
PR\662763SV.doc PE 388.384v01-00
Extern översättning

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd

PRELIMINÄR VERSION
2006/2049(INI)

18.4.2007

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster
(2006/2049(INI))

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Lasse Lehtinen



PE 388.384v01-00 2/10 PR\662763SV.doc
Extern översättning

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

MOTIVERING ......................................................................................................................7



PR\662763SV.doc 3/10 PE 388.384v01-00
Extern översättning

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster
(2006/2049(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av artiklarna 95 och 153 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om skadeståndsansvar för 
tjänsteleverantörer (KOM(1990)0482),

– med beaktande av kommissionens meddelande om nya instruktioner för 
skadeståndsansvar för tjänsteleverantörer (KOM(1994)0260),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1, 

– med beaktande av kommissionens grönbok om översynen av konsumentregelverket 
(KOM(2006)0744),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för konsumentpolitiken 
2007–2013 (KOM(2007)0099),

– med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om 
konsumenttjänsters säkerhet (KOM(2003)0313),

– med beaktande av studien av skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande 
tjänster från mars 2007, på begäran av Europaparlamentets utskott för inre marknaden och 
konsumentskydd,

– med beaktande av kommissionens svar av den 12 januari 2006 på den skriftliga frågan 
från parlamentsledamot Diana Wallis2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för inre markanden och konsumentskydd och 
yttrandet av utskottet för rättsliga frågor (A6-…/2007), och av följande skäl:

A. Tjänstesektorn växer hela tiden och utgör nästan 70 procent av EU:s BNP.

B. De europeiska konsumenternas förtroende för gränsöverskridande konsumtion är lågt, 
vilket framgår av att bara 6 procent av konsumenterna gjorde ett gränsöverskridande köp 
på Internet 2006.

  
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 P-4797/05.  
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C. Siffrorna för gränsöverskridande handel med tjänster är mycket låg jämfört med siffrorna 
för handeln med varor.

D. Ett direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister1 antogs redan 1985 
och ett direktiv om allmän produktsäkerhet2 antogs 2001.

E. Situationen när det gäller konsumentsäkerhet och nivån på konsumentskyddet skiljer sig 
från en medlemsstat till en annan.

F. Konsumentpolitiken är lika viktig som konkurrenspolitiken på så sätt att välunderrättade 
konsumenter skapar ett konkurrensmässigt tryck på marknaderna. 

G. Den gällande konsumentlagstiftningen inom EU är uppdelad – EU har bara fastställt 
tydliga regler inom vissa sektorer eller tjänster, exempelvis distansavtal, orättvisa 
affärsseder, konsumentkredit, paketresor och time-sharing.

H. Den nuvarande uppdelningen av lagstiftningen avskräcker konsumenterna från 
gränsöverskridande transaktioner och ger möjligheter till gränsöverskridande svindlerier 
och bedrägerier.

I. I grönboken om översynen av konsumentregelverket tas inte tjänsteleverantörernas 
skyldigheter upp.

J. Varken konsumenten eller tjänsteleverantören vet alltid vilken lagstiftning som skall 
tillämpas i en gränsöverskridande konsumenttransaktion.

K. I vissa medlemsstater har användare av tjänster som utförs av privata enheter ett bättre 
skydd än användare av tjänster som utförs av offentliga enheter.

L. I den gällande lagstiftningen tas väsentliga skyldigheter från leverantörens sida som regel 
inte upp och den innehåller heller inga specifika avhjälpanden som står till konsumentens 
förfogande.

M. Lagstiftningen om säkerhet för tjänster skiljer sig väsentligt åt mellan olika 
medlemsstater.

N. I vissa medlemsstater finns det en brist på behöriga organ som kan hjälpa till med 
tvistlösning utanför domstol.

Inre marknad för tjänster

1. Europaparlamentet är övertygat om att ett mer enhetligt system för skyldigheter för 
tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster behövs allt eftersom tjänstemarknaden 

  
1 Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29; svensk 
specialutgåva, område 15, volym 6, s. 239).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet 
(EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).
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blir mer gränsöverskridande, för att ytterligare underlätta utvecklingen av en sömlös inre 
marknad för tjänster

2. Europaparlamentet är övertygat om att olika skyldigheter för tjänsteleverantörer och 
skillnader i lagar, förordningar och administrativa seder i medlemsstaterna förhindrar att 
EU:s gemensamma resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

3. Europaparlamentet är övertygat om att när konsumenter känner sig osäkra på säkerheten 
och kvaliteten hos en tjänst brukar de att bygga upp mentala murar mot utländska 
leverantörer, vilket avskräcker dem från att använda gränsöverskridande tjänster.

4. Europaparlamentet känner till att tjänster ofta är komplexa strukturer som innefattar 
mänskligt samspel och godtycke.

Offentliga och privata tjänsteleverantörer

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tänka på att när det gäller skyldigheter för 
tillhandahållande av tjänster bör ingen skillnad göras mellan offentliga och privata 
tjänsteleverantörer.

Uppförandekod

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en frivillig uppförandekod med 
en mekanism för kvalitetscertifiering och ett inbyggt tvistlösningssystem, vilken bör 
innefatta lämpliga organ för att hjälpa till med förenklad tvistlösning, i vilka 
tjänsteleverantörerna kan delta för att öka förtroendet bland konsumenterna.

Begäran om ett förslag till horisontellt instrument för skyldigheter för tillhandahållande av 
tjänster 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag till brett 
horisontellt instrument för att stärka konsumenternas förtroende för gränsöverskridande 
handel med tjänster genom att samordna skyldigheterna för tillhandahållande av 
gränsöverskridande tjänster.

8. Europaparlamentet anser att ett sådant brett instrument minst bör innehålla grundläggande 
allmänna regler om adekvat information om prissättning, avtalsvillkor och avhjälpanden
om tjänsterna är defekta eller försenade, samt att det kan vara lämpligt att det innehåller 
relevanta delar om skadeståndsansvar för tjänsteleverantörer i enlighet med 
kommissionens första förslag 1990, vilket garanterar att leverantörerna bär ansvaret för 
skador som orsakas vid utförandet av en tjänst.

o

o     o

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Studien från mars 2007 om skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster, 
som begärdes av Europaparlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd, rör 
den viktiga frågan om konsumentförtroendet bland EU:s medborgare, vilken sammanfattas 
nedan.

Fri rörlighet för tjänster och den inre marknaden

Den fria rörligheten för tjänster är en av de fyra grundläggande friheterna på den inre 
marknaden i artikel 49 i EG-fördraget. I dag erkänns den – mot bakgrund av den enorma 
ekonomiska och sociala betydelsen av tjänstesektorerna på den inre marknaden – som en 
självständig grundläggande frihet. Dess grundläggande funktion är att göra det möjligt att 
utföra eller använda tjänster över gränser utan att leverantören eller användaren måste flytta 
på sig.

Tjänstesektorn, som står för nästan 70 procent av EU:s BNP, har en enormt stor betydelse för 
den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU. För att bättre utnyttja den inre marknadens 
potential för denna sektor har både EU och EG på senare år vidtagit ett antal åtgärder inom 
vissa områden samt skapat en ny övergripande ram med det nya direktivet om tjänster på den 
inre marknaden, 2006/123/EG.

Konsumentens förtroende

Jämfört med åtgärderna för att främja den inre markanden och konsumentskydd vid 
gränsöverskridande tillhandahållande av varor återstår ett stort underskott för tjänster, särskilt 
när det gäller gemensamma normer för tjänsteleverantörens skyldigheter och kundens 
avhjälpanden. Det rör fall då tjänsteleverantören inte utför en tjänst eller utför den dåligt, samt 
de övriga fall då kundens säkerhet i samband med tjänsten äventyras. I kontrast till 
harmoniseringen av lagar om tillhandahållande av varor (bland annat genom 
konsumentförsäljningsdirektivet och produktansvarsdirektivet) saknas det instrument för 
tjänster med jämförbara mål och lika bred tillämpning.

Den varierande karaktären hos strukturer och enskilda bestämmelser i medlemsstaternas lagar 
skapar därför just nu en stor brist på öppenhet och osäkerhet för gränsöverskridande tjänster 
för såväl kunden som leverantören. I studien för utskottet för inre marknaden och 
konsumentskydd från mars 2007 nämns fem områden av särskild betydelse för den inre 
marknaden (underhållning, telekommunikationer, järnvägstransport, juridisk rådgivning och 
hälso- och sjukvård). Det finns stora skillnader när det gäller tjänsteleverantörernas 
skyldigheter, särskilt i följande avseenden:

- Under vilka omständigheterna skyldigheter alls existerar.
- Avhjälpanden som är tillgängliga för konsumenterna när dessa skyldigheter 

åsidosätts.
- Ibland när det gäller tillåtligheten och gränserna för ansvarsfriskrivningar 

genom enskilda avtal eller standardvillkor, när det gäller möjliga övre 
skadeståndsgränser och när det gäller bevisbördan för att en skyldighet för 
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tjänsteleverantören existerar, för åsidosättande av en skyldighet och för 
skadestånd.

- Samt med avseende på den juridiska terminologin och den systematiska 
strukturen hos bestämmelserna om tjänsteleverantörernas skyldigheter.

Åtgärder för att harmonisera lagstiftningen om tjänsteleverantörernas skyldigheter skulle 
kunna öka möjligheterna för små och medelstora företag att förstå sina skyldigheter och 
därtill hörande risker och möjligheter i gränsöverskridande transaktioner. Samtidigt skulle 
konsumentens förtroende för att utnyttja gränsöverskridande tjänster och därmed använda den 
inre marknaden i ökad utsträckning stärkas (vilket motsvarar de ökade tekniska möjligheterna 
framför allt på grund av Internet). För att bli helt effektiva i detta avseende bör dessa åtgärder 
stärka den redan existerande tendensen att reglerna om tjänsteleverantörers skyldigheter gäller 
på samma sätt för leverantörer i den privata och den offentliga sektorn.

Tjänsteleverantörernas skyldigheter gentemot kunderna

I gemenskapsrätten garanteras den fria rörligheten för tjänster via den ovan nämnda 
bestämmelsen i EG-fördraget, utan att någon ytterligare allmän regel därigenom föreskrivs 
om det juridiska förhållandet mellan tjänsteleverantörer och kunder genom bestämmelser i 
sekundärrätten. 

De flesta regler som är relevanta för förhållandet mellan tjänsteleverantörer och kunder finns i 
medlemsstaternas lagar, och de varierar avsevärt. Kommissionen lämnade 1990 ett förslag till 
direktiv som skulle omfatta upprättandet av ett antal regler om en viktig del av 
tjänsteleverantörens skyldigheter (KOM(1990)0482). De planerade bestämmelserna avsåg 
ansvar för skador till följd av tjänsteleverantörens fel på hälsa och den kroppsliga integriteten 
samt på flyttbar och fast egendom, inbegripet den egendom som var föremål för tjänsten. 

Kommissionen tog tillbaka detta förslag 1994, och därför finns ingen horisontell reglering av 
området i gemenskapsrätten. Mer allmänt tillhör dessutom de flesta regler som är relevanta 
för förhållandet mellan tjänsteleverantörer och kunder medlemsstaternas lagar och skiljer sig 
åt mellan olika medlemsstater. När en tjänsteleverantör vill utföra tjänster över hela 
gemenskapen, och utnyttja den fria rörligheten för tjänster, måste denne uppfylla olika 
rättsregler som styr dess affärstransaktioner i varje medlemsstat. Detsamma gäller på 
motsvarande sätt om en kund utnyttjar tjänster från en annan medlemsstat eller vill jämföra 
erbjudanden från tjänsteleverantörer i flera medlemsstater. 

I alla dessa fall lägger användningen av (den juridiskt obegränsade) fria rörligheten för 
tjänster i praktiken den extra bördan på leverantören och kunden att informera sig om de olika 
juridiska villkoren i de andra medlemsstaterna (och de därtill knutna kostnaderna) eller att 
acceptera en oförutsebar risk med avseende på den rättsliga ramen för den aktuella 
transaktionen. 

Detta är särskilt betungande inte bara för konsumenterna, utan även för små och medelstora 
företag när de är mottagare av tjänster, eftersom de jämfört med leverantören ofta är i en 
ekonomiskt svagare ställning och mindre erfarna. De kommer oftast inte att ha möjlighet att 
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på grundval av internationell privaträtt förhindra tillämpningen av den nationella lagen i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören har sitt säte.

Trots att dessa omständigheter i sig tyder på ett särskilt behov av rättsliga instrument för att 
underlätta gränsöverskridande affärstransaktioner har inga startpunkter för att underlägga 
gränsöverskridande tjänster som är jämförbara med den som gäller för gränsöverskridande 
tillhandahållande av varor ännu utvecklats – varken inom eller utanför gemenskapsrätten.

Konsumentskydd

Systematiska brott mot EU:s konsumentskyddsregler skadar miljontals konsumenter varje år. 
Bedragare utnyttjar olika rättssystem i EU för att inrikta sig på sårbara personer i svindlerier 
som telefonlotterier och falska semesterklubbar.

En studie från 2005 av nätverket av europeiska konsumentcentrum (rådgivningscentra för 
EU:s konsumenter) om gränsöverskridande klagomål visade följande:

- Det vanligaste klagomålet (46 procent) avsåg leveransproblem – ingen 
leverans, delleverans, försenad leverans.

- Det näst största området (25procent) avsåg defekter i varorna eller att de inte 
var vad som kunde förväntas vid beställningen.

- 8 procent av förfrågningarna avsåg problem med priser och betalning, och de 
flesta fallen avsåg att näthandlare tog ut mer pengar än vad som hade avtalats 
eller lade till ytterligare avgifter.

- Avtalsvillkoren var också ett problem, och 9 procent av förfrågningarna avsåg 
problem med att inte kunna säga upp en beställning och att ”ångerperioder” 
inte respekterades.

- 5 procent av förfrågningarna handlade om att köparna inte kunde få 
gottgörelse, och de flesta förfrågningarna handlade om näthandlare som inte 
uppfyllde sina garantier.

- Det totala antalet klagomål som togs emot av de europeiska konsumentcentrum 
som fanns med i 2004 års betänkande ökade med 74 procent (också på grund 
av en allmän ökning av Internetverksamheten).

Ur ett konsumentskyddsperspektiv framgår brister i särskilt stor utsträckning i det nuvarande 
tillståndet för lagstiftningen om gränsöverskridande tjänster. Att öka konsumenternas 
förtroende för att delta i gränsöverskridande transaktioner främjar den vidare utvecklingen av 
den inre marknaden som huvudmålsättning för Europeiska gemenskapen och säkerställer en 
hög nivå på konsumentskydd, samt främjar konsumenternas rätt till information, utbildning 
och att organisera sig för att skydda sina intressen. 

Precis som med bestämmelserna om genomförandet av den inre marknaden avser även de 
grundläggande bestämmelserna i EG-fördraget om konsumentskydd i princip all ekonomisk 
verksamhet och konsumentverksamhet. De gäller på samma sätt för konsumentskydd i 
samband med leverans av varor som i samband med utförandet av tjänster.
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När det gäller tillhandahållande av varor skyddas konsumenten både mot bristande 
uppfyllande och brister i produktsäkerheten, i stor utsträckning och på relativt hög nivå, 
genom sekundär lagstiftning. Skyddsnivån kan i vissa medlemsstater naturligtvis vara högre 
än denna standard. Konsumenten kan emellertid vara förvissad om att den norm som 
föreskrivs i dessa direktiv, både för transaktioner inom det egna landet och över gränser, är 
garanterad. Detta långtgående skydd som grund för förtroendet i gränsöverskridande 
konsumenttransaktioner på den inre marknaden garanteras emellertid av direktiv som avser 
tillhandahållande av varor och produktsäkerhet (det vill säga i princip flyttbara varor). 

Detta skydd finns ännu så länge inte i samma utsträckning för tjänster, inte ens i närheten, 
trots att tjänster har lika stor betydelse för den inre marknaden som rörligheten för varor.

Offentliga organ som tjänsteleverantörer

I ett antal medlemsstater spelar offentliga organ en särskild roll i tillhandahållandet av tjänster 
i en rad viktiga delar av ekonomin. Det kan påverka den fria rörligheten för tjänster inom den 
inre marknaden samt nivån på konsumentskyddet. Offentliga organ som tillhandahåller 
allmännyttiga varor kommer exempelvis inte med nödvändighet att omfattas av reglerna om 
till exempel orättvisa avtalsvillkor och/eller de kan gynnas av skydd mot konkurrens. 
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