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RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT 

REGIONKOMMITTÉN 

Rapport om konkurrenspolitiken 2016 

1. Inledning 

Konkurrenspolitiken grundas på rättsliga och ekonomiska principer, och associeras ofta med 

dessa två mycket viktiga aspekter. Detta är dock bara en del av vad konkurrenspolitiken 

handlar om. Konkurrenspolitiken har en direkt inverkan på människors liv, och en av dess 

viktigaste funktioner är att främja den öppna marknaden så att alla – företag och medborgare 

– får sin skäliga andel av fördelarna med tillväxten.  

I sitt tal om tillståndet i unionen 2016 påminde Europeiska kommissionens ordförande Jean-

Claude Juncker om att ”[r]ent spel [också] innebär […]att i EU skyddas konsumenterna mot 

karteller och storföretagens missbruk av sin ställning. […] Kommissionen övervakar denna 

form av rättvisa. Det är den sociala sidan av konkurrensrätten. Och det är vad EU står för”
1
. 

Genom att tillämpa konkurrenslagstiftningen tydliggör man att alla, oavsett hur rika eller 

mäktiga de är, måste följa spelreglerna. 

Konkurrenspolitiken kan inte på egen hand skapa en rättvisare ekonomi, men den kan göra en 

viktig skillnad: En upprätthållen konkurrenslagstiftning säkerställer att konsumenterna har en 

röst. Konkurrenspolitiken bidrar till ett samhälle som ger människor valmöjligheter, 

stimulerar innovation, förhindrar att dominerande aktörer missbrukar sin ställning, och driver 

företag att maximalt utnyttja knappa resurser och därigenom bidra till att möta globala 

utmaningar såsom klimatförändringar.  

Alla beslut som fattas av EU:s tillsynsansvariga – kommissionen och nationella 

konkurrensmyndigheter – bekräftar dessutom att EU är en gemenskap som bygger på 

rättsstatsprincipen. De visar också det civila samhället att systemet kan arbeta för ett 

gemensamt intresse och göra konkret nytta för medborgarna. 

Kommissionens åtgärder inom konkurrenspolitiken 2016 är inriktade på många olika 

politikområden för att bidra till att göra marknaderna mer rättvisa för alla. Samtidigt fortsätter 

konkurrenspolitiken att stödja kommissionens ansträngningar för att nå resultat när det gäller 

de viktigaste politiska prioriteringarna, i synnerhet en sammankopplad digital inre marknad, 

en fördjupad och mer rättvis inre marknad, och en integrerad och klimatvänlig energiunion.  

Den globaliserade ekonomin gör att även en internationell konkurrenskultur är nödvändig. 

Kommissionen är därför starkt engagerad i samarbetet med andra EU-institutioner, 

internationella organisationer och tillsynsansvariga på konkurrensområdet i hela världen. Att 

arbeta tillsammans bidrar till att öka spridningen och fördelarna med rättvis konkurrens, i 

Europa och globalt. 

2. Säkerställa verkligt lika konkurrensvillkor för alla: hur kontrollen av statligt stöd 

bidrar till att lösa problemet 

                                                            
1 Tillståndet i unionen 2016, tillgängligt på https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_sv.  

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_sv
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En av de centrala uppgifterna för kommissionen, och särskilt för kommissionsledamoten med 

ansvar för konkurrens, är att se till att EU:s regler tillämpas på ett rättvist sätt för alla företag 

som är verksamma på EU:s inre marknad – oavsett storlek, bransch eller nationalitet. Detta är 

det enda sättet att säkerställa verkligt lika villkor och skälet till att kommissionens drivit 

igenom reglerna om statligt stöd under de senaste årtiondena. 

Vidta åtgärder mot selektiva skatteförmåner  

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas även på skattestöd: om ett fåtal utvalda företag kan 

undgå skatt, blir det svårt för företag som betalar sin andel av skatterna att konkurrera på lika 

villkor. Ett företag som gynnas av särskild skattebehandling får en fördel jämförbar med att 

erhålla likvida medel. Därför ska reglerna om statligt stöd tillämpas på skattebefrielser på 

samma sätt som på andra typer av stöd. Kommissionen har varit mycket aktiv för att bekämpa 

olagligt statligt stöd genom förhandsbesked om beskattning
2
. I augusti 2016 drog 

kommissionen slutsatsen att Irland beviljat felaktiga skatteförmåner, olagliga enligt EU:s 

regler om statligt stöd, till Apple.
3
 

Hur förhandsbesked om beskattning kan utgöra statligt stöd: Apple-beslutet 

Kommissionen fann att två förhandsbesked om beskattning utfärdade av Irland till Apple avsevärt och 

på konstgjord väg sänkte den skatt som Apple betalat i Irland sedan 1991. Förhandsbeskeden byggde 

på en metod för att fastställa den skattepliktiga vinsten för två irländska bolag som ingick i Apple-

koncernen (Apple Sales International och Apple Operations Europe) i Irland, som inte motsvarade den 

ekonomiska verkligheten: Nästan all vinst från de båda företagens redovisade försäljning hänfördes 

internt utanför Irland till ett ”huvudkontor” som bara fanns på papperet, eftersom det inte existerade 

fysiskt och inte hade några anställda någonstans i världen, och aldrig skulle ha kunnat generera dessa 

vinster. Till följd av vinstfördelningsmetoden i förhandsbeskeden om beskattning, betalade Apple 

väsentligt lägre skatt än andra företag i Irland på sina rörelseresultat. Denna selektiva behandling 

gjorde att Apple betalade en effektiv bolagsskattesats på 1 % av sin vinst under 2003, en sats som 

sjönk till 0,005 % 2014.   

Den selektiva skattebehandlingen av Apple i Irland är olaglig enligt EU:s regler om statligt stöd, 

eftersom den ger Apple en betydande fördel över företag som omfattas av vanliga nationella 

skatteregler. Kommissionen kan kräva återbetalning av olagligt statligt stöd för en period på tio år 

fram till kommissionens första begäran om upplysningar, vilken gjordes 2013. Irland måste nu 

återkräva de obetalda skatterna i Irland från Apple för åren 2003–2014, som uppgår till 13 miljarder 

euro plus ränta. 

Av principskäl krävs enligt EU:s regler om statligt stöd att oförenligt statligt stöd återkrävs, i 

syfte att avlägsna den snedvridning av konkurrensen som uppstått genom stödet. Böter 

existerar inte enligt EU:s regler om statligt stöd, och återbetalning missgynnar inte företaget i 

fråga. Den återställer bara likabehandlingen i förhållande till andra företag. Dessutom 

granskas alla kommissionsbeslut av EU-domstolen. Om en medlemsstat beslutar att överklaga 

ett beslut av kommissionen måste den fortfarande återkräva det olagliga statliga stödet, om 

medlemsstaten inte med framgång begär och erhåller interimistiska åtgärder med beslut om 

                                                            
2 Se 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. 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. Ärende SA.37667, Excess Profit exemption in Belgium, 

kommissionens beslut av den 11 januari 2016, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details. 

cfm?proc_code=3_SA_37667.  
3 Ärende SA.38373, Alleged aid to Starbucks, kommissionens beslut av den 30 augusti 2016, tillgängligt på 

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_38374
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
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_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
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upphävt återkrav från EU-domstolen. För att uppfylla sin återkravsskyldighet i avvaktan på 

resultatet av EG-domstolens förfaranden, kan medlemsstaten till exempel placera det 

återkrävda beloppet på ett spärrkonto.  

I september inledde kommissionen också en fördjupad undersökning av Luxemburgs 

skattemässiga behandling av koncernen GDF Suez (numera Engie).
4
 Kommissionen 

misstänker att flera förhandsbesked om beskattning som utfärdats av Luxemburg kan ha gett 

GDF Suez en orättvis fördel över andra företag, i strid med EU:s regler om statligt stöd.
5
 

Kommissionen har också fortsatt undersökningen av förhandsbesked om beskattning som 

Luxemburg har beviljat McDonald’s
6
, och undersökningen av ett 

internprissättningsarrangemang som Luxemburg har beviljat Amazon
7
.  

För att komplettera sin tillsynsverksamhet har kommissionen också lagt fram förslag om en 

samordnad EU-omfattande insats för att ta itu med skatteflykt på bolagsnivå, enligt de globala 

standarder som utvecklades av OECD hösten 2015. I januari antog kommissionen i detta syfte 

ett ambitiöst paket mot skatteflykt
8
, för att hjälpa medlemsstaterna att vidta kraftfulla och 

samordnade åtgärder mot skatteflykt och se till att företagen betalar skatt där de gör sina 

vinster i EU.  

I april antog kommissionen ett förslag till direktiv som ålägger multinationella grupper inom 

och utanför EU att offentliggöra landsspecifik rapportering över resultat och skatter som 

betalats, tillsammans med annan information.
9
 Denna typ av rapporter gör det möjligt för 

medborgarna att bedöma beskattningsstrategierna och de multinationella företagens bidrag till 

välfärden, och banar vägen mot större insyn i företagsbeskattningen. 

Ökad insyn och rättssäkerhet med slutförandet av moderniseringsinitiativet för statligt stöd 

Insyn är viktig eftersom den främjar att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt, och har 

varit en hörnsten även i moderniseringsinitiativet för det statliga stödet, som lanserades 2012 

för att klargöra rättsläget och minska den onödiga byråkratin för offentliga myndigheter och 

företag
10

. Ett sätt att främja insyn är att ge marknadsaktörerna relevant information om 

statliga stödåtgärder som beviljats av medlemsstaterna. 

Enligt de nya bestämmelserna är beviljande myndigheter på alla nivåer skyldiga att lämna 

uppgifter om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro. Sedan juli 2016 och 

med början från dagen för beviljandet har myndigheterna sex månader på sig att offentliggöra, 

i en sökbar databas, uppgifter om de enskilda stödmottagarnas identitet och det stöd de 

                                                            
4 Ärende SA.44888, Potential aid to GDF Suez, kommissionens beslut att inleda det formella 

granskningsförfarandet av den 19 september 2016, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3 _ 

SA_44888.  
5 För ytterligare information, se det arbetsdokument som åtföljer denna rapport. 
6 Ärende SA.38945, Alleged aid to Mc Donald’s – Luxembourg, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945.  
7 Ärende SA.38944, Alleged aid to Amazon, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944. 
8 Se  http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en.  
9 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller 

offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016 198 final), tillgänglig på 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198.  
10 Se http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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tilldelats.
11

 Öppenheten går hand i hand med den förenklade tillämpningen av reglerna om 

statligt stöd som gör det lättare för medlemsstaterna att bevilja stöd utan att anmäla dem till 

kommissionen i förväg. 

För att hjälpa offentliga myndigheter och företag att fastställa när de offentliga utgifterna 

faller inom och utanför ramen för EU:s kontroll av statligt stöd, offentliggjorde kommissionen 

i maj tillkännagivandet om begreppet stöd som en av byggstenarna i dess initiativ för 

modernisering av statligt stöd.
12

 Tillkännagivandet ger tydliga riktlinjer om alla aspekter av 

definitionen av statligt stöd. Det är särskilt viktigt att underlätta offentliga investeringar, 

eftersom det hjälper medlemsstater och företag att utforma den offentliga finansieringen på ett 

sätt som inte snedvrider konkurrensen på den inre marknaden eller tränger ut privata 

investeringar. Detta bidrar till att maximera investeringarnas effekt i ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning, i linje med kommissionens investeringsplan för Europa
13

.  

3. Främja konkurrens och innovation inom den digitala inre marknaden 

Marknaden för digitala tjänster har snabbt blivit ett av de områden som betyder mest för 

konsumenterna i EU. Den digitala tekniken kan tillhandahålla låga priser, ett brett utbud och 

snabb innovation, men om konsumenterna faktiskt får del av dessa förmåner är beroende av 

hur marknaden fungerar. Syftet med konkurrenspolitiken är att säkerställa att konsumenter 

behandlas rättvist och att mäktiga företag hindras från att sluta avtal som höjer priserna eller 

hämmar innovationen, eller hindrar människor från friheten att välja vilka produkter de vill 

ha.  

På detta sätt handlar den digitala inre marknaden om mycket mer än att bara göra ekonomin 

mer effektiv. Den ger alla en skälig möjlighet att dra nytta av den tekniska utvecklingen och 

är ett sätt att ge konsumenterna kontrollen.  

Ett aktuellt ämne är e-handel: De flesta vuxna i EU beställde vid något tillfälle 

konsumentvaror eller tjänster via internet under 2015, och i vissa medlemsstater hade så 

många som drygt åtta av tio gjort det. E-handeln har blivit en viktig drivkraft för öppenhet i 

fråga om priser och priskonkurrens, vilket ökar konsumenternas valmöjligheter och deras 

förmåga att hitta de bästa erbjudandena och driver på konkurrensen och innovationen. 

Samtidigt som den även medför nya möjligheter för företag, är det inte alltid lätt att hantera de 

snabba förändringarna på e-handelsmarknaden. Alla företag som är verksamma på internet, 

t.ex. återförsäljare och distributörer, men också skapare av innehåll, står nu inför nya och 

betydande utmaningar. Kommissionens branschutredning av e-handeln, som inleddes under 

2015 inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden, bidrar till en bättre förståelse 

av dessa utmaningar och möjligheter.
14

  

Branschutredningen av e-handeln: första resultat och uppföljning 

I september 2016 offentliggjorde kommissionen de första resultaten av denna branschutredning. Under 

utredningen samlade kommissionen in bevismaterial från nästan 1 800 företag som är verksamma 

inom e-handel med konsumentvaror och digitalt innehåll, och analyserade omkring 

8 000 distributionsavtal. Den preliminära rapporten bekräftar e-handelns växande betydelse, men 

                                                            
11 Förteckningen över stödmottagare och ytterligare detaljer om stöd som beviljats finns på: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/. 
12Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 262, 19.7.2016, s. 1), tillgängligt på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC.  
13 Se https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_sv.  
14 Se  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html.  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_sv
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
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identifierar även vissa affärsmetoder som kan begränsa konkurrensen på webben, särskilt när det gäller 

onlineförsäljning av konsumentvaror och licensavtal för upphovsrätt. Kommissionen kan inleda 

fallspecifika utredningar av affärsmetoder som kan ge upphov till konkurrensproblem. Den 

preliminära rapporten var föremål för ett offentligt samråd som avslutades den 18 november 2016. 

I mars offentliggjorde kommissionen sina första resultat om geografisk blockering, som fastställde att 

denna metod är allmän praxis inom e-handeln i hela EU, i synnerhet när det gäller digitalt innehåll. 

Nästan 60 % av de svarande digitala innehållsleverantörerna uppgav att de avtalat med 

rättighetsinnehavare att geoblockera. Om geografisk blockering följer av avtal mellan leverantörer och 

distributörer, kan den begränsa konkurrensen på den inre marknaden i strid med EU:s regler om 

konkurrensbegränsande samverkan. Precis som för all verksamhet som rör verkställande av 

konkurrenslagstiftningen måste en rättslig och ekonomisk bedömning utföras i utredningar som gäller 

geografisk blockering, som även omfattar en analys av möjliga skäl som berättigar de hinder som 

identifierats. 

De flesta fall av geografisk blockering grundar sig på detaljhandlarnas ensidiga beslut att inte 

sälja gränsöverskridande och är alltså oberoende av kommersiella avtal med eller tryck från 

leverantörer, och omfattas därmed inte av EU:s konkurrensregler. Inom ramen för strategin 

för den digitala inre marknaden antog kommissionen i maj 2016 även ett förslag till 

förordning för att ta itu med geografisk blockering och andra former av diskriminering 

baserad på kundernas nationalitet, hemvist eller etableringsort, i vilket de situationer 

identifieras där särbehandling av kunder på grund av deras geografiska läge inte på något sätt 

kan motiveras.
15

 

Bevarande av innovation i mötet med dominerande aktörer på internet 

Vissa affärsmetoder kan begränsa konsumenternas valmöjligheter, men ett ännu större 

problem är nya produkter som hindras från att nå ut på marknaden. Tillämpning av 

konkurrenslagstiftningen är väsentligt för att säkerställa att dominerande företag inte hindrar 

andra från att komma med nästa generations innovativa idéer. 

Sökmotorer har en central roll när det gäller att styra konsumenterna i hela den digitala 

miljön, och för kommissionen är denna marknad prioriterad för verkställighetsåtgärder. I juli 

skickades två meddelanden om invändningar till Google och dess moderbolag, Alphabet.
16

 

Kommissionen förstärkte, i ett meddelande om invändningar som kompletterade det som 

utfärdades i samma mål i april 2015, sin preliminära slutsats att Google har missbrukat sin 

dominerande ställning genom att systematiskt främja sin egen prisjämförelseprodukt i sina 

sökresultat. Kommissionen befarar att användarna inte nödvändigtvis ser de mest relevanta 

resultaten av sina sökningar, vilket är till nackdel för konsumenterna och hämmar 

innovationen på marknaden. Genom att utfärda ett kompletterande meddelande om 

invändningar förstärkte kommissionen sin preliminära slutsats samtidigt som Googles rätt till 

försvar skyddas genom att företaget ges tillfälle att svara formellt på de ytterligare bevisen. 

Kommissionens pågående undersökningar ska aldrig påverka det slutliga beslut som fattas av 

kommissionen i ärendet.  

Kommissionen skickade även ett separat meddelande om invändningar till Google om de 

begränsningar som Google har infört när det gäller vissa externa webbplatsers möjligheter att 

                                                            
15 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (COM(2016) 289 final – 2016/0152 

(COD)), tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289.  
16 Ärende AT.39740, Google search, se IP/16/2532 av den 14 april 2016, tillgängligt på 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_sv.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_sv.htm
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visa sökannonser från Googles konkurrenter.
17

 Google placerar sökannonser direkt på 

Googles söksida, men också som mellanhand på externa webbplatser för exempelvis 

näthandel, telekomoperatörer och tidningar, genom sin plattform AdSense for Search. 

Kommissionens preliminära uppfattning är att dessa metoder har gjort det möjligt för Google 

att förhindra befintliga och potentiella konkurrenter, inklusive andra söktjänsteleverantörer 

och reklamplattformar på internet, från att ta sig in i detta affärsmässigt viktiga område.  

Smarttelefoner och surfplattor står för mer än hälften av den globala internettrafiken, en andel 

som väntas öka ännu mer i framtiden. En konkurrensutsatt sektor för mobilt internet blir allt 

viktigare för konsumenter och företag i Europa, och kommissionen har varit oerhört 

uppmärksam på att främja en sund och dynamisk konkurrens på detta område.  

I april skickade kommissionen ett meddelande om invändningar som informerade Google om 

dess preliminära uppfattning att företaget, i strid med EU:s regler om konkurrensbegränsande 

samverkan, hade missbrukat sin dominerande ställning genom restriktiva villkor i avtal med 

Android-tillverkare och mobilnätsoperatörer.
18

  

Kommissionens preliminära slutsatser visar att som en följd av Googles beteende har 

konkurrerande sökmotorer, mobila operativsystem och webbläsare inte haft möjlighet att 

konkurrera på sina meriter, utan snarare på ett konstlat sätt uteslutits från vissa 

affärsmöjligheter. Samtidigt kan konsumenterna ha gått miste om ett större utbud av mobila 

applikationer, webbtjänster och innovativa plattformar, i strid med EU:s regler om 

konkurrensbegränsande samverkan.  

Kommissionen har också fortsatt den undersökning om konkurrensbegränsande samverkan 

som inleddes under 2015 mot Amazon, den största återförsäljaren av e-böcker i Europa.
19

 

Kommissionen är bekymrad över att Amazons arrangemang med bokförlag kan göra det 

svårare för andra e-boksdistributörer att konkurrera med Amazon genom utveckling av nya 

och innovativa varor och tjänster.  

Mot en gränslös marknad för digitalt innehåll: fallet betal-tv 

En verklig digital inre marknad innebär att europeiska konsumenter ska kunna titta på vilka 

betal-tv-kanaler de vill, oavsett var de bor eller vart de reser inom EU. Kommissionen 

undersöker om licensavtalen mellan sex stora filmstudior i EU och Sky UK, som hindrar 

konsumenter i andra EU-länder från att få tillgång till Skys brittiska och irländska betal-tv-

tjänster, kan vara i strid med EU:s konkurrensregler.
20

 

I april erbjöd sig Paramount att göra åtaganden för att bemöta kommissionens oro gällande 

vissa klausuler i filmlicensavtal för betal-tv mellan Paramount och Sky UK. Kommissionen 

höll därefter samråd med marknadsaktörer för att kontrollera huruvida de föreslagna 

åtagandena var lämpliga och kom, mot bakgrund av resultaten av marknadsundersökningen, 

fram till att åtagandena såsom de tydliggjorts av Paramount, undanröjde kommissionens 

farhågor. I juli antog kommissionen ett beslut som gör Paramounts åtaganden rättsligt 

                                                            
17 Ärende AT.40411, Google Search (AdSense), se IP/16/2532 av den 14 juli 2016, tillgängligt på  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_sv.htm.  
18 Ärende AT.40099, Google Android, se IP/16/1492 av den 20 april 2016, tillgängligt på 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_sv.htm.  
19 Ärende AT.40153, E-book MFNs and related matters, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153.  
20 Ärende AT.40023, Cross-border access to pay-TV content, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_sv.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
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bindande enligt EU:s regler om konkurrensbegränsande samverkan.
21

 Kommissionens 

undersökning fortsätter om Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner 

Bros och Sky. 

En öppen och konkurrenskraftig ram i sektorn för telekommunikation, till gagn för 

konsumenterna i EU 

Utan en god internetuppkoppling till överkomliga priser skulle konsumenterna inte ha 

möjlighet att utnyttja nya digitala tjänster. Detta innebär att överkomliga mobila nät är av 

avgörande betydelse, och det är även konkurrensen: Konkurrensen håller priserna nere och 

pressar mobiloperatörerna att investera i bättre nät. För att främja en verklig digital inre 

marknad får kommissionen inte lämna något utrymme för konkurrensbegränsande avtal eller 

fusioner som skadar konkurrensen och höjer priserna för konsumenterna.
22

 

 

Två viktiga beslut om företagskoncentrationer inom sektorn för telekommunikationer 

Villkoren kan i dag variera avsevärt från en nationell telekommarknad till en annan. Det finns ingen 

enhetlig modell som passar alla, och kommissionen tar alltid hänsyn till marknadernas olika särdrag i 

sina analyser. 

Efter en grundlig undersökning blockerade kommissionen i maj, i enlighet med EU:s 

koncentrationsförordning, det föreslagna förvärv genom vilket Hutchison 3G UK:s Three skulle 

införliva Telefónica UK:s O2, vilket skulle ha skapat en ny marknadsledare på den mobila marknaden 

i Förenade kungariket. Kommissionen hyste farhågor om att den väsentligt minskade konkurrensen på 

marknaden skulle ha lett till högre priser och färre valmöjligheter för konsumenterna i Förenade 

kungariket. Övertagandet skulle också sannolikt att ha hämmat innovation och utveckling av 

infrastrukturen i Förenade kungariket, vilket är särskilt bekymmersamt när det gäller snabbrörliga 

marknader. De åtgärder som föreslogs av Hutchison underlät att på lämpligt sätt ta itu med de 

bekymmer som övertagandet gav upphov till. 

I september godkände kommissionen enligt EU:s koncentrationsförordning ett föreslaget 

samriskföretag i telekomsektorn mellan Hutchison och VimpelCom i Italien, på vissa villkor. Efter en 

grundlig genomgång drog kommissionen slutsatsen att de strukturella korrigeringar som erbjöds av 

Hutchison och VimpelCom till fullo åtgärdade kommissionens farhågor avseende konkurrensen. 

Parterna ska säkerställa inträdet på marknaden för den franska telekomoperatören Iliad som en ny 

mobilnätsoperatör i Italien. Detta innebär att de båda aktörerna kan växa och dra nytta av att 

kombinera sina tillgångar, samtidigt som de italienska mobilkunderna kommer att fortsätta att dra 

nytta av innovativa mobila tjänster till rimliga priser och på nät av hög kvalitet. Fallet visar att 

telekomföretag i Europa kan växa både inom samma land och gränsöverskridande, förutsatt att en 

effektiv konkurrens bibehålls.  

I oktober inledde kommissionen en undersökning av ett avtal om gemensamt utnyttjande av 

nät mellan två tjeckiska mobiltelefonioperatörer, O2 CZ/CETIN och T-Mobile CZ.
23

 Både O2 

CZ och T-Mobile CZ är viktiga telekomoperatörer i Tjeckien, och tillsammans har de ungefär 

tre fjärdedelar av den tjeckiska detaljhandelsmarknaden för mobil telekommunikation. 

Kommissionen undersöker i synnerhet om samarbetet mellan O2 CZ/CETIN och T-Mobile 

CZ riskerar att avstanna förbättringen av kvaliteten på befintlig infrastruktur och försena eller 

hindra utvecklingen av ny teknik och nya tjänster, särskilt i tätbefolkade områden. 

                                                            
21 Se IP/16/2645, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm.  
22 Se ärende M.7612, Hutchison 3G UK/Telefónica UK, kommissionens beslut av den 11 maj 2016, tillgängligt 

på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612 och ärende M.7758, 

Hutchison 3G Italy/Wind/JV, kommissionens beslut av den 1 september 2016, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758. 
23 Ärende AT.40305, Network sharing between O2 CZ/CETIN and T-Mobile CZ in the Czech Republic, se 

IP/16/3539 av den 25 oktober 2016, tillgängligt på  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm
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_7758
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm
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Kommissionen kommer också att undersöka hur eventuella effektivitetsvinster som kan 

uppstå genom delad användning av nätverk kan påverka situationen. Utifrån denna 

bedömning kommer kommissionen att fastställa om samarbetet bryter mot artikel 101 i EUF-

fördraget enligt vilken konkurrensbegränsande affärsmetoder är förbjudna. 

För att säkerställa en konkurrensfrämjande ram för telekomsektorn lade kommissionen i 

september 2016 fram ett förslag till direktiv om inrättande av den europeiska kodexen för 

elektronisk kommunikation, European Electronic Communications Code, och ett förslag till 

förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec).  

Främja inkluderande tillgång till snabba bredbandsnät 

För att kunna utnyttja alla de möjligheter som digitalt arbete innebär, behöver Europa även en 

förstklassig infrastruktur för telekommunikationer. En viktig prioritering för den digitala inre 

marknadsstrategin
24

 är att se till att EU-medborgare och företag, särskilt små och medelstora 

företag, kan få tillgång till snabba bredbandsnät. Offentlig finansiering är ofta nödvändig för 

att uppnå detta mål och samtidigt säkerställa delaktighet, särskilt när det gäller de 

landsbygdsområden som är mindre attraktiva för privata investerare. 

Kommissionen godkände inom ramen för EU:s regler om statligt stöd Förenade kungarikets 

nationella bredbandssystem för 2016–2020
25

, Italiens plan för ultrasnabbt bredband för 2016–

2022
26

 och det franska bredbandssystemet Plan Très Haut Débit
27

. Varje system åtföljdes 

också av en utförlig utvärderingsplan för att bedöma dess effekter, vars resultat kommer att 

överlämnas till kommissionen. 

Kommissionens bedömning av statligt stöd baseras på bredbandsriktlinjerna från 2013.
28

 

Målet är att undvika att den offentliga finansieringen tränger undan privata investeringar, och 

att främja effektiv konkurrens genom att se till att andra tjänsteleverantörer kan använda den 

offentligt finansierade infrastrukturen på ett icke-diskriminerande sätt. 

4. Skapa en inre marknad som ger EU:s medborgare och företag ökat egenansvar  

Genom att skapa en djupare och mer rättvis konkurrens, har konkurrenspolitiken mycket 

konkreta konsekvenser för människors liv: EU:s medborgare och företag interagerar med 

marknaden varje enskild dag. Att bygga ett samhälle som behandlar alla rättvist innebär att 

marknaden bör fungera på ett sätt som ger konsumenterna egenansvar och säkerställer att 

deras röst är hörd. Konkurrenslagstiftningen träder in när konsumenterna, exempelvis på 

grund av en kartell, betalar mer än de borde eller har svårt att hitta den produkt de letar efter. 

Kontroll av företagskoncentrationer är också viktigt för att se till att sammanslagningarna inte 

                                                            
24 I sitt meddelande Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt 

gigabitsamhälle (COM(2016) 587) bekräftar kommissionen vikten av internetanslutning för den digitala inre 

marknaden och arbetar vidare mot målen i den digitala agendan för Europa genom en vision för ett europeiskt 

gigabitsamhälle verkställt genom tre strategiska mål för 2025. 
25 Ärende SA.40720, National Broadband Scheme for the UK for 2016–2020, kommissionens beslut av den 26 

maj 2016, tillgängligt på  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720.  
26 Ärende SA.41647, Italy – Strategia Banda Ultra Larga, kommissionens beslut av den 30 juni 2016, 

tillgängligt på  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647.   
27 Ärende SA.37183, Plan France Très Haut Débit, kommissionens beslut av den 7 november 2016, tillgängligt 

på  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183.  
28 Meddelande från kommissionen, EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb 

utbyggnad av bredbandsnät (EUT 2013 C 25, 26.1.2013), tillgängligt på http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:sv:PDF. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183
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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skadar konkurrensstrukturen på marknaden och i förlängningen även konsumenterna och den 

bredare ekonomin. 

För att den inre marknaden ska nå sin fulla potential, har kommissionen nyligen intensifierat 

sina insatser för att säkerställa ett effektivt genomförande av EU:s regler inom alla 

politikområden. I december 2016 antog kommissionen ett meddelande med titeln ”EU-

lagstiftning: Bättre resultat genom bättre tillämpning”
29

 för att göra tillämpningen, 

genomförandet och efterlevnaden av EU-lagstiftningen mer strategisk och mer fokuserad, till 

gagn för medborgarna, konsumenterna och företagen.  

Uppnå en effektiv och hållbar transportsektor i hela EU  

Transportsektorn är en nyckelsektor för de europeiska hushållen: varor och tjänster på 

transportområdet utgör hushållens näst största budgetpost efter husrelaterade utgifter.
30

 

Konkurrenskraftiga priser för transporttjänster har direkt betydelse för miljontals människor i 

Europa.  

I oktober skickade kommissionen ett meddelande om invändningar till Brussels Airlines och 

TAP Portugal angående deras codeshare-samarbete för passagerartransporter mellan Bryssel 

och Lissabon.
31

 Ett s.k. codeshare-avtal är ett kommersiellt avtal där ett flygbolag som utför 

en flygning låter ett annat flygbolag marknadsföra och utställa biljetter för den, som om detta 

bolag själv utförde flygningen. Codeshare-partner kommer också överens om hur de ska 

kompensera varandra för de platser de säljer på sina partners flygningar. Codesharing kan ge 

passagerarna fördelar när det gäller täckningsområde och bättre anslutningar. Kommissionen 

hyser dock farhågor om att Brussels Airlines och TAP Portugal i detta fall kan ha använt sin 

codesharing för att begränsa konkurrensen och skada passagerarnas intressen på rutten 

Bryssel–Lissabon. 

Kommissionen inledde även i november en undersökning för att bedöma om det redan 

etablerade järnvägsföretaget České dráhy, a.s. (ČD) tog ut priser som underskred dess 

kostnader i syfte att utestänga konkurrensen om passagerartrafik på järnväg, i strid med EU:s 

regler om konkurrensbegränsande samverkan.
32

 Konkurrens är nödvändigt för att driva priser 

nedåt och kvaliteten på tjänster uppåt, särskilt på marknader som tidigare varit 

monopoliserade. Kommissionen kommer att noggrant undersöka České dráhys affärspraxis 

för att försäkra sig om att företaget inte pressar ut konkurrenter från marknaden till nackdel 

för passagerarna. Att ett förfarande inleds påverkar inte resultatet av undersökningen. 

Järnvägens dominerande aktörer har vid flera tillfällen utsatts för konkurrenskontroll. I april 

friade kommissionen tidigare än planerat Deutsche Bahn från åtaganden som gjordes 

bindande i december 2013, eftersom flera konkurrenter nu inträtt på den tyska marknaden och 

därmed åtgärdat kommissionens farhågor gällande konkurrensen. Den ökade konkurrensen på 

den tyska marknaden för strömförsörjning av järnvägen bekräftar att åtagandena har avhjälpt 

de konkurrensproblem som kommissionen hyste farhågor kring. Detta är ett bra exempel på 

hur beslut om åtaganden snabbt och effektivt kan öppna marknaden, säkerställa lika 

konkurrensvillkor och leda till ökad konkurrens och lägre priser för konsumenter och företag. 

                                                            
29 Se  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_sv.  
30 Källa: Eurostat. Se  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household _ 

consumption_expenditure_-_national_accounts.  
31 Ärende AT.39860, Brussels Airlines/TAP Air Portugal, se IP/16/3563 av den 27 oktober 2016, tillgängligt på  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm.  
32 Se IP/16/3656 av den 10 november 2016, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3656_en.htm.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_sv
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
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Transporter är också ett viktigt område för tillväxt, på grund av dess särskilda funktion som 

tjänsteleverantör till övriga ekonomiska sektorer. I synnerhet godstransporter på väg är en 

väsentlig del av den europeiska inre marknaden: Det finns mer än 30 miljoner lastbilar på de 

europeiska vägarna, som står för omkring tre fjärdedelar av godstransporterna i Europa. 

Sektorns konkurrenskraft är beroende av priserna för de fordon som används av 

transportföretagen. 

I juli konstaterade kommissionen att MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco och DAF bröt mot 

EU:s regler om konkurrensbegränsande samverkan, och ådömde rekordböter på 2,9 miljarder 

euro.
33

  

Ett avgörande beslut inom vägtransportsektorn: fallet lastbilskartellen 

Kommissionens beslut hänför sig särskilt till marknaden för framställning av medeltunga lastbilar 

(som väger mellan 6 och 16 ton) och tunga lastbilar (med en vikt på över 16 ton). MAN, 

Volvo/Renault, Daimler, Iveco och DAF svarar tillsammans för omkring 90 % av alla medeltunga och 

tunga lastbilar som tillverkas i Europa.  

I stället för att konkurrera med varandra samverkade företagen under mer än 14 år, mellan 1997 och 

2011, om prissättningen, ända tills kommissionen genomförde oanmälda inspektioner hos företagen. 

Under årens lopp hade diskussionerna mellan företagen omfattat samma ämnen, nämligen deras 

respektive ”bruttolistor” för prisökningar, tidpunkten för införande av ny utsläppsteknik och 

överföringen till kunderna av kostnaderna för utsläppstekniken. Alla företag erkände att de var 

involverade och enades om en förlikning. 

Förfaranden inleddes också när det gäller Scania, som inte ingick i beslutet om förlikning. För detta 

företag pågår därför undersökningen enligt standardförfarandet för karteller (utan förlikning). 

Detta beslut är också viktigt för att betona vikten av en fungerande konkurrens på marknaden för att 

främja utveckling och spridning av kostnadseffektiv och utsläppssnål teknik, vilket är en av 

beståndsdelarna i den europeiska strategin för utsläppssnål rörlighet. 

Skydda konkurrensen på koncentrerade marknader 

Kommissionens förfarande för kontroll av företagskoncentrationer spelar en mycket viktig 

roll för att skydda rättvisa konkurrensvillkor inom alla sektorer och industrier, men den är 

kanske ännu mer relevant inom sektorer som redan är relativt koncentrerade. Kommissionen 

måste försäkra sig om att mäktiga företag inte missbrukar sin starka ställning på ett sätt som 

gynnar dem, men som skadar deras kunders och resten av ekonomin. 

Exempelvis har kommissionen varit särskilt vaksam när det gäller växtskyddsmedel på 

marknaden, för att säkerställa att de marknadsstrukturer som uppstår till följd av 

sammanslagningar inte negativt påverkar europeiska jordbrukare, vars överlevnad är beroende 

av tillgång på utsäde och växtskyddsmedel till konkurrenskraftiga priser. Under 2016 inledde 

kommissionen två fördjupade undersökningar av föreslagna sammanslagningar på detta 

område. 

Den första föreslagna transaktionen gäller Dow och DuPont, två amerikanska företag, som 

skulle skapa världens största företag inom integrerat växtskydd och utsäde.
34

 Den skulle 

sammanföra två konkurrenter som har de största portföljerna av herbicider och insekticider, 

och som historiskt varit starka när det gäller att föra ut innovativa produkter inom växtskydd 

                                                            
33 Ärende M.39824, Trucks, kommissionens beslut av den 19 juli 2016, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824.  
34 Ärende M.7932, Dow/DuPont, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932.    

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
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och utsäde på marknaden. Den andra föreslagna sammanslagningen är mellan Syngenta i 

Schweiz, en av de främsta globala utsädes- och växtskyddsproducenterna, och ChemChina i 

Kina, som kontrollerar Adama, den största leverantören av generiska växtskyddsmedel i 

Europa.
35

 Deras produkter används vid odlingen av flera av de viktigaste grödorna i Europa, 

inbegripet spannmål, bomull, majs, frukt och grönsaker, raps, sojabönor, sockerbetor och 

solrosor. De fördjupade undersökningarna kommer att undersöka om de planerade 

sammanslagningarna skulle kunna leda till högre priser eller mindre innovation för dessa 

produkter. 

En rättvisare finanssektor för att stödja realekonomin 

De finansiella marknaderna fyller en grundläggande funktion för den europeiska ekonomin, 

och för att stödja den pågående ekonomiska återhämtningen måste de vara stabila, öppna och 

konkurrensutsatta. Sedan krisen inleddes har konkurrenspolitiken spelat en nyckelroll för att 

uppnå en mer rättvis och öppen finanssektor i EU.  

I juni 2016 blev alla delar av förordningen om förmedlingsavgifter tillämpliga fullt ut.
36

 De 

nya reglerna gör kostnaderna för betalningar med betalkort eller kreditkort mer transparenta 

för återförsäljare och konsumenter och ger dem möjlighet att göra effektiva val. Tidigare höll 

bankerna till stor del avgifterna för dessa kortbetalningar i mörker, trots att det i slutändan var 

konsumenterna som stod för kostnaderna. Förordningen om förmedlingsavgifter satte tak för 

avgifterna, och sänkte därmed kostnaderna till gagn för miljontals europeiska konsumenter 

och detaljhandlare. 

Samtidigt fortsatte kommissionen sin undersökning om konkurrensbegränsande samverkan av 

MasterCards och Visas avgifter mellan banker i samband med betalningar gjorda av 

kortinnehavare från icke-EES-länder (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), som inte 

omfattas av förmedlingsavgiftsförordningen och som fortfarande är en börda för europeiska 

näringsidkare.
37

 Kommissionen har också fortsatt undersökningen av MasterCards regler när 

det gäller anslutning över nationsgränserna, som begränsar möjligheten för handlare att dra 

nytta av bättre villkor som erbjuds av banker som är etablerade på den inre marknaden. 

Företag och hushåll behöver sunda finansiella mellanhänder – vanligtvis banker – för att 

stödja beslut om investeringar och konsumtion. Krisen visade att när banker i Europa har 

problem, kan effekterna nå långt utöver de omedelbara hoten mot insättare och aktieägare. De 

kan allvarligt påverka ett lands ekonomiska stabilitet, och har nästan ofrånkomligen 

spridningseffekter i andra medlemsstater och även utanför EU. I detta sammanhang var 

kontrollen av statligt stöd ett mycket viktigt verktyg för att säkerställa en säkrare och sundare 

banksektor i EU.  

Reglerna om statligt stöd är en integrerad del av bankunionen, och garanterar likabehandling 

av de medlemsstater som är med i bankunionen och av dem som inte är det. Kontroll av 

statligt stöd utförs för att säkerställa att de val som en nationell regering gör inte är orimligt 

betungande för statskassan eller snedvrider konkurrensvillkoren inom EU. Under 2016 fattade 

                                                            
35 Ärende M.7962, Chemchina/Syngenta, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962.  
36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 av den 29 april 2015 om förmedlingsavgifter för 

kortbaserade betalningstransaktioner (EUT L 123, 19.5.2015, s. 1), tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.123.01.0001.01.SWE. 
37 Ärende AT.40049, Mastercard II, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049  och AT.39398, Visa MIF, 

tillgängligt på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
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
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398
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kommissionen ett flertal beslut för att bidra till att stabilisera banksektorn i olika 

medlemsstater.
38

 

Kommissionen har också inlett en grundlig undersökning för att, i enlighet med EU:s 

koncentrationsförordning, bedöma om den föreslagna sammanslagningen av Deutsche Börse 

AG (DB) och London Stock Exchange (LSE) skulle minska konkurrensen på flera områden i 

finansmarknadens infrastruktur.
39

 Den föreslagna sammanslagningen skulle kombinera 

verksamheterna för DB och LSE. Genom att kombinera börserna i Tyskland, Förenade 

kungariket och Italien, samt flera av de största europeiska clearingorganisationerna, skulle 

man skapa den överlägset största europeiska börsoperatören. 

Ökad öppenhet på området för finansiella derivat har också varit en prioritet för 

kommissionen. I juli godtog kommissionen de åtaganden som erbjudits av International 

Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA) och informationstjänstleverantören Markit 

när det gäller licensiering av immateriella rättigheter som behövs för att erbjuda 

handelstjänster på marknaderna för kreditswappar (CDS).
40

 En kreditswapp är ett avtal som 

utformats för att överföra kreditrisken, eller risken för betalningsinställelse, med koppling till 

en skuldförbindelse såsom statsobligationer eller företagsobligationer. Kreditswappar används 

av investerare både för att skydda riskerna och som investeringar.  

Kommissionen marknadstestade förslaget till åtaganden i april, och resultatet var positivt. Mot 

bakgrund av resultaten av marknadstestet föreslog Markit mindre ändringar och 

förtydliganden av de ursprungliga åtagandena. De slutliga åtagandena bemöter 

kommissionens farhågor eftersom de förenklar handeln med kreditswappar på börsen, och 

samtidigt förbättrar insynen. Kommissionens beslut säkerställer att alla handelsplatser kan dra 

nytta av rättvis, rimlig och icke-diskriminerande tillgång till data och immateriella rättigheter 

som ägs av ISDA och Markit för att erbjuda handel som är öppen för alla när det gäller 

kreditderivat. Detta ökar marknadens stabilitet och medför ett större urval och lägre 

transaktionskostnader för investerare. Åtagandena bidrar därmed till syftet med MifiD 2-

direktivet
41

 och bankunionen
42

.  

I december ålade kommissionen Crédit Agricole, HSBC och JP Morgan Chase böter om totalt 

485 miljoner euro för deltagande i en kartell inom euroområdet gällande räntederivat.
43

 

Barclays, Deutsche Bank, RBS och Société Générale nådde en uppgörelse med kommissionen 

i samma kartellärende i december 2013. Med tanke på att Crédit Agricole, HSBC och 

JP Morgan Chase valde att inte ingå förlikning, fortsatte undersökningen enligt 

kommissionens standardförfarande för karteller. Detta beslut markerar slutet för den första av 

en rad karteller som upptäckts och bötfällts i den finansiella tjänstesektorn. 

Genomdriva konkurrensregler inom idrotten   

                                                            
38 För ytterligare information, se bilagan till det arbetsdokument som åtföljer denna rapport. 
39 Ärende M.7995, Deutsche Börse/London Stock Exchange Group, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995.  
40 Ärende AT.39745, CDS – Information market, kommissionens beslut av den 20 juli 2016, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745.  
41 Direktivet om marknader för finansiella instrument. Se http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/ 

index_en.htm.  
42 För ytterligare information om bankunionen, se  http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-

union/index_en.htm.  
43 Ärende AT.39914, Euro Interest Rate Derivatives, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914
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Tillämpningsområdet för konkurrensrätten har naturligtvis vissa begränsningar, men i de fall 

konkurrensregler är rätt verktyg är det viktigt att kommissionen vidtar åtgärder i tid för att 

återställa rättvisan på ett visst område inom ekonomin. Vissa sektorer har en lång tradition av 

konkurrenspolitiska beslut, men det är inte fallet för alla sektorer. Ett aktuellt exempel är 

idrotten. 

I september 2016 underrättade kommissionen det internationella skridskoförbundet, 

International Skating Union (ISU), om sin preliminära uppfattning att ISU:s regler som 

innebär att idrottare ställs inför allvarliga påföljder om de deltar i otillåtna skridskoevenemang 

kan vara i strid med EU:s regler om konkurrensbegränsande samverkan.
44

 

Konkurrenslagstiftning och idrottsförbund: undersökningen av Internationella 

skridskoförbundet 

ISU är det enda organ som erkänns av Internationella olympiska kommittén när det gäller förvaltning 

av idrotterna konståkning och hastighetsåkning på skridskor. Dess medlemmar är nationella 

skridskoförbund. Sportreglerna omfattas av EU:s regler om konkurrensbegränsande samverkan när det 

organ som fastställer bestämmelserna eller de företag och personer som berörs av reglerna bedriver 

ekonomisk verksamhet. 

Internationella styrande organ inom idrotten spelar en unik roll för att fastställa spelreglerna och 

säkerställa enhetliga standarder för genomförande. Enligt de regler som fastställts av ISU ställs 

idrottare som deltar i icke godkända evenemang inför ett antal påföljder, som potentiellt kan leda till 

livstids förbud mot att delta i alla de viktigaste internationella tävlingarna i hastighetsåkning på 

skridskor. Kommissionen hyser farhågor över att de påföljder som anges i ISU:s regler begränsar 

idrottarnas handelsfrihet och hindrar nya aktörer som arrangerar evenemang för hastighetsåkning på 

skridskor från träda in på marknaden, eftersom de inte kan dra till sig de främsta idrottsutövarna. 

Kommissionen har beslutat att fortsätta undersökningen, eftersom den gäller särskilda påståenden om 

överträdelser av konkurrensregler på internationell nivå, snarare än mer övergripande problem som rör 

förvaltning inom idrott.  

Kontroll av statligt stöd spelar dessutom en roll i att upprätthålla lika villkor inom idrotten. 

Efter tre separata grundliga undersökningar drog kommissionen i juli 2016 slutsatsen att 

statligt stöd som beviljats av Spanien till sju professionella fotbollsklubbar gav dessa klubbar 

en orättvis fördel i förhållande till andra klubbar, i strid med EU:s regler om statligt stöd.
45

 

EU-reglerna för statligt stöd gäller offentlig intervention på marknaden för att säkerställa att 

den inte snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa marknadsaktörer framför andra. 

Professionell fotboll är en kommersiell verksamhet, och offentliga medel inom detta område 

måste följa reglerna för sund konkurrens. Det är särskilt viktigt för de flesta professionella 

klubbar som måste fungera utan subventioner. 

5. Ta tillvara på potentialen hos den europeiska energiunionen och den cirkulära 

ekonomin 

Konsumenterna är aktiva och centrala aktörer på framtidens energimarknader. Arbetet för en 

verkligt konkurrensutsatt europeisk energimarknad har potential att påverka 

energiräkningarna för europeiska företag och hushåll: Skapandet av en integrerad och 

klimatvänlig europeisk energiunion, fri från tekniska och rättsliga hinder, kommer att ge 

                                                            
44 Ärende AT.40208, International Skating Union’s Eligibility rules, se IP/16/3201 av den 27 september 2016, 

tillgängligt på  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm.  
45 Ärendena SA.29769, Aid to certain Spanish football clubs (skattelättnader för Real Madrid CF, FC Barcelona, 

Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna), SA.33754, Aid to Real Madrid och SA.36387, Aid to Valencia 

football clubs (Valencia, Hercules and Elche), se IP/16/2401 av den 4 juli 2016, tillgängligt på 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29769
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33754
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36387
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm


 

16 

 

konsumenter i hela EU möjligheter att göra bättre val av leverantör och de bästa 

energiavtalen.  

I november lade kommissionen fram ett åtgärdspaket för att bevara konkurrenskraften hos 

EU:s energisektor och stimulera övergången till ren energi.
46

 Paketet ”Ren energi för alla i 

Europa” har tre huvudsakliga mål: prioritering av energieffektivitet, globalt ledarskap inom 

förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna. Lagstiftningsförslagen omfattar 

energieffektivitet, förnybar energi, utformningen av elmarknaden, trygg elförsörjning och 

styrningsregler för energiunionen. Paketet innehåller också ett antal åtgärder för att skydda de 

mest utsatta konsumenterna.  

Tillsammans med paketet offentliggjorde kommissionen sin slutrapport för 

branschutredningen av statligt stöd gällande nationella åtgärder för att se till att tillräcklig 

kapacitet alltid finns för att producera el så att strömavbrott kan undvikas (s.k. 

kapacitetsmekanismer).
47

  

Bidra till en bättre utformning av stödåtgärder för att trygga elförsörjningen 

Syftet med branschutredningen om kapacitetsmekanismer, som omfattade över 120 marknadsaktörer i 

elva medlemsstater, var att samla information om kapacitetsmekanismer för att undersöka, i synnerhet, 

om de garanterar tillräcklig elförsörjning utan att snedvrida konkurrensen eller handeln på EU:s inre 

marknad. 

Kapacitetsmekanismer är mycket viktiga, eftersom de kan bidra till att minska risken för strömavbrott 

för europeiska konsumenter och företag. Samtidigt kan onödiga och dåligt utformade 

kapacitetsmekanismer snedvrida konkurrensen, hindra nödvändiga reformer på marknaderna, hindra 

gränsöverskridande flöden av el, leda till att konsumenterna betalar överpriser för el och riskera att 

motverka målen för minskade koldioxidutsläpp. I slutrapporten konstateras att EU-länderna måste bli 

bättre på att bedöma behovet av sådana mekanismer och ges vägledning om hur 

försörjningstryggheten ska kunna säkerställas samtidigt som snedvridningen av konkurrensen 

minimeras.  

Arbeta för en konkurrensfrämjande olje- och gassektor i EU 

Prospektering och utvinning av olja och gas är viktiga sektorer för att säkerställa 

konkurrensutsatta energipriser för konsumenter och företag i hela EU. De är dessutom särskilt 

viktiga för en effektiv användning av tillgängliga gasresurser i EU, en viktig del av 

energiunionens strategi när det gäller att säkerställa försörjningstryggheten. 

På detta område inledde kommissionen en fördjupad undersökning av Halliburtons förvärv av 

tjänsteföretaget inom petroleumindustrin Baker Hughes i januari.
48

 I maj övergav parterna den 

föreslagna sammanslagningen sedan ett antal konkurrensorgan i hela världen, däribland 

kommissionen, uttryckt farhågor för vad transaktionen skulle innebära för konkurrensen. 

Enligt kommissionens analys skulle den föreslagna transaktionen orsaka konkurrensproblem 

på ett mycket stort antal marknader som är knutna till petroleumtjänster tillhandahållna till 

företag som är verksamma inom prospektering och utvinning av råpetroleum och naturgas i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Kommissionens undersökning utfördes i 

nära samarbete med ett antal konkurrensorgan i hela världen, såsom det amerikanska 

                                                            
46 Se IP/16/4009 av den 30 november 2016, tillgängligt på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

4009_sv.htm.  
47 Se  http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2.  
48 Ärende M.7477, Halliburton/Baker Hughes, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_sv.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477
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justitieministeriet, Brasiliens konkurrensmyndighet (Cade) och den australiska konkurrens- 

och konsumentkommissionen.  

Kommissionen fortsatte även sin utredning av huruvida Gazprom missbrukat sin dominerande 

ställning när det gäller leverans av naturgas i Central- och Östeuropa
49

, och den eventuella 

avskärmningen av gasmarknader i Bulgarien av den bulgariska dominerande aktören BEH
50

. 

Syftet med konkurrenslagstiftningen inom denna sektor är att skapa mer konkurrensutsatta 

marknader för gas i Europa och att underlätta marknadsintegrering samt utbyte av energi 

mellan medlemsstaterna. 

Stödja återvinning och förnybar energi 

Övergången mot en cirkulär ekonomi är en viktig del av strategin för att uppnå ett mer 

hållbart samhälle i Europa. Att ”sluta cirkeln” för produkters livscykel genom mer återvinning 

och vidareutnyttjande medför fördelar för både miljö och ekonomi. En effektiv konkurrens 

inom avfallshanteringssektorn bidrar till att lösa problemen genom att göra så att 

konsumenterna har råd att återvinna. 

I september förelade kommissionen Altstoff Recycling Austria (ARA) 6 miljoner euro i böter 

för blockering av konkurrenter från att komma in på den österrikiska marknaden för hantering 

av förpackningsavfall från hushåll under perioden 2008–2012, i strid med artikel 102 i EUF-

fördraget som förbjuder missbruk av dominerande ställning på marknaden.
51

  

Tillämpning av konkurrenslagstiftningen inom sektorn för avfallshantering 

I Österrike är producenter av varor skyldiga att återta förpackningsavfall som kommer från 

användningen av deras produkter. De får överlåta denna uppgift åt andra företag som sköter insamling 

och materialåtervinning åt dem i utbyte mot en licensavgift som betalas av varuproducenterna. 

Kommissionen konstaterade att konkurrenter som ville träda in eller expandera på marknaden för 

avfallshantering var beroende av att få tillgång till den nationella infrastrukturen för insamling, som 

delvis kontrolleras och delvis ägs av ARA. Undersökningen visade även att ARA under perioden mars 

2008–april 2012 vägrade att ge tillgång till denna infrastruktur, så att konkurrenterna uteslöts från 

marknaden och konkurrensen sattes ur spel.  

När kommissionen påbörjat sin undersökning antog Österrike i september 2013 en ny avfallslag, och 

ARA började bevilja tillträde till dess infrastruktur för insamling av hushållsavfall. Flera konkurrenter 

har trätt in på marknaden sedan dess. ARA erkände överträdelsen, såg till att beslutet underlättades av 

administrativ effektivitet, och föreslog en korrigeringsåtgärd. På grund av ARA:s samarbete med 

kommissionen, nedsattes därför bötesbeloppet med 30 %. 

Samtidigt som parterna samarbetar med kommissionen i beslut om åtaganden och förlikningar i 

kartellärenden, användes samarbetsförfarandet i samband med ett förbud mot konkurrensbegränsande 

åtgärder som inte gällde karteller för första gången sedan ikraftträdandet av förordning nr 1/2003. 

Samarbete i konkurrensförfaranden som inte gäller karteller kan bidra till att stärka effektiviteten för 

kommissionens åtgärder, och skulle kunna tillämpas på andra fall i framtiden. 

Att främja återvinning är endast en del av vägen mot ett mer hållbart samhälle i Europa: 

investeringar i koldioxidsnål och ren energiteknik är också en prioritet. Förnybara 

energikällor är framtidens energikällor, och under de senaste åren har nästan alla 

                                                            
49 Ärende AT.39816, Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe, tillgängligt på  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816.  
50 Ärende AT.39849, BEH gas, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849.  
51 Ärende AT.39759, ARA foreclosure, kommissionens beslut av den 20 september 2016, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759
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medlemsstater antagit ett stödsystem för förnybar energi. Under 2016 antog kommissionen 

inom ramen för reglerna om statligt stöd 15 beslut om nya stödsystem för producenter av 

förnybar energi, som bidrar till att öka hållbarheten i EU:s energisektor och miljöskydd.  

7. Utforma en europeisk och global konkurrenskultur 

För att göra en verklig skillnad när det gäller att skapa en ekonomi som är mer rättvis för alla, 

måste konkurrensregler tillämpas likadant för alla européer, oavsett vilken medlemsstat de 

bor, arbetar, eller handlar i. Kommissionen har därför undersökt om de nationella 

konkurrensmyndigheterna har alla de befogenheter, de resurser och den självständighet som 

krävs för att effektivt kunna tillämpa EU:s konkurrensregler. 

Stärka de nationella konkurrensmyndigheterna för att effektivt tillämpa EU:s konkurrensregler 

Efterlevnaden av EU:s konkurrensregler kontrolleras nu i en omfattning som kommissionen aldrig 

skulle ha kunnat uppnå på egen hand. Sedan 2004 har kommissionen och de nationella 

konkurrensmyndigheterna fattat över 1 000 verkställighetsbeslut, där de nationella 

konkurrensmyndigheterna är ansvariga för omkring 85 % av totalen. Om flera myndigheter med 

ansvar för att kontrollera efterlevnaden ingriper har det en mycket starkare, effektivare och bättre 

avskräckande effekt på företag som kan vara frestade att bryta mot EU:s konkurrensregler. 

Med utgångspunkt i kommissionens meddelande Tio år av antitrustregler enligt förordning 1/200352 

har kommissionen inte vidare övervägt om den verktygslåda som finns tillgänglig för nationella 

konkurrensmyndigheter kan förbättras ytterligare. Under 2016 mottog och samlade kommissionen in 

synpunkter om dessa frågor från ett brett spektrum av intressenter, inklusive företag och 

konsumentorganisationer, nationella konkurrensmyndigheter, nationella regeringar och ledamöter av 

Europaparlamentet. 

Ett offentligt samråd som hölls under perioden november 2015–februari 2016 visade att ungefär 75 % 

av de svarande ansåg att effektiviteten hos de nationella konkurrensmyndigheterna kunde ökas 

ytterligare. Dessutom uttrycktes i 80 % av svaren stöd för att vidta åtgärder på EU-nivå för att 

säkerställa att de nationella konkurrensmyndigheterna har den utrustning och de instrument som de 

behöver.53  

Dessutom anordnades en offentlig utfrågning i samarbete med Europaparlamentet den 19 april 2016 

för att samla in ytterligare synpunkter.54 Med tanke på det totala stödet för att ge de nationella 

konkurrensmyndigheterna befogenheter att vara effektivare verkställande myndigheter, har 

kommissionen börjat utarbeta vägen framåt i form av ett förslag till en EU-lagstiftning. 

Hålla jämna steg med globaliseringen – Samarbeta globalt i konkurrensfrågor    

Att företag i allt högre grad bedriver verksamhet över nationsgränser innebär att ett växande 

antal sammanslagningar, karteller och andra konkurrensbegränsande metoder har en 

internationell dimension och påverkar marknaderna i flera länder, och ofta olika kontinenter. 

När företagen blir globala måste även de tillsynsansvariga bli det: att hitta bättre sätt att 

samarbeta prioriteras därför av konkurrensmyndigheter i hela världen.  
                                                            
52 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. 
53 Offentligt samråd om effektivare konkurrenstillsyn i EU-länderna, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/ 

index_en.html. 
54 Offentlig utfrågning anordnad av Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) i 

samarbete med Europeiska kommissionens GD Konkurrens den 19 april 2016, tillgängligt på 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON. 

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/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON
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Samarbete mellan konkurrensmyndigheter bidrar till att främja samstämmiga resultat, gör 

utredningarna mer effektiva genom att minska onödigt dubbelarbete, och främjar en 

ömsesidig förståelse mellan organen samtidigt som kostnaderna minskas för företagen. Under 

2016 bekräftade kommissionen sitt åtagande på detta område genom att aktivt delta i 

internationella organ med anknytning till konkurrens, såsom OECD:s konkurrenskommitté, 

Världsbanken och Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (Unctad). 

Kommissionen är också en ledande medlem i det internationella konkurrensnätverket (ICN), 

det främsta globala forumet för konkurrensorgan med 132 medlemmar. Viktiga resultat av 

detta multilaterala engagemang är vägledningen över korrigerande åtgärder, Merger Remedies 

Guide, och kartellarbetsgruppens katalog över utredningsbefogenheter, Catalogue on 

Investigative Powers, båda antagna av det internationella konkurrensnätverket under 2016. 

På bilateral nivå påbörjade kommissionen under 2016 förhandlingar om frihandelsavtal med 

Armenien, Mexiko, Indonesien och Filippinerna, återupptog förhandlingar med Mercosur, och 

gjorde framsteg i förhandlingarna med Japan. Kommissionens ansträngningar i 

förhandlingarna om frihandelsavtal är fokuserade på att införa bestämmelser om konkurrens 

och statligt stöd, i syfte att främja konvergens när det gäller konkurrenspolitiska instrument 

och förfaranden mellan jurisdiktioner, samt värna en global konkurrens på lika villkor. 

I juni 2016 förelade kommissionen rådet ett förslag till avtal som inbegriper bestämmelser om 

utbyte av information som samlats in i samband med konkurrensförfarandena i det befintliga 

samarbetsavtalet mellan EU och Kanada. Möjligheten att utbyta bevis skulle förbättra 

samarbetet mellan kommissionen och den kanadensiska konkurrensmyndigheten, och leda till 

ökad tillämpning av konkurrensregler. Dessutom har Margrethe Vestager, 

kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, enats med chefen för Japans 

kommission för rättvis handel, ordförande Sugimoto, om att inleda förhandlingar för att 

uppgradera samarbetsavtalet mellan EU och Japan med bestämmelser om utbyte av 

bevismaterial. 

Kommissionen deltar även aktivt i det tekniska samarbetet med tillväxtekonomier som 

utvecklar sin konkurrenspolitik och sina system för tillsyn. I juni undertecknade 

kommissionen ett samförståndsavtal med Sydafrika, vilket kompletterar samförståndsavtalen 

som undertecknats med övriga Briks-länder
55

 under de senaste åren. 

Upprätthålla en givande interinstitutionell dialog  

Europaparlamentet, rådet och de rådgivande kommittéerna, med deras särskilda funktioner 

gentemot europeiska medborgare och berörda parter, är viktiga partner i dialogen om 

konkurrenspolitiken. 

Liksom tidigare år har parlamentet antagit en resolution om kommissionens årliga rapport om 

konkurrenspolitiken. Kommissionen välkomnar parlamentets stöd för konkurrenspolitiken 

som en hörnsten i det europeiska projektet. Kommissionen instämmer i att konkurrens ger 

konsumenter egenansvar, driver fram ekonomisk tillväxt och håller marknaderna öppna för 

företag, inbegripet små och medelstora företag. I detta hänseende gör konkurrenspolitiken 

marknaderna mer rättvisa för alla. Kommissionen håller med parlamentet om att 

genomdrivande av konkurrenslagstiftningen är mycket viktigt för att förhindra missbruk av 

ekonomisk makt och säkerställa att alla företag och företagare får sin skäliga andel av 

fördelarna med tillväxten. 

                                                            
55 Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika. 
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Kommissionen välkomnar parlamentets engagemang i kampen mot skatteundandragande och 

skatteflykt. I april 2016 utbytte kommissionsledamot Vestager synpunkter med 

Europaparlamentets andra särskilda utskott för skattefrågor. Under 2016 åtog sig 

kommissionen en rad viktiga satsningar på detta område.
56

 Kommissionen har också fått 

belägg för förhandsbesked om beskattning från samtliga medlemsstater och arbetar 

systematiskt för att analysera dessa belägg. I juni 2016 offentliggjorde kommissionen ett 

arbetsdokument om statligt stöd och förhandsbesked om beskattning och anordnade ett forum 

på hög nivå för att ge medlemsstaterna klarhet om tillämpningen av reglerna om statligt stöd i 

förhandsbesked om beskattning.   

Parlamentet upprepade sin begäran om att avsluta systemet för statligt krisstöd till 

banksektorn. Kommissionen anser att de nuvarande reglerna om statligt stöd är nödvändiga 

för att bevara finansiell stabilitet och minimera kostnaderna för skattebetalarna och säkerställa 

att de omstrukturerade bankerna börjar låna ut pengar till företag och hushåll igen, och 

därmed bidrar till förverkligandet av bankunionen. Genom reglerna om statligt stöd bibehålls 

också lika konkurrensvillkor mellan banker som får statligt stöd och banker som inte får det. I 

februari 2016 deltog kommissionsledamot Vestager i en öppen diskussion med ledamöter av 

Europaparlamentet för att redogöra för kommissionens tillvägagångssätt i enlighet med 

reglerna om statligt stöd. 

Ytterligare rekommendationer från parlamentet återspeglas i denna rapport, närmare bestämt 

hur en oberoende tillämpning av konkurrensreglerna bidrar till kommissionens politiska 

prioriteringar när det gäller att fördjupa den digitala inre marknaden och energiunionen, och 

för att garantera den europeiska industrins konkurrenskraft i en globaliserad värld. I rapporten 

anges de åtgärder som kommissionen vidtagit under året för att värna konkurrensen inom 

viktiga sektorer i den europeiska ekonomin. I maj och augusti 2016 deltog GD Konkurrens 

också i seminarier och debatter i parlamentet för att diskutera hur konkurrenslagstiftningen 

kan bidra till en bättre fungerande leveranskedja för livsmedel. 

Kommissionen välkomnar parlamentets uppmaning till kommissionen att främja en verklig 

konkurrenskultur inom medlemsstaterna. I april 2016 anordnade kommissionen och 

parlamentet en utfrågning på kommissionens initiativ för att ge de nationella 

konkurrensmyndigheterna möjlighet att nå sin fulla potential som effektiva verkställande 

myndigheter av de europeiska konkurrensreglerna. Kommissionsledamot Vestager deltog i 

utfrågningen. Som ett led i den strukturerade dialogen med Europaparlamentet utbytte 

kommissionsledamot Vestager även synpunkter med ECON-utskottet i oktober 2016. 

Kommissionen välkomnar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs samt 

Regionkommitténs intresse för konkurrenspolitiken och är beredd att delta i en konstruktiv 

dialog. Kommissionsledamot Vestager deltog i debatten om den europeiska 

konkurrenspolitiken vid plenarsessionen i Ekonomiska och sociala kommittén den 14 juli 

2016. I Regionkommittén förklarade kommissionen sin strategi när det gäller tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse i EU. 

                                                            
56 För närmare uppgifter, se kapitel 2 i denna rapport. 


