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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om en europeisk agenda för delningsekonomin 

(COM(2016)0356 – 2016/0000(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om ”Vägen mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden”1, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om strategin för den inre 

marknaden2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2016 Europeisk agenda för 

delningsekonomin (COM(2016)0356), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 maj 2016 Onlineplattformar 

och den digitala inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för Europa, 

COM(2016)0288), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2015 Att förbättra 

den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag (COM(2015)0550), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en 

inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192), 

– med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 29 september 2016, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 

12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 

8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”)4, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 

11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 

konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga 

affärsmetoder)5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 

25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0009. 
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0237. 
3 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36. 
4 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1. 
5 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22. 
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och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) 

nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen (direktivet om konsumenträttigheter)1, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 25 maj 2016 om vägledning 

om genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (SWD(2016)0163), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 

27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)2, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 december 2016 

Delningsekonomin och onlineplattformar: kommuners och regioners gemensamma 

synsätt3, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

15 december 2016 om delningsekonomin4, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd (A8-0000/2017), och av följande skäl: 

A. Delningsekonomin har växt snabbt under de senaste åren när det gäller användare, 

transaktioner och intäkter, den har förändrat det sätt på vilket produkter och tjänster 

tillhandahålls och har utmanat etablerade företag inom många ekonomiska områden. 

B. Dessa radikala förändringar inverkar avsevärt på den rättsliga situationen genom att 

etablerade gränser mellan konsumenter och leverantörer, anställda och egenföretagare 

och yrkesmässigt och icke-yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster suddas ut, vilket 

innebär en utmaning för många centrala delar av EU-rätten. 

Allmänna överväganden 

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet om en europeisk agenda för 

delningsekonomin, och understryker att det bör utgöra ett första steg mot en mer 

omfattande och ambitiös EU-strategi för delningsekonomin. 

2. Europaparlamentet anser att delningsekonomin, om den utvecklas på ett ansvarsfullt 

sätt, kan skapa stora möjligheter för medborgare och konsumenter, som gynnas av ökad 

konkurrens, skräddarsydda tjänster och lägre priser. 

                                                 
1 EUT L 337, 18.12.2009, s. 11. 
2 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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3. Europaparlamentet håller med om att delningsekonomin även kan skapa nya 

möjligheter till företagande, arbetstillfällen och tillväxt och att den kan spela en viktig 

roll genom att göra det ekonomiska systemet inte bara mer effektivt, utan även mer 

socialt och miljömässigt hållbart. 

4. Europaparlamentet inser samtidigt att delningsekonomin i grunden påverkar 

väletablerade affärsmodeller, och understryker risken med olika rättsliga normer för 

liknande ekonomiska aktörer. Parlamentet är oroat över risken för att 

konsumentskyddet, arbetstagarnas rättigheter och skatteskyldigheten försämras, och 

noterar samtidigt de effekter som delningsföretag har på stadsmiljön. 

5. Europaparlamentet påpekar risken med ökade juridiska gråzoner, vilket i sin tur leder 

till att gällande bestämmelser åsidosätts och till att den inre marknaden fragmenteras. 

Parlamentet är medvetet om att dessa förändringar kan orsaka rättsosäkerhet kring 

gällande regler och begränsningar av utövandet av individuella rättigheter om de inte 

styrs på lämpligt sätt. 

6. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att utforma en dynamisk och 

tydlig rättslig ram för att delningsekonomin ska blomstra i EU. 

Delningsekonomin i EU 

7. Europaparlamentet betonar att delningsekonomin inte bara bör ses som en affärsmodell, 

utan även som en ny form av integration mellan ekonomin och samhället, som kan 

integrera ekonomiska relationer inom sociala relationer och skapa nya samhällsformer. 

8. Europaparlamentet uppmärksammar att delningsekonomin i Europa har ett antal 

särskilda egenskaper, eftersom den vanligtvis är mer rotad på lokal nivå, vilket 

motsvarar den europeiska företagsstrukturen, som främst består av små och medelstora 

företag. 

9. Europaparlamentet konstaterar att europeiska företagare har en stark tendens att skapa 

delningsplattformar för sociala ändamål, och bekräftar det ökade intresset för 

samarbetsinriktade styrningsmodeller. 

10. Europaparlamentet understryker vikten av att förebygga alla former av diskriminering 

för att ge effektiv och likvärdig tillgång till delningstjänster, särskilt för missgynnade 

personer och samhällen. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja ideella och användarstyrda 

delningsmetoder som syftar till att bygga upp delning och samarbete och en 

allmännyttig inställning till delningsekonomin, med målet att främja skalbarhet i den 

sociala ekonomin och tillgång till öppen kunskap. 

EU:s rättsliga ram: privatpersoner, konsumenter, delningsplattformar 

12. Europaparlamentet är oroat över att en stor del av den begynnande delningsekonomin 

fortfarande inte är reglerad, samtidigt som stora skillnader håller på att växa fram 

mellan medlemsstaterna på grund av nationella, regionala och lokala bestämmelser samt 

rättspraxis, vilket skapar en risk för fragmentering av den inre marknaden.  
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13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ta itu med den rådande 

fragmenteringen, men beklagar att meddelandet inte är tillräckligt tydligt när det gäller 

den befintliga EU-lagstiftningens tillämplighet på olika delningsekonomiska modeller. 

14. Europaparlamentet håller med om att kraven för marknadstillträde måste vara 

nödvändiga, motiverade och proportionella och att denna bedömning bör bero på 

huruvida tjänsterna tillhandahålls av en professionell leverantör eller av en privatperson, 

med mildare rättsliga krav för privatpersoner som tillhandahåller tjänster. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ytterligare riktlinjer för 

medlemsstaterna i syfte att fastställa ändamålsenliga kriterier för att skilja mellan 

privatpersoner och professionella leverantörer, vilket är avgörande för en rättvis 

utveckling av delningsekonomin. 

16. Europaparlamentet uppmärksammar samtidigt risken med att fastställa tröskelvärden, 

eftersom detta kan skapa skillnader mellan mikroföretag och små företag å ena sidan 

och privatpersoner å den andra. Parlamentet vill därför att lagstiftningen för 

professionella tjänsteleverantörer ses över för att skapa lika villkor mellan jämförbara 

kategorier av tjänsteleverantörer och undanröja onödiga regelbördor. 

17. Europaparlamentet anser att konsumenterna bör åtnjuta en hög och verklig nivå av 

skydd, oavsett om tjänsterna tillhandahålls av professionella leverantörer eller 

privatpersoner. Parlamentet betonar särskilt betydelsen av att skydda konsumenterna i 

transaktioner mellan privatpersoner. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att 

säkerställa att konsumentlagstiftningen är lämplig och förhindra att delningsekonomin 

missbrukas. 

18. Europaparlamentet betonar att konsumentskyddsbestämmelser fortfarande är 

nödvändiga på många håll i delningsekonomin, särskilt på grund av fortsatt 

asymmetrisk information eller bristande valmöjligheter 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra delningsplattformarnas ansvar, 

vilket kan främja ett ansvarsfullt beteende och öka användarnas förtroende. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att granska EU-lagstiftningen 

för att minska osäkerheten kring vilka regler som gäller för delningsekonomins 

affärsmodeller och bedöma om det krävs nya eller ändrade regler. 

21. Europaparlamentet anser att eventuell ny lagstiftning bör främja plattformarnas 

självreglerande kapacitet. Parlamentet är övertygat om att delningsplattformarna själva 

kan spela en aktiv roll inom en sådan rättslig ram genom att rätta till många problem 

med asymmetrisk information och andra marknadsmisslyckanden som traditionellt har 

avhjälpts genom lagstiftning, vilket särskilt kan uppnås genom digitala 

förtroendebyggande mekanismer.  

22. Europaparlamentet är samtidigt starkt övertygat om att självreglering inte utesluter 

behovet av lagstiftning, särskilt när det gäller marknadsmisslyckanden som 

plattformarna inte kan hantera, samt för andra normativa mål (t.ex. avskaffa ojämlikhet 

samt öka rättvisan, integrationen och öppenheten osv.). 
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23. Europaparlamentet påpekar att det är mycket viktigt att klargöra beslutsmetoder som 

baseras på algoritmer och säkerställa rättvisa algoritmer. Parlamentet betonar behovet 

av att undersöka hur stordata eventuellt kan skada integriteten i syfte att bedöma 

effekten av data på olika samhällssegment och förebygga diskriminering. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att fastställa ändamålsenliga kriterier för utformning av 

ansvarsprinciper för algoritmer för informationsbaserade delningsplattformar. 

24. Europaparlamentet är övertygat om att det är nödvändigt att utforma en gemensam 

övergripande och harmoniserad rättslig ram i EU, som består av en kombination av 

allmänna principer och specifika bestämmelser, förutom eventuell nödvändig 

sektorsspecifik reglering. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en ambitiös efterlevnadsram 

och hjälpa medlemsstaterna att utveckla en stark kultur av genomförande och 

efterlevnad. 

Konkurrens och uppfyllelse av skattskyldighet 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja lika konkurrensvillkor mellan 

delningsplattformar. Parlamentet betonar att det är viktigt att identifiera och hantera 

hinder för uppkomsten av delningsföretag och deras förmåga att växa, särskilt 

nystartade företag. Parlamentet framhåller i detta sammanhang behovet av fritt 

dataflöde, dataportabilitet och driftskompatibilitet, vilket underlättar byte mellan 

plattformar och förhindrar inlåsning, eftersom dessa faktorer är avgörande för en öppen 

och rättvis konkurrens och ger användare av delningsplattformar ökat inflytande. 

27. Europaparlamentet är bekymrat över de svårigheter som hittills har uppstått när det 

gäller uppfyllelse av skattskyldighet och skatteindrivning, trots att det har blivit lättare 

att spåra ekonomiska transaktioner som genomförs via onlineplattformar. 

28. Europaparlamentet betonar dessutom att det är viktigt att behöriga myndigheter och 

delningsplattformar omedelbart börjar samarbeta om uppfyllelse av skattskyldighet och 

uppbörd av skatt, och uppmanar delningsplattformarna att spela en aktiv roll i detta. 

29. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att enas om en enhetlig uppsättning 

uppgifter som företagen måste lämna till skattemyndigheterna inom ramen för sina 

skyldigheter att lämna skatteuppgifter. 

30. Europaparlamentet instämmer i att funktionellt liknande skatteskyldigheter bör 

tillämpas på företag som tillhandahåller jämförbara tjänster, och är övertygat om att 

skatten bör betalas där vinsten genereras. 

Inverkan på arbetsmarknaden och arbetstagarnas rättigheter 

31. Europaparlamentet framhåller att den digitala revolutionen har en djupgående effekt på 

arbetsmarknaden och att de framväxande trenderna inom delningsekonomin är en del av 

en större utveckling. 
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32. Europaparlamentet understryker den avgörande betydelsen av att skydda arbetstagarnas 

rättigheter i delningstjänster, undvika social dumpning och garantera rättvisa 

arbetsvillkor och tillräckligt socialt skydd. 

33. Europaparlamentet är oroat över risken för att efterfrågestyrd arbetskraft inte åtnjuter 

verkligt rättsligt skydd, och att delningsplattformarna kan överföra risken till 

arbetstagare utan företagsansvar. 

Delningsekonomins lokala dimension 

34. Europaparlamentet konstaterar att lokala myndigheter redan aktivt arbetar med att 

reglera och främja delningsekonomin genom att fokusera på delningsmetoder både 

inom politiken och som en organisationsprincip för nya former av samarbetsbaserad 

förvaltning. 

35. Europaparlamentet anser att nationella, regionala och lokala myndigheter har stort 

manöverutrymme för att införa kontextspecifika bestämmelser för att hantera klart 

identifierade mål av allmänintresse genom proportionella åtgärder som fullständigt 

överensstämmer med EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 

att stödja medlemsstaterna i deras beslutsfattande och hjälpa dem att införa regler som 

är förenliga med EU-rätten. 

36. Europaparlamentet konstaterar att delningsekonomin först utvecklades i städer, eftersom 

förhållandena i städer, t.ex. befolkningstäthet och fysisk närhet, gynnar införandet av 

delningsmetoder. Parlamentet är dessutom övertygat om att delningsekonomin även kan 

erbjuda stora möjligheter i områden utanför städer och i landsbygdsområden. 

Främja delningsekonomin 

37. Europaparlamentet framhåller betydelsen av lämpliga kompetenser och färdigheter, så 

att så många människor som möjligt kan spela en aktiv roll i delningsekonomin. 

Parlamentet anser att delningsekonomins fulla potential endast kan förverkligas genom 

effektiva politiska åtgärder för social inkludering på EU-nivå, och att kompetensen att 

kunna behärska och kritiskt använda IKT bör vara ett centralt inslag i strategier för 

livslångt lärande. 

38. Europaparlamentet uppmärksammar att europeiska delningsplattformar har svårt att få 

tillgång till riskkapital och strategier för att utvidga verksamheten, och att detta problem 

förvärras av att de inhemska marknaderna är små och fragmenterade och av en akut 

brist på gränsöverskridande investeringar. 

39. Europaparlamentet betonar att finansiella system inom delningsekonomin, 

t.ex. gräsrotsfinansiering, endast är framgångsrika när de integreras med traditionella 

finansieringskanaler till ett effektivt finansieringsekosystem. 

40. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

1. Delningsekonomin: allmän översikt 

Begreppet delningsekonomi omfattar många olika verksamheter som härstammar från en rad 

olika affärsmodeller i delningsekonomin, även ideella. Affärsmodellerna sträcker sig från 

delningsplattformar som möjliggör utbyte av varor och tjänster i hela världen, till små och 

medelstora samverkande företag som tillhandahåller tjänster till lokalsamhällen. 

Delningsekonomin har växt snabbt under de senaste åren när det gäller användare, 

transaktioner och intäkter och har i slutändan förändrat det sätt på vilket produkter och 

tjänster tillhandahålls på många områden. I början av 2014 berördes främst sex 

verksamhetsområden (varor/detaljhandel, tjänster, utrymme/boende, livsmedel, transport och 

pengar). År 2016 hade antalet områden nästan tredubblats och utökats till nya branscher 

(dvs. hälsa, utbildning, logistik, kommuner, utrymme, nyttigheter som energi osv.) eller 

skapat nya verksamhetstyper (dvs. Makerrörelsen inom varusektorn). 

Ett antal begrepp används för att beskriva detta snabbt växande fenomen, och begreppen är 

ofta utbytbara: delningsekonomi, ”peer economy”, efterfrågestyrd ekonomi, 

P2P-plattformsmarknader, ”giggekonomi”, samverkanskonsumtion, gräsrotsbaserad 

kapitalism osv. Dessa definitioner visar hur dynamiskt fenomenet är i sig och den breda och 

intensiva politiska och akademiska diskussion som pågår om detta. 

Det finns redan flera definitioner av delningsekonomi. I Oxford dictionary definieras 

delningsekonomi på följande sätt: ett ekonomiskt system i vilket tillgångar eller tjänster delas 

mellan privatpersoner, antingen utan kostnad eller till en avgift, oftast via internet1. I sitt 

meddelande definierar kommissionen delningsekonomi som affärsmodeller där verksamheten 

möjliggörs av delningsplattformar som skapar en öppen marknadsplats för tillfällig 

användning av varor eller tjänster, ofta tillhandahållna av privatpersoner, samtidigt som den 

klargör att transaktionerna i delningsekonomin vanligen inte innebär att varan eller tjänsten 

byter ägare och de kan utföras antingen med eller utan vinstsyfte. 

Generellt har tre huvudsakliga typer av aktörer identifierats inom delningsekonomin och dess 

affärsmodeller: 

i) tjänsteleverantörer – privatpersoner (peers) eller professionella leverantörer som erbjuder 

tjänster på tillfällig basis (tillgångar, kompetens, tid till en avgift eller tid utan kostnad), 

ii) användare av dessa tjänster och 

iii) delningsplattformar som kopplar ihop tillgång och efterfrågan i realtid och underlättar 

transaktioner. 

2. Kommissionens svar 

I juni 2016 offentliggjorde kommissionen meddelandet Europeisk agenda för 

delningsekonomin i syfte att hantera vissa farhågor, eftersom det råder osäkerhet om vilka 

rättigheter och skyldigheter som gäller för de olika aktörer som deltar i delningsekonomin, 

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

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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och ta fram åtgärder ur ett EU-perspektiv. Syftet med meddelandet är att tillhandahålla icke-

bindande vägledning om hur EU:s befintliga lagstiftning ska tillämpas på delningsekonomins 

affärsmodeller. I meddelandet granskar kommissionen de problem som såväl marknadsaktörer 

som offentliga myndigheter möter inom fem huvudsakliga områden: 1) Krav för tillträde till 

marknaden. 2) Ansvar. 3) Skydd av användare. 4) Egenföretagare och arbetstagare i 

delningsekonomin. 5) Skatter. 

3. De viktigaste frågorna i samband med delningsekonomin 

3.1 Möjligheter och fördelar 

Delningsekonomin kan skapa stora möjligheter för konsumenter, företagare och medborgare 

och även skapa nya arbetstillfällen, tillväxt och inkomstkällor. 

Det beräknas att delningsplattformar inom fem nyckelsektorer i delningsekonomin genererade 

intäkter på 3,6 miljarder euro 2015 i EU1. Delningsekonomin har en stor potential med en 

årlig tillväxt på över 25 %2, och enligt en teoretisk uppskattning kan den ekonomiska vinsten 

av förbättrat kapacitetsutnyttjande till följd av delningsekonomin uppgå till 572 miljarder 

euro3. Dessa siffror bör dock tas med en nypa salt, eftersom det trots delningsekonomins 

ökade ekonomiska betydelse fortfarande är svårt att mäta dess värde. Detta beror också på att 

det saknas en vedertagen metod för att mäta delningsekonomins många effekter på ekonomin, 

samhället och miljön, och på att man inte har samlat in tillräckligt med uppgifter om detta. 

Flera undersökningar visar att det finns ett avsevärt stöd och intresse för delningsekonomin 

bland konsumenterna4. Privatpersoner har ett antal skäl och motiv för att delta i denna nya 

affärsmodell, såsom finansiella fördelar, kvalitet och upplevelsefördelar, och även positiva 

sociala eller samhälleliga effekter. Enligt en Eurobarometerundersökning anser 42 % av 

konsumenterna att delningsekonomins tjänster är mer bekväma att använda, och 33 % tycker 

att det är positivt att delningsekonomin är billigare eller till och med gratis5.  

3.2 De största utmaningarna och riskerna 

Samtidigt är det också viktigt att uppmärksamma de avsevärda effekter som 

delningsekonomins affärsmodeller har på många traditionella företag och deras väletablerade 

produktions- och konsumtionsmodeller. Under de senaste åren har delningsekonomins snabba 

och oreglerade tillväxt gett upphov till ett antal utmaningar och möjliga risker, som bör 

övervägas och diskuteras. 

För det första har många frågor uppstått kring konsumenträttigheter och konsumentskydd, 

inom känsliga områden som uppgiftsskydd, insyn och tillförlitligheten hos den information 

som lämnas till konsumenterna, delningsplattformarnas ansvarssystem, rättvisa algoritmer och 

eventuella former av diskriminering. Det finns en potentiell risk för att minimistandarderna 

sänks, särskilt i transaktioner mellan privatpersoner (P2P), när de ställs mot befintliga 

                                                 
1 The Sharing Economy, Case Study 12, september 2013 av PWC.  
2 Ibidem (PWC(2013). 
3 Europaparlamentets utredningstjänst, The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy, 2016. 
4 Enligt en BEUC-undersökning från juli 2015 hade 70 % av konsumenterna deltagit åtminstone en gång och 

mellan 60 och 80 % av uppgiftslämnarna var mycket nöjda med sin erfarenhet, varav 32 % deltog som 

”prosumenter”. 
5 Flash Eurobarometer 438, juni 2016, Europeiska kommissionen. 
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standarder som tillämpas på liknande tjänster som tillhandahålls av professionella 

leverantörer. Den snabba spridningen av delningsplattformar inom vissa branscher har 

dessutom gett upphov till en risk för illojal konkurrens i och med uppkomsten av nya 

monopol och inlåsningsmekanismer. Detta har också skapat allvarliga svårigheter när det 

gäller uppfyllelse av skattskyldighet och efterlevnad, trots att ekonomiska transaktioner har 

blivit enklare att spåra. 

Sist men inte minst har affärsmodeller inom delningsekonomin som skapats inom ramen för 

den pågående digitala revolutionen en djupgående effekt på både arbetsmarknaden och 

anställningsförhållandena mellan delningsplattformar och arbetstagare, vilket skapar en 

konkret risk för att rättvisa arbetsförhållanden, rättsliga miniminormer och lämpligt socialt 

skydd undergrävs. 

3.3 Regelverk 

Två frågor uppstår i samband med regelverket: 1) vilka bestämmelser i unionens regelverk 

som kan tillämpas på delningsekonomin, och 2) om befintliga EU-regler är ändamålsenliga 

för att skapa nödvändig klarhet, användarinflytande och skydd för olika aktörer inom 

delningsekonomin. 

Delningsekonomins affärsmodeller är mer komplexa och varierade, och är dessutom mer 

decentraliserade. Avprofessionalisering och deltagande av nya ekonomiska aktörer, 

privatpersoner/prosumenter, är andra aspekter. Dessutom har de tydliga gränserna mellan 

professionella tjänsteleverantörer/näringsidkare och konsumenter suddats ut på grund av de 

mångsidiga relationerna, där konsumenter deltar som tjänsteleverantörer, antingen i 

transaktioner mellan konsumenter (P2P) eller i transaktioner mellan konsumenter och företag.  

Detta ger upphov till svårigheter, eftersom EU:s befintliga rättsliga ram har utformats för att 

reglera konventionella företag och skydda konsumenternas rättigheter som den sårbara parten 

i affärstransaktioner. Frågor om rättigheter och skyldigheter för de olika aktörerna inom 

delningsekonomin uppstår, vilket skapar en känsla av osäkerhet. Denna osäkerhet rör ett antal 

aspekter – tillämplig EU-rätt, lagstadgade skyldigheter för de olika aktörerna inom 

delningsekonomin, konsumenträttigheter, ansvar, arbetstagarnas status och 

beskattningssystem, för att bara nämna några. 

3.4 Risk för fragmentering av den inre marknaden 

Delningsekonomin har gett upphov till ett antal rättsliga åtgärder, inte bara från 

medlemsstaterna, utan även från regionala och lokala myndigheter och deras 

behörighetsområden samt från EU-domstolen1. Åtgärderna och reaktionerna skiljer sig åt i 

hög grad och avspeglar medlemsstaternas olika strategier för att hantera utmaningarna i 

samband med delningsekonomins affärsmodeller, även inom samma land. 

En del medlemsstater arbetar med att ta fram särskilda åtgärder och införa kriterier för 

mildare rättsliga krav för privatpersoner. I vissa fall skiljer de mellan yrkesmässigt och 

icke-yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster genom att fastställa tröskelvärden för 

                                                 
1 EU-domstolen, mål C-434/15 och C-526/15.  
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privatpersoners inkomst från delningsekonomin och genom att tillämpa lägre skattesatser1. 

I andra länder överväger de nationella myndigheterna om de ska införa strängare 

informationskrav för delningsplattformar2. 

Det bör noteras att städerna var bland de första som reagerade på delningsekonomin, eftersom 

förhållandena i städer, t.ex. befolkningstäthet och fysisk närhet, har gynnat en snabbare 

spridning av delningsmetoder, särskilt inom vissa branscher som boende och transport3. Vissa 

positiva exempel på samarbete mellan behöriga lokala myndigheter och delningsplattformar 

har skapat god praxis, exempelvis tillhandahållande av yrkesutbildning till prosumenter, 

försäkringssystem eller insatser för att öka användarnas medvetande om eventuella 

skattemässiga och rättsliga skyldigheter4. 

Dessa och andra exempel på åtgärder som antingen vidtagits av en del medlemsstater, 

regionala myndigheter eller städer, ibland i aktivt samarbete med delningsplattformar, utgör 

en god grund för bästa praxis som kan tillämpas inom EU. Sådana ensidiga och 

fragmenterade åtgärder ger dock upphov till ett antal begränsningar och skapar hinder för 

EU:s delningsföretag, som vill utöka och expandera, och även för konsumenterna, vilket i 

slutändan undergräver vissa av fördelarna med delningsekonomin och hotar att splittra den 

inre marknaden. 

4. Föredragandens huvudprioriteringar 

Föredraganden är medveten om delningsekonomins stora möjligheter och fördelar för 

samhället och ekonomin, men uppmärksammar samtidigt de potentiella utmaningar som 

beskrivs ovan. Föredraganden är särskilt oroad över den eventuella risken för fragmentering 

av den inre marknaden, eftersom en stor del av delningsekonomin fortfarande är oreglerad. 

Enligt föredragandens åsikt finns det därför först och främst ett behov av ett övergripande 

europeiskt ramverk, som består av en kombination av allmänna principer och specifika regler, 

vilket skulle bana väg för en enhetlig och dynamisk delningsekonomi på EU-nivå med lika 

villkor, samtidigt som man kan förebygga eventuella negativa effekter för arbetstagarna, 

risken för illojal konkurrens mellan traditionella branscher och delningsplattformar och 

skatteflykt. 

Lika viktigt är att fastställa egenskaper hos och ansvar för delningsekonomins viktigaste 

aktörer, särskilt i fråga om 

– en tydlig åtskillnad mellan privatpersoner och professionella leverantörer, 

– delningsplattformarnas karaktär, skyldigheter och ansvar, 

                                                 
1 Belgien hanterar frågan om privatpersoners tillfälliga tillhandahållande av tjänster genom att tillämpa en 

speciell skattesats på endast 10 % för diverse inkomster upp till 5 000 euro. Italien överväger ett tröskelvärde på 

10 000 euro för inkomst från icke-yrkesmässigt tillhandahållande inom delningsekonomin, medan 

Förenade kungariket har aviserat en skattelättnad på 2 000 brittiska pund för fastighets- och handelsinkomst. 
2 Frankrike: Lag nr 2016-1321 av den 7 oktober 2016 om en digital republik (Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 

2016 pour une République numérique). 
3 Till exempel Tyskland och Belgien: Berlin och Bryssel har stränga registreringskrav för boendeplattformar, 

medan Hamburg och regionen Flandern tillämpar en annan strategi med mildare registreringskrav. 
4 Lokala myndigheter i Estland genomför ett pilotprojekt i samarbete med en samåkningsplattform, och har 

infört en förenklad skatteregistreringsansökan för flera affärsmodeller som baseras på e-lösningar. 
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– en hög nivå på konsumentskyddet, även för P2P-dimensionen/P2P-transaktioner. 

Föredraganden vill avslutningsvis att EU:s delningsekonomiska modell främjas genom 

finansiella instrument och investeringar i utbildning. Föredraganden anser att en rättvis och 

välreglerad utveckling av delningsekonomin kan erbjuda stora möjligheter för hela samhället 

och främja en mer inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling i EU. 
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER 
SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT BIDRAG FRÅN 

Följande förteckning är upprättad på helt frivillig basis och helt och hållet på föredragandens 

ansvar. Denna uppräkning är inte uttömmande. Föredraganden och/eller hans kontor har 

mottagit synpunkter från följande enheter under det att förslaget till betänkande utarbetades: 

 
Enhet 

AHTOP – Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC – den europeiska konsumentorganisationen  

Blablacar 

Bruegel-institutet  

CEMR – Europeiska samarbetsorganisationen för kommunala och regionala myndigheter 

Charlie 24 

CNA – Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Regionkommittén 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Den danska landsorganisationen  

FENI – den europeiska sammanslutningen av städföretag 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Estlands ständiga representant vid Europeiska unionen 

EFS – Europeiska fackliga samorganisationen 

Eurocities 

EBSA – European Business Service Alliance 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Italiens ständiga representant vid Europeiska unionen 

Ouishare  

Slovakiens ständiga representant vid Europeiska unionen 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 


