. 
33 Se IP/15/5188 av den 17 juni 2015, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_sv.htm. 
34 Ärende SA.38375 Alleged aid to FFT- Luxembourg, kommissionens beslut av den 21 oktober 2015, 

tillgängligt på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.  
35 Ärende SA.38374 Alleged aid to Starbucks, kommissionens beslut av den 21 oktober 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374.  
36 Se IP/15/5880 av den 21 oktober 2015, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_sv.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_sv.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
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EU:s regler om statligt stöd kräver att oförenligt statligt stöd återkrävs, i syfte att minska den snedvridning av 

konkurrensen som uppstått genom stödet. I de två aktuella besluten har kommissionen fastställt en metod för att 

beräkna värdet av den otillbörliga konkurrensfördel som Fiat respektive Starbucks har fått, dvs. skillnaden 

mellan vad respektive bolag har betalat och vad det skulle ha betalat utan förhandsbeskedet om beskattning. 

Denna skillnad uppskattas till mellan 20 och 30 miljoner euro både för Starbucks och för Fiat, men det exakta 

skattebelopp som ska återkrävas måste nu fastställas av de luxemburgska respektive de nederländska 

skattemyndigheterna på grundval av den metod som fastställs i kommissionens beslut. Företagen kommer 

dessutom inte längre att ha någon fördel av den gynnsamma särbehandling som de tidigare förhandsbeskeden om 

beskattning har inneburit. 

I december inledde kommissionen en formell granskning av Luxemburgs skattebehandling av 

McDonald’s.
37

 Kommissionen anser preliminärt att Luxemburgs förhandsbesked om beskattning kan 

ha beviljat McDonald’s ett selektivt undantag från Luxemburgs skattelagstiftning och 

dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och USA, och på så sätt gett McDonald’s en förmån 

som andra företag i en faktiskt och rättsligt jämförbar situation inte har tillgång till. 

Kommissionen har också uttryckt farhågor om att förhandsbesked om beskattning kan ha inneburit 

statligt stöd beträffande Apple i Irland
38

 och Amazon i Luxemburg.
39

 En ytterligare fördjupad 

undersökning, av Belgiens förhandstillämpning av skattebestämmelser med hänvisning till 

”övervinst”, inleddes i februari 2015.
40

 Den 11 januari 2016 utfärdade kommissionen ett negativt 

beslut med återkrav, där det konstaterades att de selektiva skatteförmånerna i Belgiens skatteupplägg 

för övervinster är olagliga enligt EU:s regler för statligt stöd och där det beslutades att dessa stöd ska 

återkrävas.
41

 Kommissionen följer och utreder kontinuerligt praxisen för liknande förhandsbesked och 

skattebeslut i samtliga medlemsstater i EU.
42

  

Ge EU:s nationella konkurrensmyndigheter förutsättningar för en mer ändamålsenlig tillsyn 

För att skapa verkligt lika villkor för företagen inom hela den inre marknaden är en annan 

viktig aspekt att se till att företagen kan förlita sig på att EU:s konkurrensregler tillämpas 

konsekvent, oavsett i vilken medlemsstat de verkar. I detta arbete spelar de nationella 

konkurrensmyndigheterna en avgörande roll. Förordning nr 1/2003
43

 trädde i kraft 2004 och 

innebar en omvälvning i fråga om hur konkurrensreglerna tillämpas, eftersom den gav 

nationella konkurrensmyndigheter och nationella domstolar en nyckelroll i att upprätthålla 

EU:s antitrustregler vid sidan om kommissionen. EU:s konkurrensregler tillämpas nu i en 

omfattning som kommissionen aldrig skulle ha uppnått på egen hand och på ett mer 

genomgripande och kraftfullt sätt än vad som annars skulle ha varit möjligt. 

                                                            
37 Ärende SA.38945 Alleged aid to McDonald’s – Luxembourg, kommissionens beslut av den 3 december 2015 

att inleda en formell granskning, se IP/15/6221, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

6221_sv.htm.  
38 Ärende SA.38373 Alleged aid to Apple, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373.  
39 Ärende SA.38944 Alleged aid to Amazon, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.  
40 Ärende SA.37667 Excess Profit exemption in Belgium, kommissionens beslut av den 3 februari 2015 att inleda 

ett formellt granskningsförfarande, se IP/15/4080, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4080_en.htm.  
41 Se IP/16/42 av den 11 januari 2016, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_sv.htm. 
42 Se IP/14/2742 av den 17 december 2014, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

2742_en.htm. 
43  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, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/ALL/?uri=celex%3A32003R0001.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_sv.htm
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_38944
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32003R0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32003R0001
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Kommissionens meddelande av 2014 om tio år av antitrustregler enligt förordning 1/2003
44

 

pekade ut ett antal konkreta åtgärdsområden för att förbättra de nationella 

konkurrensmyndigheternas verkställighetsbefogenheter och öka harmoniseringen mellan 

nationella system. Kommissionen överväger nu om den uppsättning verktyg som de nationella 

konkurrensmyndigheterna har tillgång till kan förbättras ytterligare. I november 2015 inledde 

kommissionen ett särskilt offentligt samråd till vilket allmänheten och intressenter bjöds in för 

att dela med sig av sina erfarenheter och ge återkoppling på potentiella lagstiftningsåtgärder 

från EU för att ytterligare stärka de nationella konkurrensmyndigheternas verkställighets- och 

sanktionsverktyg. 

Ge EU:s konsumenter egenansvar genom att bryta upp karteller 

Att hålla den inre marknaden rättvis, transparent och öppen är bra för EU-företagen och 

medlemsstaternas ekonomier, men framför allt är det viktigt för Europas medborgare. Ett 

tydligt exempel på detta är kommissionens arbete med kartellbekämpning. På en 

välfungerande inre marknad stimuleras företagen att bli effektivare och mer innovativa än 

sina konkurrenter, och det gynnar i förlängningen EU:s konsumenter i form av bättre 

produkter och lägre priser. Karteller skadar konsumenterna och ekonomin som helhet när det 

är företagen i stället för marknaden som sätter priserna. 

I juni beslutade kommissionen att åtta tillverkare och två distributörer av brickor till 

livsmedelsförpackningar för detaljhandeln skulle få betala böter på sammanlagt över 

115 miljoner euro för att ha deltagit i minst en av fem olika karteller.
45

 De åtta tillverkarna var 

Huhtamäki i Finland, Nespak och Vitembal i Frankrike, Silver Plastics i Tyskland, Coopbox, 

Magic Pack och Sirap-Gema i Italien samt Linpac i Förenade kungariket. De två 

distributörerna var Ovarpack i Portugal och Propack i Förenade kungariket. 

I stället för att konkurrera genom sina fördelar kom företagen överens om priser och fördelade 

köparna av skumplastbrickor av styrenplast eller hårda brickor av polypropen mellan sig, 

vilket står i strid mot EU:s antitrustregler och drabbar miljontals konsumenter som köper mat. 

Skumplastbrickor i styrenplast och hårda brickor i polypropen används för paketering av 

livsmedel som säljs i butiker eller stormarknader, t.ex. ost, kött, fisk eller kakor. 

Åtta leverantörer av optiska diskenheter ålades också böter av kommissionen på sammanlagt 

116 miljoner euro för att ha samordnat sitt agerande kring anbud i upphandlingar som genomfördes av 

två datortillverkare, Dell och Hewlett Packard.
46

 De leverantörer som ålades böter var Philips, 

Lite-On, deras gemensamma företag Philips & Lite-On Digital Solutions, Hitachi-LG Data 

Storage, Toshiba Samsung Storage Technology, Sony, Sony Optiarc och Quanta Storage. 

Även om kartellens kontakter ägde rum utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) genomfördes de på global basis, vilket omfattar EES. 

Optiska diskenheter används i bl.a. persondatorer, CD- och DVD-spelare samt spelkonsoler 

för att läsa eller spara data på optiska skivor, t.ex. CD-, DVD- eller Blu-ray-skivor. Kartellen 

rörde optiska diskenheter för stationära och bärbara datorer. Att se till att konkurrensen 

                                                            
44 Meddelande av den 9 juli 2014 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Tio år av antitrustregler 

enligt förordning 1/2003: Resultat och framtidsutsikter, COM(2014) 453, tillgängligt på http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453. 
45 Ärende AT.39563 Retail Food Packaging, kommissionens beslut av den 24 juni 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563.  
46 Ärende AT.39639 Optical Disc Drives, kommissionens beslut av den 21 oktober 2015,tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639


 

16 

 

fungerar på den här typen av marknad är särskilt viktigt för att säkerställa rimliga priser för 

dagens konsumenter och innovativa produkter för framtidens konsumenter. 

Att bryta upp karteller är som att ta bort en dold beskattning som miljontals intet ont anande 

konsumenter i Europa har tvingats betala. Dessutom undanröjer karteller företagens 

incitament att vara innovativa, vilket allvarligt hämmar dynamiken och den framtida 

tillväxten i EU. 

Marknaderna för finansiella tjänster behöver fungera bättre – utveckling av 

konkurrenspolitiken inom finans- och betalningssektorerna 

Kommissionen har även fattat ett kartellbeslut inom den finansiella sektorn, som är ett av 

kommissionens prioriterade områden för att åstadkomma en rättvisare och mer integrerad inre 

marknad. I februari ålade kommissionen den brittiska mäklaren ICAP ca 15 miljoner euro i böter för 

att ha brutit mot EU:s antitrustregler genom att underlätta för flera karteller att hantera räntederivat i 

japanska yen.
47

 I december 2013 ålades ett antal större banker böter efter att parterna ingått en 

överenskommelse i ärendet. 

Utredningen av kartellerna för räntederivat i yen är bara ett exempel på kommissionens 

insatser för att bekämpa konkurrenshämmande metoder på de finansiella marknaderna. Ett 

annat relevant exempel kan hämtas från betalningssektorn. I juli 2015 lämnade kommissionen ett 

meddelande om invändningar till MasterCard, som påstods ha höjt kostnaderna för kortbetalningar och 

därmed skadat konsumenter och återförsäljare i EU.
48

 Kortbetalningar spelar en viktig roll på den 

inre marknaden för både inhemsk handel och handel över gränserna, bl.a. näthandel. 

Europeiska konsumenter och företag använder betalkort för att utföra över 40 % av de 

betalningar som görs med andra medel än kontanter varje år. 

I meddelandet om invändningar sammanfattar kommissionen sin preliminära uppfattning att 

MasterCards regler hindrar bankerna från att erbjuda lägre förmedlingsavgifter till 

detaljhandlare som är verksamma i en annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, där förmedlingsavgifterna kan vara högre. Det medför att detaljhandlare 

inte kan dra nytta av lägre avgifter på andra håll och att den gränsöverskridande konkurrensen 

mellan banker begränsas, i strid med EU:s antitrustregler. I meddelandet om invändningar 

anförs också att MasterCards förmedlingsavgifter för transaktioner inom EU med 

MasterCard-kort som utfärdats i andra delar av världen strider mot EU:s antitrustregler, 

eftersom det lägsta priset för utförandet av dessa transaktioner fastställs på en konstlat hög 

nivå. 

En av de två frågorna i den aktuella utredningen gäller interregionala transaktioner som inte 

omfattas av förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner
49

, 

antagen i april 2015. Förordningen, som bygger på nästan tio års rättspraxis i frågor om 

kartellbildning i betalningssektorn, har satt ett tak för förmedlingsavgifter för sådana kort som 

utfärdas och används i EU, vilket har gynnat konsumenterna och företagen samt främjat 

tillväxt och innovation. Eftersom kort är den mest använda betalningsmetoden vid handel på 

                                                            
47 Ärende AT.39861 Yen Interest Rate Derivatives (YIRD), kommissionens beslut av den 4 december 2013, 

tillgängligt på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861.  
48 Ärende AT.40049 Mastercard II, se IP/15/5323 av den 9 juli 2015, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5323_sv.htm. 
49 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 av den 29 april 2015 om förmedlingsavgifter för 

kortbaserade betalningstransaktioner, EUT L 123, 19.5.2015, tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.123.01.0001.01.SWE.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_sv.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.SWE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.SWE
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nätet är förordningen också en viktig byggsten i förverkligandet av den digitala inre 

marknaden. 

Regler om statligt stöd inom banksektorn – att stödja den ekonomiska återhämtningen och 

minimera snedvridning av konkurrensen 

Inom banksektorn har kontrollen av statligt stöd fortsatt att begränsa snedvridningen av 

konkurrensen och säkerställa lika konkurrensvillkor, samtidigt som den har minskat 

användningen av skattebetalarnas pengar till ett nödvändigt minimum. I januari 2015 trädde 

även direktivet om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
50

 i 

kraft. I detta direktiv fastställs bestämmelser för resolution av banker och större 

värdepappersföretag i samtliga medlemsstater. Om statligt stöd till banker på obestånd har 

anmälts till kommissionen efter 1 januari 2015, kan stödet endast beviljas om banken försatts i 

resolution i enlighet med bestämmelserna i direktivet om återhämtning och resolution av 

kreditinstitut och värdepappersföretag, vilket kompletterar EU:s bestämmelser om statligt 

stöd. 

I november fastställde kommissionen att resolutionsplanerna för Banca delle Marche,
 
 Banca 

Popolare dell'Etruria e del Lazio,
 
Cassa di Risparmio di Ferrara och Cassa di Risparmio della 

Provincia di Chieti (med en sammanlagd marknadsandel på cirka 1 % i Italien) följde EU:s 

regler om statligt stöd.
51

 De fyra bankerna, som alla hade satts under tvångsförvaltning, 

försattes i resolution av den italienska centralbanken i enlighet med direktivet om 

återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag. Kommissionen 

konstaterade att Italiens planer på att använda den nationella resolutionsfonden innebar att den 

finansiella stabiliteten bevarades, samtidigt som användningen av offentliga medel 

minimerades, liksom även eventuell snedvridning av konkurrensen till följd av de planerade 

åtgärderna. 

Reglerna om statligt stöd spelade även en nyckelroll och stödde de fyra största grekiska 

bankerna vid hanteringen av de kapitalunderskott som den europeiska 

banktillsynsmyndigheten konstaterade.
52

 Under november och december godkände 

kommissionen statliga stödåtgärder för att rekapitalisera Piraeus Bank
53

 och Greklands 

centralbank.
54

 Bankerna lämnade in omstruktureringsplaner som syftade till att säkerställa 

                                                            
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för 

återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, EUT L 173, 12.6.2014, tillgängligt på  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059. 
51 Ärende SA.39543 Resolution of Banca delle Marche S.p.A, kommissionens beslut av den 22 november 2015, 

tillgängligt på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39543; SA.41134 

Resolution of Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Soc. Coop, kommissionens beslut av den 

22 november 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41134; SA.41925 Resolution of 

Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, kommissionens beslut av den 22 november 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41925; och SA.43547 

Resolution of Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., kommissionens beslut av den 22 november 

2015, tillgängligt på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43547. 
52 Se https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.en.html.    
53 Ärende SA.43364 2015 additional restructuring aid to Piraeus Bank, kommissionens beslut av den 

29 november 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43364.     
54 Ärende SA.43365 2015 additional restructuring aid to National Bank of Greece (NBG), kommissionens beslut 

av den 4 december 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365.    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39543
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41134
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41925
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43547
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43364
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365
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deras långsiktiga balans och som skulle göra det möjligt för dem att åter fokusera på utlåning 

till grekiska företag och att stödja återhämtningen i den grekiska ekonomin. 

Kommissionen säkerställer också att reglerna om statligt stöd till banksektorn tillämpas 

konsekvent inom det ekonomiska saneringsprogrammet på Cypern. I december 2015 

konstaterade t.ex. kommissionen att ett kapitaltillskott på 175 miljoner euro till Cypriot 

Cooperative Central Bank Ltd och dess dotterbolag följde EU:s regler för statligt stöd.
55

 

Kommissionen konstaterade att de omstruktureringsåtgärder som banken åtagit sig att 

genomföra skulle minimera snedvridningen av konkurrensen, samtidigt som bankens 

långsiktiga balans säkrades. 

Efter avslutningen av saneringsprogrammet i Portugal
56

 godkände kommissionen i enlighet med EU:s 

regler för statligt stöd en förlängning av den portugisiska statens garantier för obligationer utställda av 

Novo Banco
57

 och statliga stödåtgärder för att täcka bristerna i finansieringen vid resolutionen av 

Banif.
58

 Syftet med de föreslagna stödåtgärderna var att säkerställa Novo Bancos likviditet och 

att göra det möjligt för Banif att lämna marknaden under ordnade former. Detta var åtgärder 

som skulle hjälpa till att stödja den finansiella stabiliteten i den portugisiska banksektorn. 

VI. Främjande av fruktbart internationellt samarbete och en konstruktiv 

interinstitutionell dialog inom konkurrensområdet 

Kommissionen, och i synnerhet kommissionären med ansvar för konkurrens, Margrethe 

Vestager, är starkt engagerad för ett öppet och konstruktivt utbyte kring konkurrensfrågor 

både globalt och med andra EU-institutioner. 

Intensifiering av det internationella samarbetet med traditionella och nya ekonomiska aktörer 

Den fortgående integrationen av världens ekonomier har viktiga konsekvenser för dem som 

arbetar med tillsynen av konkurrensfrågor. Globalisering handlar främst om ömsesidigt 

beroende. Under de senaste 25 åren har antalet konkurrensordningar runt om i världen ökat 

dramatiskt, från runt 20 i början av 1990-talet till omkring 130 år 2015, och de berör 85 % av 

världens befolkning. Även om ökningen av antalet konkurrensmyndigheter är ett tecken på att 

konkurrenskulturen utvecklas runt om i världen, riktar sig kommissionens insatser även mot 

de utmaningar som följer av denna utveckling. 

Kommissionen deltar därför aktivt i internationella samarbeten kring konkurrensfrågor, i både 

bilaterala och multilaterala konkurrensforum som t.ex. OECD:s konkurrenskommitté, FN:s 

konferens för handel och utveckling (Unctad) och det internationella konkurrensnätverket 

(ICN). 

Som medordförande i ICN:s arbetsgrupp för företagskoncentrationer har kommissionen 

bidragit till att utveckla en praktisk vägledning för internationellt tillsynssamarbete vid 

                                                            
55 Ärende SA.43367 2015 additional restructuring aid to the Cooperative Central Bank, kommissionens beslut 

av den 18 december 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367. 
 

56 Portugals treåriga ekonomiska saneringsprogram avslutades framgångsrikt i juni 2014. 
57 Ärende SA.43976 Amendment of the 2014 Resolution of Banco Espirito Santo S.A. (Novo Banco S.A.), 

kommissionens beslut av den 19 december 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976.  
58 Ärende SA.43977 Resolution of Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., kommissionens beslut av den 

21 december 2015, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977
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företagssammanslagningar. Denna vägledning antogs 2015. Den praktiska vägledningen ger 

direkt och fallbaserad vägledning till ICN:s medlemmar om hur myndigheter kan jämka 

samman sina tidplaner, dela information och samarbeta, både kring sakfrågan och kring 

åtgärder för att undvika inkonsekvent agerande. 

Det framgångsrika samarbetet kring kontroll av företagskoncentrationer skedde också på 

bilateral nivå under 2015. I oktober undertecknade kommissionen och Kinas 

handelsministerium en praktisk vägledning för samarbete kring granskning av 

koncentrationsärenden. Den praktiska vägledningen kommer att möjliggöra större öppenhet 

kring tidpunkter för och innehåll i diskussionerna mellan kommissionen och Kinas 

handelsministerium, vilket leder till effektivare, mer konsekventa och icke motstridiga 

granskningar när en sammanslagning ska bedömas av båda myndigheterna. Vägledningen 

utgör ytterligare en del av samarbetet mellan EU och Kina utöver de tekniska 

samarbetsaktiviteter som för närvarande håller på att fastställas som ett led i ett särskilt 

samarbetsprogram (EUCTP II
59

). 

Kommissionen fortsätter sitt arbete med att inbegripa konkurrensbestämmelser och 

bestämmelser om statligt stöd i förhandlingarna om frihandelsavtal. År 2015 gjordes 

betydande framsteg kring konkurrensbestämmelser i frihandelsavtalen med Japan och 

Vietnam. Kommissionen har också gjort framsteg i sina förhandlingar med Förenta staterna 

om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Avtalet kommer att 

innehålla ett konkurrenskapitel.  

Strukturerad dialog med Europaparlamentet 

Under 2015 fortsatte kommissionen sitt framgångsrika samarbete med Europaparlamentet, 

bl.a. med utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON-utskottet). 

Som ett led i den strukturerade dialogen med Europaparlamentet besökte kommissionär 

Vestager ECON-utskottet i juli och november. Hon välkomnade möjligheten att närvara vid 

utskottets sammanträden och samarbeta med ledamöterna i Europaparlamentet i en 

konstruktiv debatt om konkurrenspolitiken.   

Kommissionär Vestager deltog också i ECON-utskottets arbetsgrupp för konkurrensfrågor i 

april, och i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller 

med liknande effekt (TAXE-utskottet) i maj och september. I juni deltog hon i utskottet för 

jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI-utskottet) för att diskutera utkastet till riktlinjer 

för gemensam försäljning inom områdena nöt- och kalvkött, olivolja samt jordbruksgrödor. 

Öka Europaparlamentets delaktighet i konkurrenspolitiska initiativ 

Som en följd av meddelandet om tio år av antitrustregler enligt rådets förordning 1/2003 överväger 

kommissionen hur de nationella konkurrensmyndigheterna kan ges möjlighet att utöva en effektivare tillsyn av 

EU:s antitrustregler. ECON-utskottet informerades om det offentliga samråd som inleddes i november 2015 för 

att få återkoppling från en lång rad olika intressenter. Kommissionär Vestager har åtagit sig att verka för 

Europaparlamentets fulla delaktighet i initiativet, i den mån det konkreta innehållet i förslaget gör det möjligt. 

  

                                                            
59 Handelsprojektet EU-Kina II (EUCTP II). 
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Fortsatt förbättring av GD Konkurrens kommunikation med Europaparlamentet 

GD Konkurrens regelbundna informationsseminarium för ECON-utskottets assistenter och 

politiska rådgivare om de viktigaste frågorna i 2014 års rapport om konkurrenspolitiken ägde 

rum i juli 2015. GD Konkurrens har hållit motsvarande informationsmöten om politiken för 

statligt stöd och dess förfaranden för medlemmar av TAXE-utskottet och för tillhörande 

personal.  

Tillsammans med arbetsgruppen för konkurrensfrågor förberedde GD Konkurrens en 

workshop i maj 2015 om internationellt samarbete kring konkurrenstillsyn och förbindelserna 

mellan EU och Förenta staterna på det här området. GD Konkurrens nyutnämnde 

generaldirektör, Johannes Laitenberger, blev i december 2015 den första generaldirektör som 

deltagit i Europaparlamentets arbetsgrupp om konkurrenspolitiken. 

GD Konkurrens var huvudansvarigt för 331 skriftliga frågor från Europaparlamentet och 

7 framställningar som utarbetats av kommissionens avdelningar. 

GD Konkurrens samarbete med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén 

Kommissionen informerade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén om viktiga politiska initiativ och deltog i studiegrupper och 

sektionssammanträden. Den tidigare generaldirektören för GD Konkurrens, Alexander 

Italianer, deltog i det sammanträde som hölls av Europeiska ekonomiska och sociala 

kommitténs sektion för inre marknaden, produktion och konsumtion den 14 juli. Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig i sin tur om ”Statligt stöd till företag: är det 

ändamålsenligt och effektivt?” (yttrande på eget initiativ) den 16 september och om 2014 års 

rapport om konkurrenspolitiken den 9 december. Regionkommittén avgav ett yttrande om 

finansiella instrument till stöd för territoriell utveckling den 14 oktober. 


