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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grænseoverskridende servicevirksomheders forpligtelser
(2006/2049 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 95 og 153,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tjenesteydelsesansvar 
(KOM(1990)0482),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om nye retningslinjer på området 
tjenesteydelsesansvar (KOM(1994)0260),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked1, 

– der henviser til Kommissionens grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen 
(KOM(2006)0744),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om EU's strategi for forbrugerpolitikken 
2007-2013 (KOM(2007)0099),

– der henviser til beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
forbrugernes sikkerhed i forbindelse med udbud af tjenesteydelser (KOM(2003)0313),

– der henviser til undersøgelsen om grænseoverskridende servicevirksomheders 
forpligtelser, marts 2007, foranlediget af Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse,

– der henviser til Kommissionens svar af 12. januar 2006 på skriftlig forespørgsel af Diana 
Wallis, MEP,2

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Retsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at servicesektoren er konstant voksende og udgør næsten 70 % af EU's 
BNP,

B. der henviser til, at den europæiske forbrugers tillid til grænseoverskridende forbrug er 
lille, idet kun 6 % af forbrugerne foretog et grænseoverskridende onlineindkøb i 2006,

  
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 P-4797/05.  
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C. der henviser til, at tallene for grænseoverskridende handel med tjenesteydelser er ekstremt 
lave sammenlignet med tallene for varer,

D. der henviser til, at der allerede i 1985 blev vedtaget et direktiv om produktansvar1, mens et 
direktiv om produktsikkerhed i almindelighed blev vedtaget i 20012,

E. der henviser til, at forbrugersikkerheden og forbrugerbeskyttelsen er forskellig fra 
medlemsstat til medlemsstat,

F. der henviser til, at forbrugerpolitikken er en vigtig konkurrencepolitik, idet velorienterede 
forbrugere skaber et konkurrencemæssigt pres på markederne, 

G. der henviser til, at EU's nuværende forbrugerlovgivning er opsplittet: EU har kun fastlagt 
klare regler inden for visse sektorer eller tjenesteydelser såsom aftaler vedrørende 
fjernsalg, urimelig handelspraksis, forbrugerkredit, pakkeferier og timeshare,

H. der henviser til, at den nuværende opsplitning af lovgivningen afskrækker forbrugerne fra 
at foretage grænseoverskridende transaktioner og åbner muligheder for 
grænseoverskridende svindel og for bedragere,

I. der henviser til, at grønbogen om gennemgang af forbrugerlovgivningen ikke vedrører 
tjenesteydernes forpligtelser,

J. der henviser til, at hverken forbrugeren eller tjenesteyderen altid ved, hvilken lovgivning 
der finder anvendelse på grænseoverskridende forbrugertransaktioner,

K. der henviser til, at brugere af tjenesteydelser leveret af private virksomheder i nogle 
medlemsstater er bedre beskyttet end brugere af tjenesteydelser leveret af offentlige 
virksomheder,

L. der henviser til, at den eksisterende lovgivning ikke som hovedregel omhandler 
væsentlige forpligtelser fra tjenesteyderens side og heller ikke giver forbrugeren 
specifikke klagemuligheder,

M. der henviser til, at lovgivningen om tjenesteydelsernes sikkerhed er meget forskellig fra 
medlemsstat til medlemsstat,

N. der henviser til, at der i nogle medlemsstater ikke findes nogen kompetente organer, der 
kan bistå med udenretslig tvistbilæggelse, 

Det indre marked for tjenesteydelser

1. er overbevist om, at der er behov for en mere ensartet ordning vedrørende 
servicevirksomhedernes forpligtelser, efterhånden som markedet for tjenesteydelser 

  
1 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25.7.1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov 
fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3.12.2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT 
L 11 af 15.1.2002, s. 4).
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bliver stadig mere grænseoverskridende, for at fremme udviklingen af et gnidningsfrit 
indre marked for tjenesteydelser;

2. er overbevist om, at de forskellige forpligtelser for servicevirksomhederne og de 
forskellige lovgivninger og administrative praksisser i medlemsstaterne forhindrer den 
mest effektive udnyttelse af EU's fælles ressourcer;

3. er overbevist om, at forbrugerne, når de føler sig usikre på sikkerheden og kvaliteten af 
en tjenesteydelse, har tendens til at skabe mentale hindringer for udenlandske 
leverandører, således at de afskrækkes fra at gøre brug af grænseoverskridende 
tjenesteydelser;

4. er klar over, at tjenesteydelser ofte er komplekse strukturer, der indebærer menneskelige 
kontakter og diskretion;

Offentlige og private servicevirksomheder

5. opfordrer Kommissionen til at huske på, at der ikke, når der er tale om 
servicevirksomhedernes forpligtelser, bør skelnes mellem offentlige og private 
servicevirksomheder;

Adfærdskodeks

6. opfordrer Kommissionen til at udforme en frivillig adfærdskodeks med en 
kvalitetssikringsmekanisme og en indbygget tvistbilæggelsesordning, der involverer 
passende organer, som kan bistå med en forenklet tvistbilæggelse, som 
servicevirksomhederne kan deltage i for at skabe større forbrugertillid;

Anmodning om et forslag til et horisontalt instrument om servicevirksomheders 
forpligtelser

7. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et passende forslag til et bredt horisontalt 
instrument for at styrke forbrugertilliden til grænseoverskridende handel med 
tjenesteydelser gennem en harmonisering af grænseoverskridende servicevirksomheders 
forpligtelser;  

8. mener, at et sådant bredt horisontalt instrument mindst bør omfatte grundlæggende, 
generelle regler, der indeholder krav om korrekt information om prissætning, 
kontraktvilkår og klagemuligheder i tilfælde af fejlagtige eller forsinkede tjenesteydelser, 
og at det kan være hensigtsmæssigt, at dette instrument indeholder relevante elementer 
om servicevirksomhedernes ansvar på linje med Kommissionens første forslag i 1990, 
der sikrer, at leverandørerne bærer ansvaret for skader forårsaget i forbindelse med 
leveringen af en tjenesteydelse;

o

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

Den undersøgelse fra marts 2007 om grænseoverskridende servicevirksomheders 
forpligtelser, som Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse havde bestilt, 
omhandler det vigtige spørgsmål om forbrugertillid blandt EU's borgere, der kort kan 
beskrives således: 

Fri udveksling af tjenesteydelser og det indre marked

Fri udveksling af tjenesteydelser er en af EF-traktatens fire grundlæggende friheder i 
forbindelse med det indre marked: artikel 49. I dag anerkendes den – i overensstemmelse med 
den store økonomiske og sociale betydning, som servicesektorerne har i det indre marked –
som en uafhængig grundlæggende frihedsret. Dens væsentligste funktion er at muliggøre 
levering eller anvendelse af tjenesteydelser på tværs af grænserne, uden at hverken 
servicevirksomheden eller brugeren behøver at flytte.

Servicesektoren, der bidrager til næsten 70 % af det europæiske BNP, har enorm betydning 
for EU's økonomiske og sociale udvikling. For bedre at kunne udnytte det potentiale, som 
indre marked indebærer for denne sektor, har EU og EF i de senere år truffet en række 
foranstaltninger inden for visse områder og skabt nye overordnede rammer med det nye 
direktiv om tjenesteydelser i det indre marked (2006/123/EF). 

Forbrugernes tillid

Sammenlignet med foranstaltningerne til fremme af det indre marked og forbrugerbeskyttelse 
i forbindelse med grænseoverskridende levering af varer, findes der betydelige mangler for så 
vidt angår tjenesteydelser, navnlig med hensyn til fælles standarder for 
servicevirksomhedernes forpligtelser og forbrugerens klagemuligheder. Dette vedrører de 
tilfælde, hvor servicevirksomheden ikke leverer en tjenesteydelse eller udfører den dårligt, og 
de øvrige tilfælde, hvor forbrugerens sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelsen bringes i 
fare. I modsætning til harmoniseringslovgivningen i forbindelse med levering af varer (bl.a. 
direktivet om forbrugerkøb og direktivet om produktansvar) mangler der instrumenter med 
tilsvarende målsætninger og anvendelsesområde for tjenesteydelser.

De forskellige strukturer og individuelle bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning 
resulterer derfor i manglende gennemskuelighed og usikkerhed i forbindelse med 
grænseoverskridende tjenesteydelser både for forbrugeren og for servicevirksomheden. I den 
undersøgelse, der blev udført for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse i 
marts 2007, nævnes fem områder, der har særlig betydning for det indre marked 
(underholdning, telekommunikation, jernbanetransport, juridisk rådgivning og sundhed). Der 
findes betydelige forskelle med hensyn til servicevirksomhedernes forpligtelser, navnlig på 
følgende områder:
- de betingelser, på hvilke der overhovedet findes forpligtelser
- de klagemuligheder, som forbrugerne har, når disse forpligtelser tilsidesættes
- nogle gange med hensyn til lovligheden af og grænserne for at fraskrive sig ansvar via 

individuelle ordninger eller standardbetingelser; med hensyn til øvre grænser for 
skader; med hensyn til bevisbyrden for, at der findes en forpligtelse for 
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servicevirksomheden, for tilsidesættelse af en forpligtelse og for skader og
- med hensyn til den juridiske terminologi og den systematiske struktur i 

bestemmelserne om servicevirksomhedernes forpligtelser.

Foranstaltninger til harmonisering af tjenesteydernes forpligtelser kan gøre det muligt for små 
og mellemstore virksomheder bedre at vurdere deres forpligtelser og risiciene og chancerne i 
forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. Samtidig vil forbrugerens tillid til at 
benytte grænseoverskridende tjenesteydelser og dermed gøre øget brug af det indre marked 
blive styrket (svarende til de øgede teknologiske muligheder, først og fremmest internettet). 
Disse foranstaltninger bør for at være fuldstændigt effektive i denne henseende styrke den 
allerede eksisterende tendens, der går ud på, at bestemmelserne om servicevirksomhedernes 
forpligtelser finder anvendelse uden forskel på såvel private som offentlige 
servicevirksomheder.

Servicevirksomhedernes forpligtelser over for forbrugerne

Fællesskabslovgivningen sikrer fri udveksling af tjenesteydelser via ovennævnte bestemmelse 
i EF-traktaten, uden derved at fastlægge nogen anden generel lovgivning vedrørende 
retsforholdet mellem tjenesteydere og kunder via bestemmelser i den afledte ret. 

De fleste regler, der har betydning for forholdet mellem servicevirksomheden og kunden, 
findes i medlemsstaternes love, og de varierer betydeligt. I 1990 fremsatte Kommissionen et 
forslag til direktiv, hvormed der ville blive fastlagt en række regler for regulering af en vigtig 
del af servicevirksomhedens forpligtelser (KOM(90)0482). De planlagte bestemmelser 
vedrørte ansvar for skader på sundhed og krop og på løsøre og fast ejendom, herunder den, 
der var genstand for tjenesteydelsen, forårsaget af servicevirksomheden. 

Kommissionen trak imidlertid forslaget tilbage i 1994, og der findes således ikke en 
horisontal bestemmelse på dette område i fællesskabslovgivningen. Mere generelt er de fleste 
regler vedrørende forholdet mellem servicevirksomheder og kunder stadfæstet i 
medlemsstaternes lovgivning, og de varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Når en 
servicevirksomhed ønsker at levere tjenesteydelser over grænserne i Fællesskabet ved at 
benytte sig af den frie udveksling af tjenesteydelser, skal den opfylde forskellige regler i 
tilknytning til forretningstransaktioner i de enkelte medlemsstater. Det samme gælder 
tilsvarende, hvis en kunde anvender tjenesteydelser fra en anden medlemsstat eller ønsker at 
sammenligne tilbud fra servicevirksomheder i flere medlemsstater. 

I alle disse tilfælde medfører anvendelse af (den juridisk ubegrænsede) frie udveksling af 
tjenesteydelser i praksis en ekstra byrde for servicevirksomheden og kunden, som skal gøre 
sig bekendt med forskellige lovbestemmelser i andre medlemsstater (og afholde udgifterne i 
forbindelse hermed), eller de må løbe en uberegnelig risiko med hensyn til den retlige ramme 
for den pågældende transaktion. 

Dette er især byrdefuldt ikke blot for kunderne, men også for små og mellemstore 
virksomheder, når de modtager tjenesteydelser, da de sammenlignet med 
servicevirksomheden ofte er økonomisk svagere stillet og har mindre erfaring. De vil for det 
meste ikke være sådan stillet, at de på grundlag af de eksisterende regler i den private folkeret 
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kan forhindre, at lovgivningen i den medlemsstat, hvor servicevirksomheden er etableret, 
anvendes.

Selv om disse omstændigheder alene er et udtryk for, at der er et særligt behov for retlige 
instrumenter for at lette grænseoverskridende forretningstransaktioner, er der hidtil ikke, 
hverken i eller uden for fællesskabslovgivningen, skabt noget udgangspunkt for at lette 
grænseoverskridende tjenesteydelser, der kan sammenlignes med de bestemmelser, der gælder 
for grænseoverskridende levering af varer.

Forbrugerbeskyttelse

Systematisk misbrug af EU's forbrugerbeskyttelsesregler rammer millioner af forbrugere 
hvert år. Bedragere udnytter de forskellige retssystemer i EU til at ramme sårbare mennesker i 
forbindelse med svindelnumre såsom falske lotterier eller falske ferieklubber.

Følgende fremgik af en undersøgelse af grænseoverskridende klager foretaget af Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre (EU-forbrugerrådgivningscentre) i 2005:

- Den mest almindelige klage (46 %) vedrørte problemer med levering – ikke levering, 
delvis levering, forsinket levering.

- Det næststørste område (25 %) vedrørte defekte varer eller varer, der ikke levede op til 
forventningerne.

- 8 % af klagerne vedrørte problemer med pris og betaling, idet de fleste tilfælde 
vedrørte nethandlende, som havde trukket flere penge end aftalt eller lagt yderligere 
afgifter på.

- Kontraktbetingelserne var også et problem, idet 9 % af klagerne vedrørte problemer 
med, at man ikke kunne annullere en ordre, og med overholdelse af 
"afkølingsperioder".

- 5 % af klagerne vedrørte købere, som ikke havde nogen klagemuligheder, idet 
størstedelen af klagerne vedrørte nethandlende, der ikke levede op til deres garantier.

- Det samlede antal klager, som disse europæiske forbrugercentre, der var omhandlet i 
2004-rapporten, havde modtaget, var steget med 74 % (skyldes også en øget 
onlineaktivitet generelt).

Ud fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt findes der store mangler ved den nuværende 
lovgivning om grænseoverskridende tjenesteydelser. Fremme af forbrugernes tillid til at 
deltage i grænseoverskridende transaktioner bidrager både til en yderligere udvikling af det 
indre marked, som er et af Det Europæiske Fællesskabs hovedmål, og til at sikre en høj grad 
af forbrugerbeskyttelse samt fremme af forbrugernes ret til oplysning, uddannelse og til at 
organisere sig for at beskytte deres interesser. 

Som det er tilfældet med bestemmelserne om gennemførelse af det indre marked, vedrører 
også de grundlæggende bestemmelser i EF-traktaten om forbrugerbeskyttelse i princippet al 
økonomisk aktivitet og forbrugernes aktiviteter. De gælder på samme måde for beskyttelse af 
forbrugerne i forbindelse med levering af varer og i forbindelse med levering af 
tjenesteydelser.
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I forbindelse med levering af varer er forbrugeren i vid udstrækning og på et relativt højt 
niveau beskyttet både mod manglende levering og mod fejl i produktsikkerheden via afledt 
lovgivning. Beskyttelsesniveauet kan naturligvis være højere i nogle medlemsstater end 
standardniveauet, men forbrugeren kan dog være sikker på, at det standardniveau, der er 
foreskrevet i disse direktiver både for transaktioner i forbrugerens eget land og for 
grænseoverskridende transaktioner, er sikret. Denne vidtrækkende beskyttelse som grundlag 
for tillid til grænseoverskridende forbrugertransaktioner i det indre marked sikres dog af 
direktiver, der vedrører levering af varer og produktsikkerhed (dvs. hovedsageligt løsøre). 

Denne beskyttelse findes indtil videre ikke engang tilnærmelsesvist i samme udstrækning for 
tjenesteydelser, selv om tjenesteydelser har lige så stor betydning for det indre marked som 
varebevægelighed.

Offentlige virksomheder som servicevirksomheder

I en række medlemsstater spiller offentlige organer en særlig rolle i leveringen af 
tjenesteydelser inden for en række vigtige økonomiske sektorer. Dette kan berøre den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser i det indre marked samt forbrugerbeskyttelsesniveauet. 
F.eks. vil offentlige forsyningsvirksomheder ikke nødvendigvis være underlagt 
bestemmelserne om f.eks. unfair kontraktvilkår, og/eller de vil være beskyttet mod 
konkurrence.
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