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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi 

(2016/0000(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om "På vej mod en akt for det digitale 

indre marked"1, 

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om strategien for det indre marked2, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2016 med titlen "En europæisk 

dagsorden for den kollaborative økonomi" (COM(2016)0356), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. maj 2016 med titlen 

"Onlineplatforme og det digitale indre marked - Muligheder og udfordringer for 

Europa" (COM(2016)0288), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2015 med titlen 

"Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne" 

(COM(2015)0550), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et 

digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192), 

– der henviser til mødet i Konkurrenceevnerådet den 29. september 2016 og resultaterne 

heraf; 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 

2006 om tjenesteydelser i det indre marked3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 

visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 

indre marked ("Direktivet om elektronisk handel")4, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 

virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og 

om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)5, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 

2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0237. 
3 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36. 
4 EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1. 
5 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22. 
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forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om 

behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 

kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem 

nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse ("direktivet om forbrugerrettigheder")1, 

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 25. maj 2016 om vejledning for 

gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis (SWD(2016)0163), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)2, 

– der henviser til udtalelsen fra Regionsudvalget af 7. december 2016 med titlen "Den 

kollaborative økonomi og onlineplatforme: en fælles vision for byer og regioner"3, 

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 15. 

december 2016 om den kollaborative økonomi4, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

(A8-0000/2017), 

A. der henviser til, at den kollaborative økonomi har oplevet en hurtig vækst i de seneste år 

hvad angår brugere, transaktioner og indtægter og skaber nye måder at levere produkter 

og tjenesteydelser på og udfordrer eksisterende virksomheder inden for mange 

økonomiske områder; 

B. der henviser til, at disse radikale ændringer har en betydelig indvirkning på det retlige 

landskab, idet de udvisker de etablerede grænser mellem forbruger og leverandør, ansat 

og selvstændig samt professionel og ikke-professionel udbydelse af tjenesteydelser og 

derigennem udfordrer mange kritiske områder af EU-lovgivningen; 

Generelle overvejelser 

1. glæder sig over meddelelsen om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi 

og understreger, at den bør udgøre et første skridt i retning af en omfattende og ambitiøs 

EU-strategi herom; 

2. mener, at den kollaborative økonomi, hvis den udvikles på en ansvarlig måde, kan 

skabe betydelige muligheder for borgerne og forbrugerne, der får gavn af øget 

konkurrence, skræddersyede tjenesteydelser og lavere priser; 

3. er enig i, at den kollaborative økonomi også kan skabe nye iværksættermuligheder, job 

                                                 
1 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11. 
2 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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og vækst og kan spille en vigtig rolle med hensyn til at gøre det økonomiske system 

ikke blot mere effektivt, men også socialt og miljømæssigt bæredygtigt; 

4. erkender samtidig, at den kollaborative økonomi har en dyb indvirkning på 

veletablerede forretningsmodeller; understreger risikoen ved at have forskellige 

retsstandarder for ensartede økonomiske aktører; er bekymret over risikoen for, at 

forbrugerbeskyttelsen, kvinders rettigheder, arbejdstagernes rettigheder og 

overholdelsen af skatteregler kan blive reduceret; erkender den indvirkning, som 

kollaborative virksomheder har på bymiljøet; 

5. påpeger risikoen for at øge lovgivningsmæssige gråzoner, den konsekvente 

tilsidesættelse af eksisterende regler og opsplitningen af det indre marked; er bekendt 

med, at disse ændringer, hvis de ikke forvaltes korrekt kan resultere i retlig usikkerhed 

om gældende regler og begrænsninger ved udøvelsen af individuelle rettigheder; 

6. anser udviklingen af en dynamisk og klar retlig ramme for at være af afgørende 

betydning for, at den kollaborative økonomi kommer til at blomstre i EU; 

Kollaborativ økonomi i EU 

7. påpeger nødvendigheden at betragte den kollaborative økonomi ikke kun som en 

forretningsmodel, men også som en ny form for integration mellem økonomien og 

samfundet, som er i stand til at indlejre økonomiske relationer i sociale relationer og 

skabe nye samfundsformer; 

8. henleder opmærksomheden på det forhold, at den kollaborative økonomi i Europa har 

en række specifikke træk, da den generelt er mere rodfæstet på lokalt niveau, og 

afspejler den europæiske forretningsstruktur, der primært består af SMV'er; 

9. bemærker, at europæiske iværksættere udviser en stærk tilbøjelighed til at skabe 

kollaborative platforme til sociale formål, og erkender en stigende interesse for 

kooperative styringsmodeller; 

10. understreger, at det er vigtigt at hindre enhver form for forskelsbehandling og sikre en 

effektiv og lige adgang til kollaborative tjenesteydelser, særlig for dårligt stillede 

personer og samfund; 

11. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til brugerstyrede kollaborative praksisser, der 

ikke har gevinst for øje, og som sigter mod at etablere deling og samarbejde, og en 

almennyttig tilgang til den kollaborative økonomi med henblik på at fremme 

skalerbarheden af en social økonomi og adgang til åben viden; 

EU’s lovgivningsmæssige rammer: peers, forbrugere, kollaborative platforme 

12. er bekymret over, at der på grund af nationale, regionale og lokale forskrifter samt 

retspraksis opstår betydelige forskelle blandt medlemsstaterne, da en stor del af den 

fremvoksende kollaborative økonomi fortsat ikke er reguleret, hvilket udgør en risiko 

for opsplitning af det indre marked;  

13. glæder sig over, at Kommissionen vil gøre noget ved den aktuelle opsplitning, men 
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beklager, at dens meddelelse ikke bragte tilstrækkelig klarhed over, hvorvidt den 

eksisterende EU-lovgivning finder anvendelse på forskellige modeller for kollaborativ 

økonomi; 

14. er enig i, at markedsadgangskravene for kollaborative platforme og tjenesteudbydere 

skal være nødvendige, begrundede og forholdsmæssige, og at denne vurdering bør 

afhænge af, om tjenesteydelserne leveres af professionelle eller private personer, idet 

peers underlægges lettere retskrav; 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at give medlemsstaterne yderligere 

retningslinjer med henblik på at fastsætte effektive kriterier til at sondre mellem peers 

og professionelle, hvilket er afgørende for en retfærdig udvikling af den kollaborative 

økonomi; 

16. henleder samtidig opmærksomheden på risikoen for, at etableringen af grænseværdier 

kan skabe ulighed mellem mikrovirksomheder og små virksomheder på den ene side og 

peers på den anden side; opfordrer derfor til at revidere den lovgivning, der finder 

anvendelse på professionelle tjenesteudbydere, med henblik på at skabe lige vilkår 

mellem sammenlignelige kategorier af tjenesteudbydere og fjerne unødvendigt 

bureaukrati; 

17. mener, at forbrugerne bør sikres et højt og effektivt beskyttelsesniveau, uanset om 

tjenesteydelserne er leveret af professionelle eller peers; fremhæver især betydningen af 

at beskytte forbrugerne i forbindelse med peer-to-peer-transaktioner; glæder sig over 

Kommissionens initiativ til at sikre, at forbrugerlovgivningen er tilstrækkelig, og hindre 

misbrug af den kollaborative økonomi; 

18. understreger, at der i mange tilfælde stadig er brug for regler til beskyttelse af 

forbrugerne i den kollaborative økonomi, særlig på grund af vedvarende skæve 

oplysninger eller manglende valg; 

19. opfordrer Kommissionen til at præcisere de kollaborative platformes 

erstatningsansvarsordning, hvilket kan styrke en ansvarlig adfærd og forbedre 

forbrugernes tillid; 

20. opfordrer Kommissionen til yderligere at gennemgå EU-lovgivningen for at begrænse 

usikkerheden vedrørende de regler, der finder anvendelse på kollaborative 

forretningsmodeller, og vurdere, om der er brug for nye eller ændrede regler; 

21. mener, at enhver ny lovgivning bør udnytte platformenes selvstyringskapacitet; er 

overbevist om, at kollaborative platforme selv kan indtage en aktiv rolle inden for disse 

nye lovgivningsmæssige rammer ved at korrigere mange skæve oplysninger og andre 

markedssvigt, der traditionelt er blevet håndteret gennem lovgivning, navnlig gennem 

digitale tillidsopbygningsmekanismer;  

22. er samtidig kraftigt overbevist om, at denne selvstyringskapacitet ikke dæmper behovet 

for lovgivning, særlig for markedssvigt, som platforme ikke kan afhjælpe, og for andre 

normative mål (f.eks. vende uligheden, fremme retfærdighed, rummelighed og åbenhed 

osv.); 
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23. påpeger, at det er af afgørende betydning at præcisere de metoder, på grundlag af hvilke 

der træffes beslutninger baseret på algoritmer, og at garantere retfærdige algoritmer; 

fremhæver behovet for at undersøge big datas potentielle skadevirkninger på 

privatlivets fred, at vurdere indvirkningen af data på forskellige segmenter af samfundet 

og hindre forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen til at fastsætte effektive kriterier 

for at udvikle ansvarsprincipper for algoritmer med henblik på informationsbaserede 

kollaborative platforme; 

24. er overbevist om, at fælles horisontale og harmoniserede lovgivningsmæssige EU-

rammer, som består af en kombination af generelle principper og specifikke regler, skal 

udvikles ud over enhver sektorspecifik lovgivning, der måtte være brug for; 

25. opfordrer Kommissionen til at etablere en ambitiøs håndhævelsesramme og til at støtte 

medlemsstaterne i at udvikle en stærk overholdelses- og håndhævelseskultur; 

Konkurrence og overholdelse af skatteregler 

26. opfordrer Kommissionen til at fremme ensartede konkurrencevilkår blandt kollaborative 

platforme; understreger betydningen af at identificere og bekæmpe hindringer for 

fremkomsten og opskaleringen af kollaborative virksomheder, især nystartede 

virksomheder; understreger i denne forbindelse behovet for en fri datastrøm, 

dataportabilitet og interoperabilitet, der gør det lettere at skifte mellem platforme og 

hindre fastlåsning, og som er nøglefaktorer for åben og loyal konkurrence og for at 

styrke brugere af kollaborative platforme; 

27. er bekymret over de vanskeligheder, der hidtil er dukket op i forbindelse med 

overholdelse og håndhævelse af skattereglerne, på trods af den øgede sporbarhed af 

økonomiske transaktioner via onlineplatforme; 

28. understreger endvidere det akutte behov for samarbejde mellem de kompetente 

myndigheder og kollaborative platforme om håndhævelse af skatteregler og 

skatteinddrivelse og anmoder om, at sidstnævnte kommer til at spille en aktiv rolle; 

29. tilskynder medlemsstaterne til at enes om en ensartet række oplysninger, som 

virksomheder skal indgive til skattemyndighederne inden for rammerne af deres 

skatteoplysningspligt; 

30. er enig i, at der bør anvendes skatteforpligtelser, der fungerer på samme måde, på 

virksomheder, der leverer tilsvarende tjenesteydelser, og er overbevist om, at der skal 

betales skat, når der genereres profit; 

Indvirkning på arbejdsmarkedet og arbejdstagernes rettigheder 

31. fremhæver, at den digitale revolution påvirker arbejdsmarkedet dybt, og at fremspirende 

tendenser i den kollaborative økonomi er en del af en bredere tendens; 

32. understreger, at det er af afgørende betydning at sikre arbejdstagernes rettigheder inden 

for kollaborative tjenesteydelser, undgå social dumping og garantere retfærdige 

arbejdsvilkår og tilstrækkelig social beskyttelse; 
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33. er bekymret over risikoen for, at arbejdstagere på tilkaldebasis ikke er omfattet af nogen 

reel retsbeskyttelse, og at kollaborative platforme skal overføre deres risici til 

arbejdstagere uden nogen iværksættermæssige forpligtelser; 

Den kollaborative økonomis lokale dimension 

34. bemærker, at lokale regeringer allerede er i gang med at regulere og fremme den 

kollaborative økonomi og fokuserer på kollaborative praksisser både som genstand for 

deres politikker og som et organisationsprincip for nye former for kollaborativ styring; 

35. mener, at der er et bredt manøvrerum for nationale, regionale og lokale myndigheder til 

at vedtage kontekstspecifikke regler med henblik på at forfølge klart identificerede 

målsætninger af almen interesse med forholdsmæssige foranstaltninger, der er i fuld 

overensstemmelse med EU-lovgivningen; opfordrer derfor Kommissionen til at støtte 

medlemsstaterne i deres beslutningstagning og i vedtagelsen af regler, der er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

36. bemærker, at de første på banen har været byer, hvor bymæssige betingelser såsom 

befolkningstæthed og fysisk nærhed begunstiger vedtagelsen af kollaborative 

praksisser; er endvidere overbevist om, at den kollaborative økonomi også kan skabe 

betydelige muligheder for de interne yderområder og landdistrikterne;  

Fremme af den kollaborative økonomi 

37. påpeger betydningen af tilstrækkelige kompetencer og færdigheder for at sætte så 

mange mennesker som muligt i stand til at spille en aktiv rolle i den kollaborative 

økonomi; er af den mening, at den kollaborative økonomis potentiale kun vil blive 

frigivet fuldt ud gennem effektive politikker for social inklusion på EU-niveau, 

begyndende med tillidsfuld og kritisk anvendelse af IKT som en nøglekompetence for 

strategier for livslang læring; 

38. henleder opmærksomheden på de vanskeligheder, som europæiske kollaborative 

platforme oplever med at få adgang til risikokapital og med deres opskaleringsstrategi, 

hvilket forstærkes af det ringe omfang og opsplitningen af de indenlandske markeder og 

af en kritisk mangel på grænseoverskridende investeringer; 

39. understreger, at kollaborative finansieringssystemer – som f.eks. crowdfunding – kun er 

vellykkede, når de integreres med traditionelle finansieringskanaler i et effektivt 

finansieringsøkosystem; 

40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

1. Kollaborativ økonomi: generel oversigt 

Begrebet "kollaborativ økonomi" omfatter en lang række aktiviteter, der stammer fra 

forskellige kollaborative forretningsmodeller, herunder modeller uden gevinst for øje. 

Forretningsmodellerne spænder fra kollaborative platforme, der giver mulighed for 

udveksling af varer eller tjenesteydelser over hele verden, til små kollaborative SMV'er, der 

leverer tjenesteydelser til lokalsamfundene. 

I de seneste år har den kollaborative økonomi oplevet en hurtig vækst hvad angår brugere, 

transaktioner og indtægter og skaber i sidste ende nye måder at levere produkter og 

tjenesteydelser på inden for mange områder. I begyndelsen af 2014 var primært seks 

aktivitetsområder berørt (varer/detailhandel, tjenesteydelser, plads/indkvartering, transport og 

penge). I 2016 var antallet af områder næsten tredoblet og bredte sig til nye sektorer (f.eks. 

sundhed, uddannelse, logistik, kommuner, rumplanlægning, ydelser såsom energi osv.) eller 

skabte nye typer af aktiviteter (f.eks. producenters bevægelse inden for varesektoren). 

Der anvendes en række termer til at beskrive dette hurtigt voksende fænomen, og de bruges 

ofte i flæng: deleøkonomi, peerøkonomi, on demand-økonomi, peerplatformmarkeder, 

opgaveøkonomi, kollaborativt forbrug, deltagelsesbaseret kapitalisme osv. Disse definitioner 

afspejler dynamikken i selve fænomenet samt omfanget og intensiteten af den aktuelle 

politiske og akademiske debat herom. 

Indtil videre eksisterer der allerede flere definitioner af kollaborativ økonomi. I Oxford 

Dictionary defineres kollaborativ økonomi som: et økonomisk system, hvor aktiver eller 

tjenesteydelser deles mellem privatpersoner, enten gratis eller for et gebyr, typisk ved hjælp 

af internettet1. Kommissionen henviser i sin meddelelse til den som "forretningsmodeller, ved 

hvilke aktiviteterne muliggøres ved hjælp af kollaborative platforme, som udgør et åbent 

marked for lejlighedsvis brug af varer eller tjenesteydelser, der ofte tilbydes af 

privatpersoner", og præciserer samtidig, at transaktioner inden for den kollaborative økonomi 

ofte ikke involverer et ejerskifte og kan udføres med eller uden henblik på fortjeneste.  

Inden for den kollaborative økonomi og dens forretningsmodeller er der generelt blevet 

identificeret tre primære typer af aktører: 

i) tjenesteudbydere - privatpersoner, der tilbyder tjenesteydelser (aktiver, færdigheder, tid 

mod betaling eller gratis) lejlighedsvis (peers) eller professionelle 

ii) brugere af disse tjenesteydelser og 

iii) kollaborative platforme, der forbinder udbud og efterspørgsel i realtid og letter 

transaktioner 

2. Kommissionens svar 

I juni 2016 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse med titlen "En europæisk dagsorden 

                                                 
1 Se også: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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for den kollaborative økonomi" med det formål at imødegå bekymringer over usikkerheden 

om rettigheder og forpligtelser for forskellige aktører, der deltager i den kollaborative 

økonomi, og for at give svar ud fra et EU-perspektiv. Meddelelsen søger at give en ikke-

bindende vejledning om, hvordan den eksisterende EU-lovgivning finder anvendelse på 

kollektive forretningsmodeller. Den undersøger problemer, som berører markedsoperatører og 

offentlige myndigheder, og som fordeler sig inden for fem hovedområder: 1) Krav vedrørende 

markedsadgang 2) Ansvarsordninger 3) Brugerbeskyttelse 4) Selvstændige og arbejdstagere i 

den kollaborative økonomi 5) Skat. 

3. Vigtigste spørgsmål i forbindelse med den kollaborative økonomi 

3.1. Muligheder og fordele 

Den kollaborative økonomi kan skabe betydelige muligheder for forbrugere, iværksættere og 

borgere samt generere nye job, vækst og indtægtskilder. 

Det skønnes, at kollaborative platforme, der opererer inden for fem hovedsektorer under den 

kollaborative økonomi, genererede indtægter for 3,6 mia. EUR i 2015 i EU1. Potentialet for 

den kollaborative økonomi er betydeligt med en årlig vækst på over 25 %2, og teoretisk kan 

den økonomiske gevinst kombineret med en bedre udnyttelse af kapaciteten som et resultat af 

den kollaborative økonomi nå op på 572 mia. EUR3. Disse tal bør dog betragtes med et vist 

forbehold, da det på trods af den voksende økonomiske betydning fortsat er vanskeligt at måle 

værdien af den kollaborative økonomi. Dette skyldes også, at der ikke er vedtaget nogen 

metode for at måle den kollaborative økonomis mangfoldige indvirkninger på økonomien, 

samfundet og miljøet samt manglen på indsamlede data. 

En række undersøgelser påviser en temmelig betragtelig støtte og interesse fra forbrugernes 

side i den kollaborative økonomi4. En række årsager og motiver tilskynder peers til at deltage 

i denne nye forretningsmodel, bl.a. finansielle fordele, kvalitet og erfaringer samt positiv 

social eller samfundsmæssig indvirkning. Ifølge Eurobarometer finder 42 % af forbrugerne 

tjenesteydelser inden for den kollaborative økonomi mere bekvemme, og 33 % sætter pris på 

det forhold, at de er billigere eller endda gratis5.  

3.2. Centrale udfordringer og risici 

Det er samtidig også vigtigt at bemærke den betragtelige indvirkning, som den kollaborative 

økonomis forretningsmodeller har på mange traditionelle virksomheder og deres 

veletablerede produktions- og forbrugsmodeller. I de seneste år har dette fænomens hurtige og 

uregulerede vækst skabt en række udfordringer og potentielle risici, som bør tages i 

betragtning og overvejes nærmere. 

Først og fremmest har der rejst sig adskillige spørgsmål om forbrugerrettigheder og -

beskyttelse på følsomme områder, der berører databeskyttelse, gennemsigtighed og 

pålidelighed i forbindelse med oplysninger til forbrugerne, de kollaborative platformes 

                                                 
1 The Sharing Economy, PWC, casestudie, den 12. september 2013.  
2 Ibid. (PWC(2013). 
3 EPRS, The Cost of Non-Europe in the sharing economy, 2016. 
4 Ifølge undersøgelsen fra BEUC fra juli 2015 havde 70 % af forbrugerne deltaget mindst én gang, 60-80 % af de 

adspurgte var meget tilfredse med deres oplevelse, og 32 % af dem deltog som "producentforbrugere". 
5 Flash Eurobarometer 438, juni 2016, Kommissionen. 
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ansvarsordninger, retfærdige algoritmer og mulige former for forskelsbehandling. Der er en 

potentiel risiko for, at minimumsstandarderne, særlig i forbindelse med peer-to-peer 

transaktioner, sænkes i forhold til eksisterende standarder, der anvendes på lignende 

tjenesteydelser leveret af professionelle. Endvidere har den hastige udbredelse af 

kollaborative platforme i visse sektorer skabt en risiko for illoyal konkurrence med fremvækst 

af nye monopoler og fastlåsningsmekanismer. Dette har også skabt alvorlige problemer med 

overholdelse og håndhævelse af skattereglerne på trods af den øgede sporbarhed af 

økonomiske transaktioner. 

Sidst, men ikke mindst, har kollaborative forretningsmodeller, der skabes inden for rammerne 

af den aktuelle digitale revolution, en dyb indvirkning på arbejdsmarkedet samt på forholdene 

på arbejdsmarkedet mellem kollaborative platforme og arbejdstagere med en konkret risiko 

for at undergrave rimelige arbejdsvilkår, retlige minimumsstandarder og tilstrækkelig social 

beskyttelse. 

3.3. Lovgivningsmæssige rammer 

Der opstår to centrale spørgsmål med hensyn til de lovgivningsmæssige rammer: 1.) hvilke 

bestemmelser under gældende fællesskabsret, der kan finde anvendelse på den kollaborative 

økonomi 2.) om de eksisterende EU-regler er egnet til målet om at skabe den klarhed, 

bemyndigelse og beskyttelse, der er nødvendig for forskellige aktører inden for den 

kollaborative økonomi. 

Kollaborative forretningsmodeller er mere komplekse og varierede og udstyret med en 

forskellig grad af decentralisering, deprofessionalisering og deltagelse af nye økonomiske 

aktører, peers/producentforbrugere. Hidtil har en klar afgrænsning mellem professionel 

tjenesteudbyder/handler og forbruger endvidere været vanskelig, da forbindelserne er meget 

flersidede. I forbindelse med en forbruger-til-forbruger-transaktion (P2P) eller i en forbruger-

til-virksomhed-transaktion optræder forbrugeren som tjenesteudbyder.  

Eftersom de eksisterende retlige rammer i EU var udformet til at regulere konventionelle 

virksomheder og beskytte forbrugernes rettigheder som den sårbare part i en 

forretningstransaktion, opstår der vanskeligheder. Der sættes spørgsmålstegn ved rettigheder 

og pligter for forskellige aktører inden for den kollaborative økonomi, og dette skaber et miljø 

præget af usikkerhed. Denne usikkerhed er knyttet til en række aspekter - EU's gældende 

retlige rammer, lovgivningsmæssige forpligtelser for forskellige aktører inden for den 

kollaborative økonomi, forbrugerrettigheder, erstatningsansvarsordning, arbejdstagernes 

status og skatteordning - for at nævne de vigtigste. 

3.4. Risiko for fragmentering af det indre marked 

Ikke kun medlemsstaterne, men også regionale og lokale myndigheder og deres jurisdiktioner 

samt Domstolen har på det lovgivningsmæssige område reageret meget forskelligt på den 

kollaborative økonomi1. Deres svar og reaktioner er meget indbyrdes varierende og afspejler 

forskellige medlemsstaters tilgang til udfordringerne med den kollaborative økonomis 

forretningsmodel, selv inden for samme land. 

Visse medlemsstater udvikler specifikke foranstaltninger og fastsætter kriterier, der 

                                                 
1 Domstolen, sag C-434/15, Domstolen, sag C-526/15.  
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underlægger peers lettere retskrav. I nogle tilfælde sondrer de mellem professionel og ikke-

professionel levering af tjenesteydelser, idet der fastsættes overgrænser for peers indtægter fra 

den kollaborative økonomi og anvendes lavere skattesatser1. I visse andre lande overvejer de 

nationale myndigheder, om de skal indføre strengere oplysningspligt for kollaborative 

platforme2. 

Det skal bemærkes, at byer har været blandt de første til at reagere på den kollaborative 

økonomi, eftersom bymæssige betingelser såsom befolkningstæthed og fysisk nærhed har 

begunstiget en hurtigere udbredelse af vedtagelsen af kollaborative praksisser, særlig i visse 

sektorer som f.eks. indlogering og transport3. Gennem positive eksempler på samarbejde 

mellem kompetente lokale myndigheder og kollaborative platforme er der skabt gode 

praksisser såsom faglig uddannelse af producentforbrugere, forsikringsordninger eller øget 

bevidstgørelse af forbrugerne om eventuelle skattemæssige og retlige forpligtelser4. 

Disse og andre eksempler på foranstaltninger, der træffes af visse medlemsstater, regionale 

myndigheder eller byer – nogle gange med aktivt samarbejde fra de kollaborative platforme 

selv – er eksempler på en række bedste praksisser, der kunne anvendes i hele EU. Sådanne 

ensidige fragmenterede foranstaltninger skaber adskillige begrænsninger og barrierer for 

kollaborative virksomheder i EU, der ønsker at opskalere og ekspandere, såvel som for 

forbrugerne og undergraver derigennem i sidste ende nogle af fordelene ved den kollaborative 

økonomi og truslen om at fragmentere det indre marked. 

3. Ordførerens vigtigste prioriteringer 

Ordføreren anerkender de vigtige muligheder og fordele ved den kollaborative økonomi for 

samfundet og økonomien. Samtidig er han opmærksom på de potentielle udfordringer – 

understreget ovenfor – og er navnlig bekymret over den mulige risiko for opsplitning af det 

indre marked, fordi store dele af den kollaborative økonomi fortsat ikke er reguleret. 

Ordføreren mener derfor, at der først og fremmest er et behov for en horisontal europæisk 

ramme bestående af en kombination af generelle principper og specifikke regler, som ville 

bane vejen for homogene og dynamiske vilkår på EU-plan og forebygge eventuelle negative 

konsekvenser for arbejdstagerne, risici for illoyal konkurrence mellem traditionelle sektorer 

og kollaborative platforme samt skatteundgåelse. 

Det er ligeledes vigtigt at definere karakteristikker og ansvarsområder for hovedaktørerne 

inden for den kollaborative økonomi, især med hensyn til: 

- en klar sondring mellem peers og professionelle 

                                                 
1 Belgien løser problemet med peers, der lejlighedsvis leverer tjenesteydelser, ved at anvende ene særlig 

skattesats på kun 10 % for diverse indtægter på op til 5 000 euro, Italien overvejer at indføre en overgrænse på 

10 000 euro for ikke-professionel indkomst inden for rammerne af den kollaborative økonomi, mens Det 

Forenede Kongerige for nylig bekendtgjorde et skattefradrag på 2 000 pund for formueindkomst og 

driftsindtægt. 
2 Frankrig: Lov nr. 2016-1321 af 7. oktober 2016 om en digital republik. 
3 Eksempel fra Tyskland og Belgien: Berlin og Bruxelles pålægger strenge registreringskrav for 

indkvarteringsplatforme, mens Hamburg og den flamske region henholdsvis har fastlagt en forskellig tilgang, der 

er karakteriseret ved lavere registreringskrav. 
4 De lokale myndigheder i Estland gennemfører et pilotprojekt i samarbejde med en bildelingsplatform med 

henblik på at udvikle en mere brugervenlig selvangivelse for forskellige digitalt baserede forretningsmodeller. 
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- kollaborative platformes karakter, forpligtelser og ansvar 

- et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, også hvad angår peer-to-peer-dimensionen/-

transaktioner. 

Ordføreren tilskynder endelig til yderligere at fremme en kollaborativ økonomisk model på 

EU-plan gennem finansielle instrumenter og investering i uddannelse. Han mener, at en 

retfærdig og velreguleret udvikling af den kollaborative økonomi kan give betydelige 

muligheder for alle sektorer i samfundet og kan fremme en mere inklusiv og bæredygtig 

økonomisk udvikling i EU. 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, 
SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA 

Den følgende liste udarbejdes på frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Listen er ikke udtømmende. Ordføreren og/eller hans kontor har modtaget input fra følgende 

enheder som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning: 

 
Enhed 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC - Den Europæiske Forbrugerorganisation  

Blablacar 

Bruegel Institute  

CEMR (Europæiske Kommuners og Regioners Råd) 

Charlie 24 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Regionsudvalget 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Landsorganisationen i Danmark  

EFCI - European Federation of Cleaning Industries 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Estlands faste repræsentant ved EU 

EFS – Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation 

Eurocities 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Italiens faste repræsentant ved EU 

Ouishare  

Slovakiets faste repræsentant ved EU 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 


