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Ubuntu Sverige
Att: Magnus Ewert
Per e-post

Påstått konkurrensproblem avseende BankID för Linux
operativsystem
Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.
Ärendet
Ni har i skrivelse som kom in till Konkurrensverket den 29 april 2014 anfört att
Finansiell ID-Teknik BID AB som äger och förvaltar e-legitimationen BankID
avser att avsluta allt stöd för operativsystemet Linux. Vidare har anförts att en
sådan åtgärd innebär att oligopol uppstår på marknaden för operativsystem då
Linuxanvändare utestängs från möjligheten att använda de tjänster BankID
erbjuder.
Skäl för beslutet
Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls ska
granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet
eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om
någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att utreda och bevisa en
överträdelse.
Konkurrensverket finner inte skäl för att i sak pröva de förhållanden som ni tar
upp. Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett
ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.
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Särskild talan
Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet
ytterligare kan inte överklagas. Detta följer av 7 kap. 1 § konkurrenslagen
(2008:579).
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Särskild talan om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag
enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen eller missbruk av dominerande ställning enligt 2
kap. 7 § konkurrenslagen eller enligt artikel 101 respektive 102 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt väcks genom ansökan om stämning vid
Marknadsdomstolen.
_____________________________
Detta beslut har fattats av sakkunnige Omar El Khatib. Föredragande har varit
Sofi Landström.

Omar El Khatib
Sofi Landström
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats

