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INDLEDNING

Kommissionen lancerede i 2010 en offentlig høring om den elektroniske handels fremtid i det 
indre marked og om gennemførelsen af direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF). 
Kommissionen vil i andet halvår 2011 offentliggøre en meddelelse om elektronisk handel, 
herunder om virkningerne af direktivet om elektronisk handel med udgangspunkt i resultatet 
af høringen. 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) nedsatte i marts 2011 en 
arbejdsgruppe om e-handel med afsæt i sin betænkning, der dannede grundlag for Europa-
Parlamentets beslutning om "endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel", som 
vedtoges i september 2010. 

På disse møder drøftede arbejdsgruppen den aktuelle situation for e-handelen i Europa og de 
barrierer, som vi fortsat møder i dag, samt eventuelle løsninger og foranstaltninger, som er 
nødvendige for at gennemføre et europæisk tillidsmærke, et initiativ, der allerede er blevet 
godkendt af Europa-Parlamentet.

Elektronisk handel udgør et vigtigt redskab til fremme af grænseoverskridende handel, en 
øget adgang for EU-borgerne til et mere varieret vareudbud og til kvalitetsprægede produkter 
samt en større priskonkurrence på såvel online- som offlinemarkederne. 10 år efter 
vedtagelsen af "direktivet om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig 
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elektronisk handel, i det indre marked", det såkaldte direktiv om elektronisk handel, er 
udviklingen i den elektroniske detailhandel imidlertid fortsat begrænset til mindre end 2 % af 
den samlede detailhandel i Europa. 

Direktivet om "elektronisk handel"

Direktivet om "elektronisk handel", som stadig er meget aktuelt i dag, tager sigte på at fjerne 
barriererne for udbyderne af informationssamfundstjenester og for grænseoverskridende 
ydelse af onlinetjenester i det indre marked og dermed skabe retssikkerhed for både 
virksomheder og borgere. Den er teknologineutral og dækker et bredt felt: ikke kun 
elektronisk handel (businesses-to-business og business-to-consumer) i den strengeste forstand 
(herunder onlineapoteker), men også onlineaviser, finansielle onlinetjenester, tjenester ydet af 
de lovregulerede erhverv osv. Onlinespil er derimod ikke omfattet af direktivet. 

Direktivet, der stiler mod en så fuldstændig harmonisering som muligt, indeholder fem 
hovedbestemmelser: 

1. Klausulen om det indre marked (artikel 3), der, selv om den er underlagt undtagelser, 
giver den retssikkerhed, som er væsentlig for udviklingen af grænseoverskridende 
onlinetjenester. Denne klausul er også kendt som "oprindelseslandsprincippet": Hver 
medlemsstat påser, at de tjenester i informationssamfundet, som leveres af en 
tjenesteyder, etableret på medlemsstatens område, er i overensstemmelse med de 
nationale bestemmelser, der finder anvendelse i denne medlemsstat på det område, der 
er koordineret ved dette direktiv, selv hvis tjenesteyderen leverer den pågældende 
tjeneste i en anden medlemsstat. 

– Krav, der tilsigter at fremme udviklingen af ud b y d e r e  af 
informationssamfundstjenester, styrke tilliden og øge retssikkerheden (artikel 4): 
nemlig forbuddet mod forhåndstilladelse, forpligtelser til at formidle information og 
sikre gennemsigtighed med henblik på at styrke forbrugertilliden samt bestemmelsen 
om en lovgivningsramme for kommerciel kommunikation (artikel 6-8). Med direktivet 
afskaffes forbuddet mod kommerciel kommunikation for lovregulerede erhverv, 
hvorved disse får mulighed for at oprette hjemmesider, og det overlades til de faglige 
sammenslutninger at regulere sådan ny praksis i deres adfærdskodekser. 

 En lovgivningsramme for elektroniske kontrakter (artikel 9-11), herunder 
harmonisering af de betingelser, der er nødvendige for indgåelsen af sådanne kontrakter 
(f.eks. tjenesteyderens pligt til at bekræfte modtagelsen af kundens/brugerens ordre uden 
unødig forsinkelse og elektronisk). 

 Reguleringen af undtagelserne for formidleransvar (afdeling 4, artikel 12-15) med 
henblik på at sikre på den ene side ydelsen af grundlæggende formidlertjenester, der sikrer 
den frie bevægelighed for informationer på nettet, og på den anden side indførelsen af en 
lovgivningsramme, der muliggør udviklingen af internettet og elektronisk handel. 

 Et administrativt samarbejde (artikel 19 og 3, stk. 4) både mellem medlemsstaterne og 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på at sikre en korrekt gennemførelse 
af direktivet i kraft af gensidig bistand og oprettelse af kontaktpunkter. Med direktivet 
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tilskyndes medlemsstaterne også til at informere Kommissionen om vigtige administrative 
eller retslige afgørelser, som træffes på deres område i tvister om 
informationssamfundstjenester og om praksis, brug og sædvaner i forbindelse med elektronisk 
handel. 

Kommissionens offentlige høring om elektronisk handels fremtid i det indre marked

Kommissionen søgte i sin høring nærmere at undersøge de forskellige grunde til den 
elektroniske handels begrænsede gennembrud, således som det er nævnt i rapporten med titlen 
"Overvågning af handels- og distributionsmarkedet - Mod et mere effektivt og fair indre 
marked for handel og distribution frem til 2020" (hvorom Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse netop har vedtaget en betænkning den 25. maj 2011), og evaluere 
gennemførelsen af direktivet, således som det blev annonceret i meddelelsen "En digital 
dagsorden for Europa". 

Høringen omhandlede følgende emner:

- Udviklingsstadiet - både nationalt og på tværs af grænserne - for 
informationssamfundstjenesterne. 

- Spørgsmål vedrørende medlemsstaternes anvendelse af artikel 3, stk. 4 (administrativt 
samarbejde). 

- Kontraktmæssige begrænsninger i det grænseoverskridende onlinesalg. 
- Grænseoverskridende kommerciel onlinekommunikation, specielt ved de lovregulerede 

erhverv. 
- Udviklingen af onlinepressetjenester. 
- Fortolkningen af bestemmelserne om formidleransvar i forbindelse med 

informationssamfundstjenester. 
- Udviklingen af onlineapotektjenester. 
- Bilæggelse af onlinetvister. 

Svarene skulle indsendes senest den 15. oktober 2010. Resultaterne af høringen vil indgå i 
Kommissionens overvejelser med henblik på vedtagelsen i 2011 af en meddelelse om 
elektronisk handel, herunder virkningerne af direktivet om elektronisk handel.

Resultaterne af arbejdet i IMCO-arbejdsgruppen om e-handel

Den 28. februar 2011 gav IMCO-koordinatorerne ordføreren vedrørende betænkningen om 
endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel", Pablo Arias Echeverría, mandat til 
at nedsætte en arbejdsgruppe om e-handel. Arbejdsgruppen tjente som forum for en 
udveksling af synspunkter mellem politiske beslutningstagere i de europæiske institutioner og 
de respektive interesseparter i arbejdet på at undersøge, hvilke tiltag der kræves for at fremme 
e-handelen og styrke forbrugernes tillid, samt foretage en grundig analyse af, hvilke 
foranstaltninger der er nødvendige for at gennemføre et initiativ omkring et europæisk 
tillidsmærke, som allerede er blevet godkendt af Europa-Parlamentet. 
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Referaterne af de fire møder1i arbejdsgruppen er blevet nedfældet i denne "meddelelse til 
medlemmerne", som er blevet oversat til alle sprog. Hovedkonklusionerne samt punkter, der 
kræver nærmere behandling med henblik på den fremtidige indsats omkring e-handel, er 
blevet nedfældet i et særskilt "arbejdsdokument". Disse vil blive forelagt Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse den 12. juli. Resultaterne af arbejdet i arbejdsgruppen 
om e-handel vil også indgå i arbejdet på den kommende meddelelse. Det er nødvendigt, at 
onlinemarkedet omdannes til en reel mulighed for at tackle den økonomiske krise. Der er 
behov for at ajourføre EU-reglerne for e-handel, så de er på højde med det 21. århundredes 
digitale samfund. 

Første møde i arbejdsgruppen, 23. marts 2011

Fra kl. 8.00 til kl. 10.30, ASP 1E3, Bruxelles

Hvorledes overvinde de aktuelle barrierer for grænseoverskridende e-handel? 

2. Koordinatoren, Pablo Arias Echeverría, bød deltagerne velkommen til arbejdsgruppen 
og oplyste, at dette møde er det første i en serie af fire møder, der tager sigte på at 
kortlægge de aktuelle barrierer for grænseoverskridende e-handel og undersøge, 
hvorledes disse barrierer kan overvindes. Det er nødvendigt, at forbrugernes og 
erhvervslivets tillid til e-handel øges gennem yderligere innovation, forenkling og 
sikkerhed. Et europæisk tillidsmærke er en mulig måde, hvorpå man kan styrke 
forbrugernes tillid til e-handel og regulere omkring sikre onlinebetalinger.

3. Jean Bergevin, chef for kontoret for fri bevægelighed for tjenesteydelser og fri 
etableringsret II: detailhandels- og informationstjenester, Generaldirektoratet for Det 
Indre Marked og Tjenesteydelser, præsenterede en række emner, der vil blive behandlet 
i den kommende meddelelse om e-handel i EU, og som forventes offentliggjort i 
juni/juli 2011. Han fremførte en række punkter, der kræver nærmere behandling, da de 
kan udgøre hindringer for en effektiv gennemførelse af den grænseoverskridende e-
handel, herunder: 

a. Der er forskelle i standarderne, hvad angår databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation i de forskellige EU-medlemsstater. 

b. Der er også forskelle med hensyn til priser og tilgængelighed, når det gælder 
leveringstjenester i EU. Det er særlig vigtigt at tage hensyn til SMV'er, da de er 
nogle af de største brugere af e-handel. 

                                               
1 Møderne i arbejdsgruppen om e-handel fordeler sig som følger:
23. marts 2011: Første møde i arbejdsgruppen: Hvorledes overvinde de aktuelle barrierer for 
grænseoverskridende e-handel?
19. april 2011: Andet møde i arbejdsgruppen: Hvorledes skabes der tillid til e-handel?
3. maj 2011: Tredje møde i arbejdsgruppen: Databeskyttelse, internetplatformenes rolle og hvorledes lanceres et 
EU-tillidsmærke for brugerne af e-handel?
31. maj 2011: Sidste møde: 
12. juli 2011: Konklusioner. Forelæggelse af konklusionerne i Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse.
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c. Det er også meget vigtigt at sikre, at større vareproducenter eller større 
leverandører af digitale varer ikke "skjuler sig" bag nationale love og national
identitet, således at de fragmenterer det indre marked. Dette ville udgøre 
manglende overholdelse af tjenestedirektivets artikel 20, om hvilken der vil 
blive udstukket retningslinjer. Det kunne også betragtes som en urimelig 
handelspraksis, hvorom Kommissionen vil offentliggøre en meddelelse i 
efteråret dette år. 

d. Forvaltningen af intellektuelle ejendomsrettigheder afviger også fra 
medlemsstat til medlemsstat, og dette forklarer, hvorfor digitale varer er 
genstand for forskellige tilbud og tilgængelighed i de forskellige 
medlemsstater. Der vil på et senere tidspunkt fremkomme nærmere 
oplysninger om moderniseringen af den gældende EU-ret vedrørende 
intellektuelle ejendomsrettigheder. 

e. Forskelligartet behandling af digitale varer og fysiske varer med hensyn til 
moms udgør et andet problem. Således er e-bøger undergivet normale 
momssatser, mens fysiske bøger ofte er undergivet lavere satser. Dette 
spørgsmål er taget op i den nylig vedtagne grønbog om momssystemets 
fremtid. 

f. For at et EU-tillidsmærke skal kunne fungere effektivt bør sådanne nationale 
forskelle overvindes, og der er behov for en sammenhængende 
lovgivningsramme på EU-plan. De nationale lovgivere bør inddrages med 
henblik på en sådan mekanisme, og der er desuden behov for støtte fra Europa-
Parlamentets side. 

g. Der er i øjeblikket manglende gennemsigtighed i kravene i den gældende EU-
ret. En øget gennemsigtighed, navnlig hvad angår  e-handelsreglernes 
anvendelsesområde, ville kunne skabe mere tillid, hvad der er en væsentlig 
faktor.

Den kommende meddelelse bør bl.a. indeholde en vurdering af e-handelens potentiale i 
EU, af hvorledes man kan overvinde fragmenteringen af reglerne i den gældende EU-
ret, og af hvilke tiltag der kræves for at løse problemet med den resterende 
fragmentering. 

3. "E-handel og forbrugerne" ved David Mair, chef for kontoret for forbrugermarkeder, 
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerpolitik, Kommissionen.

E-handel er en forstyrrende udvikling både for virksomheder og for beslutningstagere 
på grund af dens tværgående natur. Der er derfor behov for en integreret tilgang for at 
løse de udfordringer, den rejser. Resultattavlen for det indre marked af 21. marts 2011 
indeholder en oversigt over de fremskridt, der er gjort indtil videre, hvad angår e-handel. 
Dette supplerer resultaterne af undersøgelsen1"Mystery shopping evaluation of cross-
border e-commerce in the EU", som Generaldirektoratet for Sundhed og 
Forbrugerpolitik gennemførte i 2009 samt meddelelsen og arbejdsdokumentet om 
grænseoverskridende e-handel (2009). 

                                               
1 "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU", er en undersøgelse 
gennemført af YouGovPsychonomics på vegne af Kommissionens Generaldirektorat for 
Sundhed og Forbrugerpolitik og offentliggjort den 20. oktober 2009.
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E-handelen vokser støt i medlemsstaterne, men ikke på tværs af grænserne. Erfaringen 
viser, at forbrugere, der afprøver e-handel, alt i alt er tilfredse og fortsætter med at 
benytte den. Andre, der ikke har prøvet den, er tilbøjelige til at tøve. Dette tyder på, at 
der er et enormt tillidsproblem på efterspørgselssiden. Det er nødvendigt, at vi dæmper 
forbrugerens frygt, i fald noget går galt. Vi behøver troværdig grænseoverskridende 
håndhævelse, en effektiv grænseoverskridende ordning for alternativ tvistbilæggelse til 
løsning af eventuelle tvister. De europæiske forbrugercentre kan også hjælpe. Vi bør 
knytte spørgsmålet om opbygning af tillid til e-handel sammen med den faktiske 
forbrugeradfærd.

Vi konstaterer også fragmentering på efterspørgselssiden, idet forbrugerne ikke ved, 
hvilke tilbud der foreligger fra grænseoverskridende detailhandlere. Der findes ca. 300 
websteder med prissammenligninger, hvoraf ikke over 10 er grænseoverskridende. Der 
er behov for fælleseuropæiske flersprogede websteder med prissammenligninger. Uden 
samtidig at indsnævre valgmulighederne bør vi udnytte internettets styrke, således at 
sammenligninger om spørgsmål såsom pris og kvalitet er mere nyttige og meningsfyldte 
for forbrugerne.  

Vores mål bør være at gøre e-handel til et troværdigt alternativ for de forbrugere og 
virksomheder, der ønsker at anvende den. Dette udøver et stærkt konkurrencemæssigt 
pres, driver markederne op og uddyber det indre marked. Folk vil opnå fordele, selv om 
de ikke handler online.

Der er en undersøgelse på vej, som sigter mod at vurdere e-handelens manglende 
potentiale i Europa. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i arbejdet på den kommende 
meddelelse. 

4. "Den digitale dagsorden for Europa og e-handel" ved Miguel Gonzalez-Sancho, 
vicekontorchef, Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier, C1: Den 
digitale dagsorden: Politisk koordination. 

Den digitale dagsorden for Europa er et af 2020-strategiens syv flagskibe, og målet er at 
danne ramme om den europæiske ikt-politik. En af de største udfordringer er det 
fragmenterede digitale marked, der hæmmer e-handelen og kræver en integreret tilgang, 
hvis situationen skal forbedres. Kun 8 % af de onlinehandlende køber fra et andet land. 
60 % af onlineordrerne går i vasken af tekniske og/eller retlige årsager. Tilliden til 
databeskyttelsen inden for elektronisk kommunikation mangler stadig, hvilket udgør et 
større problem Et andet centralt spørgsmål er forvaltningen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i EU. Transaktioner og onlinebetalinger møder også barrierer, 
f.eks. e-signaturer, bankgebyrer mv.

Hvorledes kan vi opbygge den digitale tillid? Hvad er forbrugernes rettigheder? Hvilke 
er de rettigheder, som forbrugerne reelt ved, at de har? 

De næste skridt, som vil blive taget i forbindelse med den digitale dagsorden for Europa, 
omfatter bl.a.:

 EU's lovgivningsramme for databeskyttelse vil blive taget op til revision.
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 Spørgsmålet omkring onlinetvistbilæggelse vil blive behandlet nærmere som 
led i eventuelle kommende Kommissionsforslag om alternativ 
tvistbilæggelse. Det samme gælder kollektive klagemuligheder.

 Der vil blive oprettet en interessepartplatform for onlinetillidsmærker inden 
2012.

Det første fællesmøde om den digitale dagsorden vil finde sted i juni 2011.

5. Som afslutning på det første møde i arbejdsgruppen rejste deltagerne følgende 
punkter som emner for nærmere behandling:

Initiativerne omkring e-handel drejer sig ikke kun om at øge e-handelen i sig selv, men 
snarere om, hvor forberedt forbrugere og virksomheder er på at sælge og købe online på tværs 
af grænserne. Det drejer sig ikke kun om pris, men snarere om at have flere valgmuligheder 
og forbedre konkurrencen og gennemsigtigheden, da dette på sin side vil forbedre standarder 
og effektivitet i hele detailsektoren. E-handel rummer også jobskabende potentiale. Der er 
behov for, at e-handel bliver et troværdigt alternativ til offlineindkøb.

Det er vigtigt at overvinde den nuværende fragmentering af det indre marked for e-handel og 
sikre en effektiv håndhævelse. Inden for onlinebetalinger er vi på vej hen imod et system med 
mikrobetalinger. Der er i øjeblikket fortsat minimumstærskler, hvorfor forbrugerne i en række 
tilfælde ender med at betale for meget.

Ulovlig praksis, såsom websteder med børnepornografi, bør forhindres. Hvor hurtigt kunne 
sådanne websteder blive fjernet fra internetplatformene? Håndhævelsen fokuserer i øjeblikket 
på intellektuelle ejendomsrettigheder. Den bør imidlertid gå længere end dette. Håndhævelse 
bør anskues horisontalt. Hvilke afskrækkende sanktioner kunne der indføres? Er "naming and 
shaming" et effektivt afskrækkende middel? 

Der kan indføres en adfærdskodeks for onlinebrugere. Hvad skulle anvendelsesområdet 
(personligt og materielt) for en sådan adfærdskodeks være? Hvilken form for informationer 
og service vil der blive stillet til rådighed for onlinebrugere?
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Andet møde i arbejdsgruppen, 19. april 2011
Fra kl. 10.00 til kl. 12.30, ASP 1E1 Bruxelles

Hvorledes skabe tillid til e-handel?

1. Koordinatoren for arbejdsgruppen om e-handel, Pablo Arias Echeverría, bød 
deltagerne velkommen og oplyste, at dette møde er det andet i en serie på fire møder og 
det første åbne møde med deltagelse ikke kun af politiske beslutningstagere fra Europa-
Parlamentet og Kommissionen, men også af interesseparter. Det andet møde i 
arbejdsgruppen fokuserede på spørgsmålet om, hvorledes der kan skabes tillid til e-
handel.

2. Forbrugerrettighedsdirektivet og e-handel ved Andreas Schwab, MEP. Ordfører 
vedrørende forbrugerrettighedsdirektivet.

Andreas Schwab gjorde opmærksom på det nære samspil mellem e-handel og 
harmonisering af forbrugerlovgivningerne. Forbrugerne ønsker at kende deres 
rettigheder, mens de erhvervsdrivende ønsker at have et enkeltstående sæt regler at 
forholde sig til, og ikke et helt opbud.

Der er fortsat en række spørgsmål, som ikke er behandlet i det nye 
forbrugerrettighedsdirektiv. Dette direktiv er et første skridt. Andre foranstaltninger vil 
følge. Der er behov for at undersøge, hvorledes direktivets bestemmelser kan bidrage til 
at fremme e-handelen. Fortrydelsesret og garantier udgør to centrale bestemmelser i 
direktivet.

Fortrydelsesret 

Det er meget vigtigt, at fortrydelsesretten i alle 27 EU-medlemsstater udvides og gøres 
ensartet. Der er behov for et redskab, der sætter forbrugerne i stand til at trække sig fra 
en kontrakt med ét slag. Langt flere ville handle elektronisk, hvis der var sikkerhed for 
en sådan ret. Hvad, der er behov for, er ét sæt EU-regler pr. kontrakttype. De største 
butikker kan måske tilbyde de laveste priser, men selv de største butikker kan måske til 
tider ikke betjene hele EU, hvorimod e-handel ville åbne adgang for visse produkter til 
selv de mest afsides beliggende områder i EU. 

Forbrugerbeskyttelse har imidlertid en pris, som bør indregnes i de forventede 
omkostninger. Forbrugerrettighedsdirektivets artikel 11 indeholder et krav om, at 
forbrugerne påmindes om de faktiske omkostninger, der påløber, for at gøre 
gennemsigtigheden så stor som mulig, da dette vil styrke tilliden, samtidig med at det 
ikke udgør en bekostelig foranstaltning.

Garantier

Forbrugerbeskyttelsesdirektivets kapitel IV omhandler forbrugergaranti. For at drage 
fuld fordel af garantien er der behov for ikke kun at tage hensyn til det antal år, der er 
dækket af garantien, men også produktets kvalitet. Der er imidlertid behov for en 
yderligere indsats på dette område.
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3. E-handel og forbrugere i Europa ved Ursula Pachl, vicedirektør for BEUC (Den 
Europæiske Forbrugerorganisation).

Ursula Pachl indledte sin præsentation, idet hun redegjorde for den aktuelle situation, 
hvad angår den grænseoverskridende e-handel. En af de største udfordringer er det 
fragmenterede digitale marked, der hæmmer e-handelen og kræver en integreret tilgang, 
hvis situationen skal forbedres. Kun 10 % af onlinekunderne køber fra et andet land. De 
forbrugere, der endnu ikke gør brug af grænseoverskridende e-handel, kunne inddeles i 
to grupper: a) de, der endnu ikke har tilstrækkelig tillid til at indlede sig på 
grænseoverskridende e-handelstransaktioner, og b) de, der ønsker at foretage 
grænseoverskridende onlinekøb, men er hindret heri af forskellige årsager, f.eks. 
salgsrestriktioner baseret på intellektuelle ejendomsrettigheder, selektive 
distributionsordninger mv. 

Forbrugerne har forskellige betænkeligheder ved grænseoverskridende e-handel, 
herunder følgende: bedrageri, usikkerhed over, hvad de kan gøre "hvis noget går galt", 
og hvorledes de kan få pengene tilbage, problemer med leveringen af varerne, 
sprogbarrierer, bredbåndsadgang, digitale færdigheder, manglende valgmuligheder med 
hensyn til betalingsmidler og de hermed forbundne gebyrer, intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kundeservice på tværs af grænserne, konkurrencebegrænsende 
adfærd og beskyttelse af personoplysninger.

BEUC mener ikke, at e-signatur-foranstaltningen er, hvad forbrugerne reelt kunne ønske 
sig som et flagskibsinitiativ i det digitale indre marked. 

Det fremgår af den seneste Eurobarometerundersøgelse, at de erhvervsdrivende mener, 
at det at have ensartede regler i EU ikke vil have nogen særlig indvirkning på e-
handelen, hvorfor BEUC har den holdning, at det ikke er nødvendigt med et nyt 
lovinitiativ på business-to-consumer-området.

Der vil blive gjort fremskridt med hensyn til reglerne om fjernsalg, når 
forbrugerrettighedsdirektivet er endelig vedtaget. BEUC fandt, at det er lykkedes 
Parlamentet at vedtage en række gode elementer til forbedring af forbrugerbeskyttelsen 
ved onlinetransaktioner. Man bør i denne forbindelse være opmærksom på bl.a. følgende 
punkter i Parlamentets forslag: Regler om omkostningsfælder på internettet er medtaget, 
men en bekræftelse af forbrugernes bevidsthed om, at et tilbud er god værdi for 
pengene, bør ikke uden videre erstattes af en simpel onlineregistrering. Ifølge Europa-
Parlamentets forslag bæres omkostningerne ved returneringen af varerne i forbindelse 
med fortrydelse fra køberens side, hvis varens værdi overstiger 40 euro. Mindre heldigt 
er det, at der indtil videre har været alt for mange undtagelser fra fortrydelsesretten i 
Parlamentets forslag. Uforholdsmæssigt høje gebyrer for brug af kreditkort ville blive 
forbudt. En mere specifik beskyttelse, hvad angår køb af digitalt indhold, ville blive 
medtaget. 

BEUC mener desuden, at oplysningen på forretningssiden bør forbedres (idet det lader 
til, at der kun fokuseres på forbrugeroplysning). 
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Den alternative tvistbilæggelse bør videreudvikles, og en forsvarlig anvendelse af Rom I 
skulle kunne bidrage til en yderligere afklaring af anvendelsen af international privatret 
på dette område. 

BEUC arbejder i øjeblikket på at udvikle en "EU-standardkontrakt" for onlinekøb, som 
skal knyttes til en onlineordning for alternativ tvistbilæggelse. Dette initiativ kunne 
indgå i arbejdet på udviklingen af et EU-tillidsmærke. Formidling til forbrugerne af alle 
relevante data om de erhvervsdrivende er en vigtig retlig forpligtelse. En styrkelse af de 
digitale færdigheder for alle generationer er et meget vigtigt element.

4. Posttjenester og e-handel ved Werner Stengg, kontorchef. Generaldirektoratet for Det 
Indre Marked og Tjenesteydelser, E3, online- og posttjenester, Kommissionens 
tjenestegrene.

E-handel og posttjenester er blevet samlet i det nylig omstrukturerede Generaldirektorat 
for Det Indre Marked og Tjenesteydelser. Posttjenester er vigtige i deres egen ret og i 
samfundsmæssig forstand, da de bidrager til social samhørighed i deres egen ret, idet de 
åbner adgang til befolkningen i fjerntliggende områder. Posttjenesterne er blevet 
liberaliseret på det seneste - i det mindste for hovedparten af medlemsstaternes 
vedkommende - og dette er blevet ledsaget af forskellige beskyttelsesforanstaltninger. 
Servicekvalitet, timing og servicekontinuitet udgør centrale elementer. Også følgende 
elementer er vigtige: de nationale tilsynsmyndigheders rolle, godkendelses- og 
licensordninger, forsyningspligt, personalerelaterede spørgsmål mv. Nogle 
medlemsstater vil først gennemføre en sådan liberalisering i løbet af et par år.

Hvis liberaliseringen af postsektoren skal bringe fordele for såvel private kunder som 
erhvervskunder, er det meget vigtigt, at nye virksomheder får adgang til markedet 
(licenskrav, omdelingsinfrastruktur, arbejdslovgivning, konkurrencelovgivning til 
forhindring af konkurrenceforvridning mv.).

Den øgede anvendelse af elektronisk kommunikation og finanskrisen har medført et 
kraftigt fald i brevmængden, hvorimod pakker udgør et vækstområde som følge af den 
øgede e-handelsaktivitet.

Vedrørende koblingen mellem posttjenester og e-handel tilsluttede Werner Stengg sig 
Ursula Pachls betænkeligheder, ifølge hvilke fysisk omdeling/levering fortsat opfattes 
som en barriere af såvel leverandører som købere. Han gjorde også opmærksom på, at 
grænseoverskridende pakkeomdeling inden for grænseoverskridende e-handel indebærer 
højere takster end indenlandsk omdeling. Prisforskellen kan tilskrives forskellige 
faktorer: servicekvalitet, pakkesporingsordninger, afstand, timing og vandgrænser 
mellem regionerne.

Der vil oktober 2011 blive offentliggjort en undersøgelse om pakkeomdelingstjenester.

5. Posttjenester og e-handel fra den private sektors synsvinkel ved Carsten Hess, 
næstformand og leder af virksomhedsrepræsentationen i Bruxelles, Deutsche Post DHL.

De nuværende tre store væksttrekanter på handelsområdet tegner sig for knap 
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50 % af den samlede handel i fragtvolumen og forventes at vokse hurtigt i de 
kommende år: 

 Europa vil ikke indgå som en brik i denne udvikling. 

Der vil være tale om:

 intra-Asien (28 %), Asien-Latinamerika (5 %) og Asien-Afrika (18 %) 
 Hertil kan tilføjes intra-Latinamerika (vækst 18 %), men startende på et lavt 

niveau.

Hvorfor er dette vigtigt for e-handelen i EU? 

 En masse forbrugerprodukter, der købes i EU, importeres fra Asien (f.eks. 
elektronik og modeartikler).

 Det er hovedsagelig europæiske logistikvirksomheder, der opererer på disse 
globale handelsveje (ca. 15 ud af 20 markedsledere på det intra-asiatiske 
vækstmarked er europæiske).

 Dette gør det indre marked så vigtigt for europæiske logistikvirksomheder. 
Europa har behov for væksten fra e-handelen og et fuldt fungerende indre 
marked, hvor omkostningstunge barrierer for både forbrugere og 
logistiskvirksomheder fjernes!

I 2010 - i kølvandet på krisen - faldt brevmængden fra 3 til 5 % på globalt plan. 
Væksten i pakkeomdelingen på internationalt plan forventes imidlertid at fortsætte 
som følge af den øgede grænseoverskridende e-handel.1 En række e-handelsprodukter 
er kun tilgængelige i den grænseoverskridende e-handel, og ofte kan produkter, som 
forefindes på det indenlandske marked, endda købes billigere i udlandet. 

Levering er dog en vigtig driver for e-handel og fjernsalg. I forbindelse med 
forsendelser bør der tages højde for bl.a. følgende elementer: forsendelsesret, 
pålidelighed, leveringstid, kundevenlig service og en forsvarlig returneringsstrategi.

Hvad tilsynstjenester angår, er der behov for en one-stop-shop-mekanisme. En 
balance mellem den grænseoverskridende datastrøm og datasikkerheden er påkrævet 
med henblik på udbygningen af det indre marked, og dette nødvendiggør en hurtig 
revision af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF), herunder transatlantiske eller endda 
globale standarder. Momsreglerne bør også så vidt muligt forenkles og ensartetgøres. 
Hertil kommer, at lagerservicespørgsmålet bør afklares med hensyn til lovvalg og 

                                               
1 EU

 TNT: -7 %
 La Poste France: -3, 5 %
 Swiss Post: -2,3 %
 UK Royal Mail: -5 %
 Posten Norden (DK, SVE): -10 % (DK: -50 % de sidste 10 år).

Tredjelande
 USPS: -3.5 % (-25 % de sidste fem år)
 China Post: -2,8 % de første fem måneder af 2010.
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momstilsvar. Miljø- og vejafgifter (f.eks. eurovignetten) vil øge gebyrer og 
omkostninger for e-handelskunderne.

Idéen om et Frontex for varer ved EU's ydre grænser blev for nylig fremsat af 
medlemmer af Europa-Parlamentet med det formål at tackle spørgsmål omkring 
håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette ville være en forkert vej, fordi 
det ikke ville øge beskyttelsen, men alvorligt hæmme post- og ekspresforsendelserne, 
uden at der samtidig vindes noget.

I hvidbogen om transport er 2030 anført som måldato for skift af 30 % af forsendelserne 
til jernbane og indre vandveje. Dette ville formentlig ødelægge e-
handelsforretningsmodeller såsom "levering næste dag".

6. Som afslutning på det andet møde i arbejdsgruppen rejste deltagerne følgende punkter 
som emner for nærmere behandling:

Den nuværende fragmentering af det indre marked på de 27 medlemsstater samt forskellene 
med hensyn til momstakster bør overvindes, og forbrugernes og de erhvervsdrivendes tillid til 
e-handel bør øges. E-handelen bør måske blive den 28. medlemsstat, således at vi kan 
overvinde de nuværende barrierer.

Opmærksomheden bør også rettes mod SMV'ernes rolle, da disse er drivkræften bag den 
europæiske økonomi. Google har et websted kaldet "Connecting Businesses", der skaber 
forbindelse mellem SMV'er, og dette fremmer SMV'ernes inddragelse i e-handelen.

Hvad, e-handelen har brug for, er en holistisk tilgang. Den kommende meddelelse om e-
handel sigter mod at gå videre end, hvad der er blevet foreslået i det nye 
forbrugerrettighedsdirektiv.

Der bør introduceres en enkeltstående e-handelsretsakt sideløbende med den nye lov om det 
indre marked. 
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Tredje møde i arbejdsgruppen, den 3. maj 2011
Fra kl. 10.00 til kl. 12.30, ASP 1G1, Bruxelles

Databeskyttelse, internetplatformenes rolle og hvorledes lancere et EU-
tillidsmærke for brugerne af e-handel?

1. Formanden for det tredje møde i arbejdsgruppen om e-handel, Antonio Correia De 
Campos, bød deltagerne velkommen og oplyste, at han ville træde i stedet for Pablo 
Arias Echeverría, som står for koordinationen af arbejdet under denne møderække. 
Dette er det andet åbne møde med deltagelse ikke alene af politiske beslutningstagere 
fra Europa-Parlamentet og Kommissionen, men også af interesseparter. 

Antonio Correia De Campos oplyste, at det første (lukkede) møde tog sigte på en 
generel vurdering af e-handelens aktuelle situation i Europa, af de barrierer, vi fortsat 
står over for i dag, og af EU-institutionernes vigtigste initiativer for at overvinde dem. 

Det andet møde, som var det første åbne møde med deltagelse af interesseparter, 
fokuserede på, hvorledes man kan skabe tillid til e-handel. Der udspandt sig en 
interessant drøftelse af to af de elementer, som vi bør forbedre i Europa for at øge e-
handelen: forbrugerrettigheder og posttjenester. 

Det tredje møde tog sigte på en analyse af tre hovedemner i kraft af fem indlæg og en 
efterfølgende drøftelse: a) databeskyttelse inden for e-handel, b) internetplatformenes 
rolle og c) hvorledes lancere tillidsmærkeinitiativet med korrekt informering af 
forbrugere og brugere.

2. Databeskyttelse inden for e-handel ved Marie Hélène Boulanger, kontorchef, C3, 
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Kommissionen.

Databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) har et dobbelt mål: a) overholdelsen af de 
individuelle rettigheder og friheder i forbindelse med beskyttelsen af privatlivets fred 
og b) den frie informationsstrøm i det indre marked. Specifikt hvad angår e-handel, er 
disse to aspekter af databeskyttelsesdirektivet to sider af samme mønt: på den ene side 
udvikling af elektroniske platforme og på den anden side forbrugerbeskyttelse og 
beskyttelse af privatlivets fred. Ovennævnte direktiv har nu fungeret i 16 år, og selv 
om det fortsat har sin værdi - således som det kan ses af resultatet af talrige høringer, 
som Generaldirektoratet for Retlige Anliggender gennemførte sidste år - er det vigtigt 
at tage databeskyttelseskonceptet op til revision i den aktuelle sammenhæng og at 
styrke det indre markeds lovgivningsramme.

Direktivet, som det foreligger i dag, er blevet gennemført af alle medlemsstater, idet 
der dog er store forskelle med hensyn til, hvorledes det gennemføres, og hvad angår 
omkostningerne ved dataoverførsel og datakontrol. 
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Internetbaseret databehandling, navnlig hvor software, delte ressourcer og 
informationer befinder sig på fjernservere ("in the cloud"), kunne rejse "nye" 
udfordringer for databeskyttelsen. Det indre markeds rolle er øget væsentligt på dette 
område. Det rækker ud over internettet og sociale platforme. Man taler i det indre 
marked om e-handel. Datagennemsigtighed udgør et væsentligt element. Det samme 
gælder muligheden for at korrigere og slette data og indberette overtrædelser.

Det er derfor afgørende vigtigt at harmonisere reglerne på dette område for at skabe et 
mere forudsigeligt retligt miljø. De administrative byrder bør reduceres og 
underretningskravene forenkles. Dette ville bidrage til at styrke tilliden til internettet 
og til onlinemiljøet.

Privatlivets fred og datasikkerhed er vigtige elementer for forbrugerne. Manglende 
hensyntagen til disse elementer kunne afholde folk fra at handle online. Der bør tages 
hensyn til alle relevante interesser og rettigheder i det digitale miljø, og den fulde 
beskyttelse af de grundlæggende friheder bør sikres.

3. "Getting business online", et Google-initiativ ved Julien Blanchez, marketingchef 
for Belgien, Google Belgium.

Google tilbyder virksomheder af alle størrelser et bredt udvalg af tjenester og 
værktøjer. Programmer, såsom Google Places, Google Ad Words og Google Apps, 
sætter virksomhedsledere over hele verden i stand til at styrke deres forretning og 
blive succesrige. Get Your Business Online (GYBO) blev lanceret for 18 måneder 
siden af Google og andre større partnere, herunder post- og 
telekommunikationssektoren. Initiativet dækker 13 lande. I Det Forenede Kongerige 
har over 100.000 SMV'er benyttet initiativet til at komme online. Det britiske 
eksempel (Getting British Business Online - GBBO) findes på følgende adresse: 
http://www.gbbo.co.uk/. 

Belgien sakker i øjeblikket bagefter med hensyn til antallet af SMV'er, der anvender 
internettet til salg og eksponering. 95 % af SMV'erne i Belgien har adgang til 
internettet, mens kun 49 % har en hjemmeside. Desuden står 73 % af dem, der ikke 
har en hjemmeside, stejlt på, at de ikke har behov for en sådan. Omvendt mener i 
Brasilien kun 41 %, at de ikke behøver en hjemmeside for at drive forretning. 
Problemet er ikke kun adgang, men også bevidsthed. Manglende bevidsthed lader til at 
være hovedgrunden til førnævnte modstand snarere end tillid. En række SMV'er er 
også af den opfattelse, at en hjemmeside og vedligeholdelsen af en sådan ville være al 
for tidskrævende, og at det ville afspore dem fra deres hovedforretningsområde. Det at 
have en onlineshop ville imidlertid i betragtning af potentialet heri udgøre en 
integrerende del af deres hovedforretningsområde.

I Det Forenede Kongerige tegner internettet sig for 7,2 % af BNP, mens det tegner sig 
for mindre end 3 % i Belgien. For et SMV-orienteret land som Belgien udgør dette i 
realiteten en mistet mulighed. Der er forskellige succeshistorier om små iværksættere, 
hvis succes skyldes tilstedeværelsen på nettet. At være til stede udgør det første skridt. 
At være kendt det andet og ikke mindre vigtige skridt.

At hjælpe SMV'erne med at eksponere sig online er hvor Google træder ind med 
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onlineannoncering. Mindre SMV'er kan ved at udvide internetbutikker til andre lande 
ekspandere på det globale marked. Udfordringen ved at lære at anvende internettet og 
oprette en hjemmeside er kun midlertidig. GYBO-initiativet tager sigte på at hjælpe 
belgiske virksomheder med at ekspandere, bl.a. på verdensmarkedet, da det ville sikre 
en bedre trivsel i SMV-sektoren. Den grænseoverskridende e-handel bør derfor 
opprioriteres, da fremtidsmulighederne ellers fortsat vil være ulige fordelt.

4. Små og mellemstore virksomheder, e-handel og Kommissionens forslag om e-
fakturering ved Danny Bunch, vicekontorchef, D3, med ansvar for ikt med henblik 
på konkurrenceevne og industriel innovation, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, 
Kommissionen. Kommissionens tjenestegrene.

Der er i Europa fortsat meget mere plads for forbedringer, hvad angår ikt og industriel 
innovation. Ikt kunne udnyttes langt mere med henblik på konkurrenceevne og vækst, 
i betragtning af at penge, der anvendes på ikt, er mellem tre og fem gange mere værd 
end penge, der investeres i andre sektorer.

Danny Bunch behandlede fire hovedemner for at belyse, hvorledes anvendelsen af ikt 
kunne styrkes yderligere:

 e-forretningsstøttenetværk
 e-færdigheder til styrkelse af konkurrenceevnen
 ikt-standardisering
 E-fakturering

E-forretningsstøttenetværk (EBSN) har til formål at styrke politikformuleringen på 
det lokale plan og at sikre, at lokale tiltag, som træffes af SMV'erne, indlejres i 
forsyningskæden. EBSN tjener som paraply for SMV'er med henblik på integreringen 
af disse i de digitale forsyningskæder. For at teste initiativet er der iværksat tre 
aktioner inden for følgende sektorer: 1) mode- og tekstilsektoren (aktionen har stået på 
siden 2008 og har i væsentlig grad fremmet afsætningen, 2) bilsektoren og 3) 
transport- og logistiksektoren.

Disse tre sektorer blev valgt, fordi de tæller et stort antal SMV'er. Generaldirektoratet 
for Erhvervspolitik planlægger næste år at tilføje fødevareindustrisektoren og 
turismesektoren.

Dagsordenen for e-færdigheder for Europa omhandler uddannelse af 
erhvervsledere. Den omfatter en færdigheds- og karriereportal samt retningslinjer for 
ikt-karrierer. Der er gjort fremstød for denne dagsorden under en uge for e-
færdigheder i marts 2010 i hele EU. Dette vil blive fulgt op af et nyt fremstød i marts 
2012. 

På dagsordenen for e-færdigheder fokuseres på den viden, som erhvervslederne har 
brug for. Der er en række processer, der bør lanceres som supplement til denne proces.

Når det gælder ikt-standardisering, bør virksomhedslederne kende deres 
hovedforretningsområdes behov. Der bør vedtages en række e-strategier for at 
supplere denne proces. Disse strategier vil kun fungere, hvis de baseres på åbne 
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standarder. Hovedparten af ikt-standardiseringen finder sted uden for netværket i 
globale konsortier, og der er derfor behov for en ajourføring for at bringe ikt-
standarderne i overensstemmelse med virkeligheden. Der efterlyses en ny 
standardiseringspakke og en meddelelse om standarder med udgangspunkt i EU 2020-
målene, og Kommissionen vil den 24. maj 2011 offentliggøre en ny forordning om 
horisontale regler på dette område.

Hvis tidligere ikt-relaterede Rådsbeslutninger ajourføres, vil det skabe en ikt-
standardiseringsplatform, som sikrer en bedre udnyttelse af de standarder, der er 
udviklet uden for ikt-rammen.

Elektronisk fakturering - e-fakturering - er elektronisk overførsel af 
faktureringsoplysninger (fakturering og betaling) mellem forretningspartnere 
(leverandør og køber). Vedrørende e-fakturering gøres der i den seneste meddelelse 
fra Kommissionen af december 2010 opmærksom på de fordele, der er, og der foreslås 
en indsats, som gør e-fakturering til den dominerende faktureringsmetode i Europa 
inden 2020. Det er vigtigt, at der ydes hjælp til staterne og interesseparterne for at 
opfylde denne målsætning. E-fakturering reducerer de manuelle operationer, gør det 
nemmere og mindre besværligt for forbrugerne, og er mere miljøvenlig. Adgang til 
internettet er imidlertid en forudsætning, og hvis forbrugerne foretrækker 
papirfakturaer, bør der også sikres mulighed for, at de kan modtage sådanne. I 
meddelelsen fra Kommissionen om e-fakturering foreslås fire hovedaktioner:

 forbedre lovgivningsrammen i Europa for at skabe retssikkerhed og et 
gennemsigtigt teknisk miljø for e-fakturaer, således at disse vinder stor udbredelse, 
navnlig i kraft af en revidering af momsregler og e-signaturer

 anspore til og fremme udviklingen af åbne og interoperable e-
faktureringsløsninger baseret på en fælles standard 

 få den private sektor med på idéen og især være opmærksom på SMV'ernes behov

 støtte udbredelsen af e-fakturering ved at etablere organisatoriske strukturer som 
f.eks. nationale e-faktureringsfora og et europæisk multiinteressentforum.

Der er etableret et nationalt forum om fakturering med deltagelse af interesseparter for 
at hjælpe Kommissionen med at kortlægge, hvilke huller der stadig mangler at blive 
udfyldt.

5. Onlineplatforme og SMV'er, et nyt økosystem ved Stefan Krawczyk, ledende direktør 
og rådgiver vedrørende forbindelserne til de europæiske regeringer. EBay Europe.

E-bay er et onlineøkosystem, der sætter folk i stand til at placere deres 
produkter/butikker på nettet uden at behøve afsløre alle deres private data. Der er en 
struktur bag e-bay, som sikrer tvistbilæggelse og returnering af varer samt kundepleje i 
mere generel forstand. Internettet er et sikkert miljø, men undertiden går det galt - det er 
klart for alle. Så reelt er det et særdeles pålideligt miljø. Oprettelsen af en onlinebutik 
har til tider reddet mindre virksomheder. 
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E-bay drejer sig om mere end om blot at oprette en individuel onlinebutik, da e-bay i 
realiteten er et onlinebutikscenter med et bredt udvalg, og detailhandlerne er 
hovedsagelig professionelle sælgere. Sælg e r n e  klassificeres efter et e-bay-
tillidsmærkesystem baseret på forbrugerfeedback. Med dette feedback kan man 
hurtigere end i tilfælde af en offlinebutik aflæse, hvor troværdig den særlige sælger 
faktisk er. Der er også et udvalg af onlinebetalingsmuligheder som f.eks. PayPal, der 
ikke beder brugeren oplyse hans/hendes betalingsdata til e-bay.

Er "varerne" ikke tilfredsstillende med en formidler såsom e-bay, er der umiddelbar 
adgang til at løse problemet, og i visse tilfælde får forbrugeren endda pengene tilbage, 
uden at der bliver stillet nogen spørgsmål. E-bay betaler i så fald forbrugeren og løser 
sagen direkte med den pågældende detailhandler for at spare køberne besværet.

Detailhandlerne bør imidlertid ajourføre deres hjemmeside, så denne fungerer ordentligt. 
De bør også tiltrække "trafik" til deres hjemmeside og produkt. E-bay udgør et let og 
bekvemt værktøj for oprettelsen af en onlinebutik. Der er mere end 90 mio. registrerede 
personer på e-bay i Europa. På Malta f.eks. er næsten alle de, der har internetadgang, 
registreret på e-bay.

Under finanskrisen ville mange forretningsfolk være gået fallit, hvis de ikke havde 
benyttet et onlinemiljø som e-bay.

6. Trusted Shops, et initiativ udgået fra den private sektor med henblik på at udvikle et 
tillidsmærke i Europa ved Jean-Marc Noel, stifter af Trusted Shops.

Det Kölnbaserede selskab, der stiftedes i januar 2000, er specialiseret i godkendelse af 
onlinebutikker i Europa. Trusted Shops tjekker detailhandlerne mod et katalog på over 
100 individuelle kvalitetskriterier, såsom kreditværdighed, prisgennemsigtighed, 
kundeservice og databeskyttelse, og udsteder på dette grundlag den eftertragtede 
godkendelse. Trusted Shops tilbyder desuden forbrugeren en enestående 
tilbagebetalingsgaranti på alle onlineindkøb i medlemsbutikker.

Trusted Shops er det førende system for sikre indkøb i Europa. Siden selskabet blev 
stiftet, har det udstedt godkendelse til over 10.000 onlinedetailhandlere og har 
kontrolleret mere end 30.000 e-handelswebsteder. Mere end 5 mio. kunder har benyttet 
dette system til beskyttelse af deres indkøb. Selskabet tæller blandt sine kunder Bonprix, 
Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, 
Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore og mange andre velkendte 
varemærker plus et antal små og mellemstore virksomheder. Trusted Shops støttes af 
Kommissionen på grund af dets effektive forbrugerbeskyttelse og fremme af SMV'er og 
anbefales af D21-initiativet.

Systemet indførtes med tre hovedmål:

 styrke tilliden fra både forbrugere og virksomheders side
 yde forbrugerne retssikkerhed og en tilbagebetalingsgarantiordning
 gøre systemet fælleseuropæisk.

Det yder fire hovedtjenester:
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 kontrol af mere end 100 kriterier
 ansvar for, hvad det erklærer (med økonomiske garantier)
 en standardiseret europæisk alternativ onlinetvistbilæggelsesordning med en 

flersproget facilitet
 klassificering af sælgere og kundefeedback. 

Trusted Shops-godkendelse: Alle onlinedetailhandlere underkastes omfattende 
sikkerhedstest inden udstedelse af godkendelse. Denne test med over 100 individuelle 
kriterier er baseret på forbrugerbeskyttelseskrav samt national og europæisk lovgivning. 
Kriterierne omfatter bl.a. kreditværdighed, sikkerhedsmekanismer, prisgennemsigtighed, 
formidling af information, kundeservice og databeskyttelse. Disse kvalitetskriterier er 
undergivet løbende kontrol og tilpasset den seneste udvikling inden for retspraksis og 
forbrugerbeskyttelse.

Tilbagebetalingsgaranti for forbrugerne: Som følge af denne sikkerhed kan Trusted 
Shops yde forbrugerne en tilbagebetalingsgaranti, hvis noget går galt med ordren. I kraft 
af denne garanti kan kunderne handle uden nogen økonomisk risiko. 

Tilbagebetalingsgarantien dækker manglende levering, manglende tilbagebetaling efter 
at varerne er returneret og misbrug af kreditkort. Trusted Shops yder hermed 
forbrugerne en service, der er enestående i Europa. Atradius, verdens næststørste 
forsikrer af udlånsrisici, er risikobæreren.

Kundeservice og tvistbilæggelse: Skulle der opstå problemer med en 
onlinedetailhandler, kan kunden henvende sig til det erfarne flersprogede Trusted 
Shops-servicecenter via onlinesystemet, e-mail eller telefon. Han/hun vil her modtage 
professionel hjælp, f.eks. med at sikre, at handelen går tilbage. Trusted Shops mægler i 
alle problemer vedrørende handler mellem kunder og onlinebutikker. 

Godt for butikker og forbrugere: I kraft af kombinationen af test, garanti og service 
skabes der en "alsidig sikkerhedspakke" for forbrugeren. Forbrugernes villighed til at 
handle online og deres tillid vokser som følge af Trusted Shops-godkendelsen. På denne 
måde øges salget hos godkendte butikker, samtidig med at forbrugerens økonomiske 
risiko reduceres til et minimum - alt sammen ideelle betingelser for internethandel!

Som afslutning på det tredje møde i arbejdsgruppen rejste deltagerne følgende punkter 
som emner for nærmere behandling:

Privatlivets fred og datasikkerhed er vigtige elementer for kunderne og kan afholde folk 
fra at købe online.

Den manglende harmonisering inden for databeskyttelse er i realiteten hovedproblemet, 
og samtykke er det eneste element, der lader til at være harmoniseret, men ikke 
informering af borgerne.

"Cloud computing" bibringer offentlige og private erhvervsdrivende et bredt spektrum 
af fordele (omkostningsreduktion, interoperabilitet, lavere it-udgifter, nye forretnings-
og administrationsmodeller inden for en lang række områder, herunder e-
sundhedstjenester i det indre marked, forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
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e-told mv.). "Cloud computing" skaber imidlertid også de samme betænkeligheder, som 
gælder forbrugerne, og yderligere betænkeligheder over 
forretningsmæssig/administrativ afhængighed af tjenester lokaliseret i udenlandske 
retskredse, som udføres uansvarligt og medfører sårbarhed over for andre landes 
politiske valg og dermed bringer det indre markeds funktion i fare.
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Fjerde møde i arbejdsgruppen, tirsdag den 31. maj 2011
Fra kl. 10.00 til kl. 12.30, Bruxelles

Mødeværelse: [ASP A1G-1]

1. Arbejdsgruppens koordinator, Pablo Arias Echeverría, bød deltagerne 
velkommen. Han oplyste, at der er mange spørgsmål forbundet med e-handel, og at 
arbejdsgruppen på grund af tidsmæssige begrænsninger måtte være meget selektiv 
og vælge de mest umiddelbare prioriteter som genstand for sine drøftelser. 

På de foregående tre møder har arbejdsgruppens deltagere foretaget en generel 
vurdering af den aktuelle situation, hvad angår e-handelen i Europa, og de barrierer, 
som vi fortsat står over for i dag, samt - på det første møde - af de hovedinitiativer, 
som de europæiske institutioner har iværksat for at overvinde disse barrierer. På det 
andet møde fokuserede debatten på, hvorledes der kan skabes tillid til e-handel. På 
det tredje møde blev følgende emner behandlet: a) databeskyttelsen inden for e-
handel, b) internetplatformenes rolle og c) hvorledes lancere tillidsmærkeinitiativet 
med korrekt informering af forbrugere og brugere. På det fjerde og sidste møde i 
arbejdsgruppen vil der blive behandlet tre emner i relation til e-handel: den digitale 
dagsorden, bekæmpelsen af varemærkeforfalskning og reformen af momsreglerne. 

Pablo Arias Echeverría henledte også opmærksomheden på betydningen af den 
drøftelse, som havde fundet sted på e-G8-topmødet i Paris. Den bølge af innovation 
inden for erhvervslivet - fra medier til detailhandel - som udløstes ved opfindelsen 
af internettet for to årtier siden, har haft en stærkt positiv indvirkning på den globale 
økonomi. Ifølge McKinseyrapporten fra e-G8-mødet har internettet tegnet sig for 
21 % af væksten i de seneste fem år inden for de modne økonomier. Der blev på e-
G8 givet udtryk for betænkeligheder omkring privatlivets fred, beskyttelsen af 
ophavsretten og dannelsen af informationsmonopoler. Man bør dog være varsom 
med ikke at overregulere internettet, da det så ikke længere vil være det åbne rum, 
som det oprindelig var tanken.

2. Malcolm Harbour, formand for Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, indledte drøftelserne, idet han fremhævede betydningen af 
denne arbejdsgruppes arbejde, eftersom den udfører et meget vigtigt politikarbejde 
og herunder foregriber Kommissionens forslag på dette område. 

Malcolm Harbour indledte med at understrege betydningen af at analysere 
anvendelsesområdet og anvendelsen af direktivet om elektronisk handel 
(2000/31/EF). Der var tale om et fremsynet direktiv, som var forud for sin tid og 
mere radikalt end noget, der formentlig kunne opnås i dag. Direktivet om 
elektronisk handel, der vedtoges i 2000, indeholder en lovgivningsramme for 
elektronisk handel i det indre marked, som giver både virksomheder og forbrugere 
retssikkerhed. Det fastsætter ensartede regler for f.eks. krav til onlinetjenesteydere 
om gennemsigtighed og information, kommerciel kommunikation, elektroniske 
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kontrakter og begrænsning af formidleransvar. 

Den rette virkemåde af det indre marked for elektronisk handel sikres ved klausulen 
om det indre marked, der betyder, at informationssamfundstjenesterne i princippet 
er undergivet lovgivningen i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret. På sin 
side kan den medlemsstat, i hvilken informationssamfundstjenesten modtages, ikke 
begrænse indgående tjenesteydelser. 

EU-direktivet om elektroniske signaturer og e-autentificering af onlinebetalinger 
udgør supplerende foranstaltninger til EU-direktivet om elektronisk handel. Disse 
foranstaltninger er sammen med det nye forbrugerrettighedsdirektiv, der indeholder 
nye regler om forbrugerbeskyttelse meget vigtige skridt i retning af styrkelsen af 
forbrugerens tillid, specielt hvad angår grænseoverskridende e-handel. De næste skridt 
vil blive reformen af forordningen om standarder, hvilket også vil have konsekvenser 
for e-handel.

Hvad, der er behov for, er at drøfte forbrugerstrategien som helhed, frem for at tale om 
det digitale indre marked på den ene side og det indre marked på den anden, som om 
de ikke var forbundet. Der er behov for mere gennemsigtighed, og udvidelsen af 
anvendelsen af telekommunikationspakken også til andre tjenesteområder, levering og 
indkøb vil medføre store forbedringer i onlinetjenesterne, hvad angår kvalitet og 
standarder.

En adfærdskodeks for udstedelsen af et tillidsmærke for onlinehandel bør være en 
guldstandard, hvis den skal være meningsfuld og synlig. Dette indebærer også, at der 
skal afsættes tilstrækkelige budgetmidler til den, hvis den skal være fuldt effektiv. 
Udvalget og Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har netop vedtaget en 
betænkning den 25. maj 2011 med titlen "Mod et mere effektivt og fair indre marked 
for handel og distribution frem til 2020", som kunne være et godt pejlemærke i denne 
forbindelse.

Inden for rammerne af det nye forbrugerrettighedsdirektiv og arbejdet på de uformelle 
trepartsmøder er et sæt harmoniserede betingelser, specielt om fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted, blevet diskuteret. Parlamentet vil da skulle tage 
stilling til den endelige pakke, som Kommissionen har foreslået.

Malcolm Harbour sluttede af med at bede arbejdsgruppen være varsom med at pille 
ved direktivet om elektronisk handel, da der kunne blive problemer med at skabe 
konsensus om nogle af aspekterne heri, hvis det blev gjort til genstand for diskussion. 
Der bør også trædes varsomt under drøftelsen af momsen og af de hindringer, som 
denne skaber for grænseoverskridende e-handel, da dette er et led i drøftelsen af 
skatte- og afgiftsharmoniseringen, og man bør starte med at behandle spørgsmålet om 
moms i forbindelse med onlinetransaktioner, om hvorvidt der er er 
konkurrenceforvridende omstændigheder. Også andre skatter og afgifter, såsom 
selskabsskatter, kommer på tale i forbindelse med e-handel, hvilket fremgår af 
grønbogen om onlinespil.
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3. Den digitale dagsorden for Europa og e-handel ved Ken Ducatel, kontorchef, C1, 
den digitale dagsorden, politisk koordination, Generaldirektoratet for 
Informationssamfundet og Medier.

Ken Ducatel indledte sin præsentation, idet han påpegede, at data viser, at der er en 
stor forskel mellem Nord- og Sydeuropa med hensyn til internetøkonomi. I 
Nordeuropa er internettet en vækstmaskine for medlemsstaternes økonomier, mens 
den betydning, der tillægges det digitale indre marked og grænseoverskridende e-
handel, er mindre i Sydeuropa. Efterspørgslen efter grænseoverskridende e-handels-
transaktioner i Europa bremses af forskellige hindringer, som forbrugerne og 
virksomhederne i EU møder, når de går online. Europa er fortsat et patchwork af 
nationale onlinemarkeder. Vi har investeret i det indre marked i Europa, men i 
realiteten har vi 27 nationale onlinemarkeder.

Kommissionen offentliggjorde for første gang resultattavlen for den digitale dagsorden 
den 31. maj 2011. Resultattavlen viser EU og medlemsstaternes resultater med hensyn 
til opfyldelsen af de aftalte mål i løbet af resultattavlens første leveår. Resultattavlen 
omfatter 101 særforanstaltninger (78 for Kommissionens vedkommende, heraf 31 
lovforslag, og 23 for medlemsstaternes vedkommende), der til sammen vil bidrage til 
at skabe vækst gennem stimuleringen af en god cirkel. Fjernelsen af flaskehalse for 
nye tjenester og innovation vil således stimulere efterspørgslen, hvilket vil øge 
initiativerne vedrørende investering i infrastrukturer og innovation. De er samlet i syv 
kapitler, der hver især repræsenterer et centralt område af den europæiske digitale 
økonomi. Der er generelt set gjort gode fremskridt. Således er 11 aktioner afsluttet (to 
før den fastsatte frist i køreplanen). Seks aktioner, der skulle være afsluttet sidste år, er 
imidlertid forsinket, mens de øvrige 84 stort set skrider frem som planlagt. 
Resultattavlen er med til at styrke initiativet om åbne data. Hvad, der sakker bagefter, 
er den grænseoverskridende e-handel. 

Hvilke fordele giver e-handel forbrugerne? Fordelene er tofoldige: E-handel skaber 
forbrugervelfærd og stimulerer innovation og styrker konkurrencen på 
forretningssiden og giver dermed forbrugerne et større udbud af produkter, som til 
tider ikke er tilgængelige i forbrugerens land, og muligheden for at spare penge. 

Den digitale dagsorden tæller en række gensidigt forbundne aktioner, som til sammen 
vil bidrage til at gøre onlinetransaktioner ligetil. En pakke af foranstaltninger såsom 
det fælles europæiske betalingsområde (SEPA), som vil supplere e-handel, er ved at 
blive vedtaget. Vi er fortsat langt fra at have skabt et gnidningsløst SEPA. Det er 
imidlertid et vigtigt emne sammen med e-betalinger. 

Gensidig anerkendelse af signaturer (fysiske og elektroniske) og grænseoverskridende 
autentificering ville udgøre vigtige fremskridt og hjælpe med at overvinde visse 
barrierer inden for e-handel. 

Et spørgsmål, der fortsat ikke er løst inden for grænseoverskridende e-handel, og som 
kræver nærmere behandling, er fastlæggelsen af, hvilket sted der skal anses for 
transaktionssted, og spørgsmålet om værneting. Generaldirektoratet for Sundhed og 
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Forbrugerpolitik arbejder på dette spørgsmål og vil senere i år fremlægge et forslag 
om alternativ tvistbilæggelse og en onlinetvistbilæggelsesordning. Sagsanlæg bør om 
muligt undgås, og vi bør finde metoder til bilæggelse af tvister, der er lettere end dem, 
den nuværende ordning tillader. Et effektivt alternativt tvistbilæggelsessystem bør 
være hurtigt, fair og overkommeligt for reelt at være tilgængeligt for forbrugerne. De 
aktuelle omkostninger (f.eks. i tilfældet med tvisten om .EU-domænet med en 
bilæggelse på ca. 1.000 euro pr. sag) kan ikke anvendes udiskrimineret.

Der er i forbindelse med indførelsen af et europæisk tillidsmærke behov for et 
lederskab. Der er dukket en række tillidsmærkeordninger op siden 2000. Mange e-
handelsbrugere er imidlertid ikke fortrolige med dem, især når det gælder 
grænseoverskridende transaktioner, eller kan ikke indse, at der er behov for 
tillidsmærker, da de anser anvendelsen af varemærker for tilstrækkelig. Varemærker 
kan imidlertid være for kostbare for en mindre detailhandler, og indførelsen af et 
troværdigt tillidsmærke kunne derfor være løsningen. Der er behov for at udtænke den 
rette konfiguration, som kan rumme forbrugernes tillid. 

Hvad, der lader til at være vigtigst som supplement til en analyse af e-handelen, ville 
være en strategisk overbygning for onlineaktiviteter samt sideløbende aktiviteter, der 
direkte eller indirekte ville påvirke e-handelen, såsom bredbåndsadgang og 
anvendelsen af telekommunikationspakken. Arbejdsgruppen om e-handel sigter mod 
at få opfyldt dette. 

4. E-handel og intellektuelle ejendomsrettigheder ved Jean Bergevin, chef for 
kontoret for varemærkeforfalskning og piratkopiering, Generaldirektoratet for Det 
Indre Marked og Tjenesteydelser, Kommissionen.

Hvorfor har e-handel på tværs af grænserne ikke fået et tilstrækkeligt gennembrud? 

Tallene viser, at der er en stigning i tilfælde af varemærkeforfalskning. Man kunne 
måske tro, at onlinehandel fremmer onlinesalget af varemærkeforfalskede produkter. 
Der kan ske en stigning i tilfælde af varemærkeforfalskning, når der er en øget 
onlinehandel, men man bør ikke sammenblande sagerne. Internettet har ikke bidraget 
til øget ulovlig praksis, men til en øget onlineaktivitet i almindelighed. Så samtidig 
med at vi sikrer en yderligere opblomstring af den lovlige e-handel, bør vi bekæmpe 
ulovlige aktiviteter for at bremse varemærkeforfalskning og piratkopiering. På den 
anden side dækker disse tal ikke piratkopiering. Piratkopiering, der er ulovlig gratis 
download af filer, adskiller sig fra varemærkeforfalskning. Det ville være nyttigt også 
at indsamle tal for piratkopiering, så vi kunne danne os et fuldt overblik over, hvor vi 
står med hensyn til krav om håndhævelse.

En europæisk ordning for anerkendelse af varemærkenavne - specielt dem, der 
hidrører fra tredjelande - kunne bidrage til at øge tilliden til e-handel. Der bør sikres 
beskyttelse af betroede varemærker og de respektive intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Kollektiv forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder kunne 
være vejen fremad, og en sådan foranstaltning kunne være strategisk for e-handelen.

Direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48/EF) er den 
retsakt, som vil blive anvendt på dette område. Dette direktiv omhandler intellektuelle 
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ejendomsrettigheder i almindelighed, men det påvirker også vores opfattelse af det 
digitale miljø.

Kommissionen offentliggjorde den 4. maj 2011 et aftalememorandum om salg. 
Aftalememorandummet spiller en central rolle for aftaler om opbygning af 
forbrugertillid og udvikling af e-handel, da det indeholder bestemmelser om 
håndhævelse af varemærkeforfalskning. Grunden til aftalememorandummet blev lagt i 
meddelelsen fra Kommissionen fra 2009 om håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i det indre marked, i hvilken det erkendtes, at bekæmpelsen af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering ikke kun er til gavn for rettighedsejerne, men 
også for andre interesseparter, som f.eks. internetplatforme, grossister, detailhandlere 
og forbrugere. På samme måde anerkendtes i Rådets resolution om en global plan for 
bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering og i Rådets resolution om 
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked alvoren af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering og disse aktiviteters følger for kultur og 
kreativitet samt EU's konkurrenceevne, erhvervsliv, kreative kræfter og forbrugere. 
Europa-Parlamentet tilsluttede sig i det store og hele denne tilgang i sin reaktion på 
meddelelsen fra Kommissionen. 

Et vigtigt element på det digitale marked er sporbarhed, som kunne bidrage til at 
forbedre håndhævelsen. Målet er ikke at "drive politivirksomhed på internettet", men 
der er behov for foranstaltninger og metoder, der kan beskytte ophavsretten til 
onlineprodukter. Direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder vil 
blive revideret i 2012. Der er blevet gennemført en offentlig høring (19. april-7. juni 
2011) om revisionen af direktivet. Dette vil blive fulgt op af en omfattende 
konsekvensanalyse. 

5. Moms og e-handel ved Patrice Pillet, sektionsleder for moms og andre 
omsætningsafgifter, kontor 1, Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion, 
Kommissionen. Kommissionens tjenestegrene.

Merværdiafgift (moms) er en generel afgift på forbruget, der pålægges kommercielle 
aktiviteter omfattende produktion og distribution af varer og levering af tjenester. 

Merværdiafgift (moms) udgør en vigtig indtægtskilde for EU-medlemsstaternes 
nationale budgetter. Momssystemet, der er baseret på lovgivning vedtaget på 
europæiske plan og anvendt på nationalt plan, lider imidlertid under talrige mangler, 
der ikke gør det fuldt effektivt og foreneligt med kravene i et ægte indre marked.

Det første momsdirektiv vedtoges i 1967. Derefter indførtes den første 
lovgivningsramme med overgangsordninger i 1993 med henblik på det indre 
europæiske marked og afskaffelsen af interne grænser, og således langt inden e-
handelen eksisterede. Moms udgør i dag en af de største hindringer for e-handel og 
fjernsalg. Indtil dato har det ensartede beregningsgrundlag, som er indeholdt i det 
fælles merværdiafgiftssystem (moms), ikke i tilstrækkelig grad været foreneligt med 
ydelsen af elektroniske tjenester, fordi ydelsen af tjenester i denne form ganske enkelt 
ikke var kendt, da det nugældende afgiftssystem blev indført. Følgelig medførte 
anvendelsen af de tidligere momsregler på sådanne transaktioner diskriminerende 
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resultater. Tidligere blev elektronisk leverede tjenester med oprindelse i EU generelt 
pålagt afgift uanset forbrugssted, mens tjenester med oprindelse i tredjelande ikke blev 
pålagt afgift, selv om de blev leveret i EU.

Med Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles 
merværdiafgiftssystem kodificeres bestemmelserne om indførelsen af det fælles 
momssystem i EU. Det fælles momssystem omfatter varer og tjenester, der købes og 
sælges med henblik på forbrug i EU. Afgiften beregnes på basis af den værdi, der 
tillægges varen og tjenesteydelsen på hvert af produktionstrinnene og trinnene i 
distributionskæden. I sidste ende pålægges momsen den endelige forbruger i form af et 
procenttillæg til varens eller tjenestens endelige pris. Denne endelige pris udgør den 
samlede sum af den værdi, som er tillagt på hvert enkelt trin i produktionen og 
distributionen. Leverandøren af varerne eller tjenesterne (den afgiftspligtige person) 
indbetaler den moms, han har opkrævet på varerne eller tjenesterne, til den nationale 
skatteforvaltning, efter at have fratrukket den moms, som allerede er blevet betalt til 
hans leverandører.

Transaktioner, som udføres på et EU-lands område af en afgiftspligtig person, der 
handler i denne egenskab, pålægges afgift. Import foretaget af enhver person er også 
pålagt afgift.

Følgende transaktioner er momspligtige:

 levering af varer ved en afgiftspligtig person 
 erhvervelser inden for EU i et EU-land af varer fra et andet EU-land 
 afgiftspligtige personers ydelser af tjenester 
 import af varer i EU (fra et tredjelandsområde eller et tredjeland). 

Moms på erhvervelse af varer

Erhvervelse af varer inden for EU optræder kun, når varerne transporteres fra ét EU-
land til et andet. Erhvervelse af varer optræder, når varer, der er solgt af en 
afgiftspligtig person i et EU-land (afgangslandet) erhverves i et andet EU-land 
(ankomstlandet) af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, eller af en 
ikkeafgiftspligtig juridisk person. Erhvervelse af varer optræder også, når nye 
transportmidler og produkter, som er underlagt punktafgifter, erhverves af andre 
personer.

Hvis den samlede sum af varer erhvervet inden for EU af ikkeafgiftspligtige juridiske 
personer og visse grupper af afgiftsfritagede personer ikke overstiger en 
minimumstærskel på 10.000 euro pr. år, er disse erhvervelser kun pålagt afgift, hvis 
erhververen vælger at lade sig registrere.

Erhvervelse inden for EU af brugte genstande, kunstværker, samlerobjekter og 
antikviteter pålægges ikke afgift, når sælgeren er en afgiftspligtig videreforhandler 
eller auktionsholder ved offentlige auktioner, som er blevet pålagt moms af disse varer 
i henhold til den særlige fortjenestmargenenordning.

Moms på elektronisk leverede tjenester
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Elektronisk leverede tjenester omfatter tjenester inden for kultur, kunst, sport, 
videnskab, uddannelse, underholdning, information og lignende tjenester samt 
software, videospil og edb-tjenester i almindelighed. Resultatet er som følger:

 For specificerede elektronisk leverede tjenester er beskatningsstedet i EU, 
når de leveres af en operatør etableret i et tredjelandsområde eller et 
tredjeland, og de er følgelig momspligtige. 

 Når disse tjenester leveres af en EU-operatør til en kunde etableret eller 
bosat i et tredjelandsområde eller et tredjeland, er beskatningsstedet der, 
hvor kunden er etableret eller bosat, og de er ikke undergivet EU-moms. 

 Når en EU-operatør leverer disse tjenester til en virksomhed i en anden 
medlemsstat, er leveringsstedet der, hvor erhvervskunden er etableret. 

 Når en EU-operatør leverer disse tjenester til en privatperson i EU eller til 
en afgiftspligtig person i samme medlemsstat, er leveringsstedet fortsat der, 
hvor leverandøren er etableret. 

Operatører i et tredjelandsområde eller et tredjeland har kun pligt til at lade sig 
momsregistrere, når deres forretning indebærer salg til endelige forbrugere. Hvis de 
leverer til EU-virksomheder (og dette dækker hovedparten af sådanne transaktioner), 
har de ingen momsforpligtelser overhovedet, da erhvervskunderne selv afholder 
momsen via afgiftsindberetning under ordningen for omvendt betalingspligt.

Den enkleste og mest attraktive model for virksomheder  etableret i et 
tredjelandsområde eller et tredjeland er at udnytte direktivets forenklede regler for 
sådanne virksomheder. Disse gør det muligt for dem at lade sig momsregistrere i en 
enkelt EU-medlemsstat og at nyde godt af strømlinede overholdelses- og 
onlineindberetningsprocedurer.

Virksomheder, der er registreret i et tredjelandsområde eller et tredjeland, kan lade sig 
momsregistrere i en medlemsstat efter eget valg. De skal pålægge ikkeerhvervskunder 
i EU moms efter standardmomssatsen i den medlemsstat, hvor kunden er bosat. Hver 
tredje måned indbetaler de den moms, de har opkrævet, til forvaltningen på det sted, 
hvor de er registreret, og indsender samtidig en momsangivelse i elektronisk form med 
oplysning om det samlede salg for hver af EU-medlemsstaterne. På basis af disse 
oplysninger omallokerer den medlemsstat, hvor virksomheden er registreret, 
momsindtægten til forbrugerens land. Denne forenklede ordning for virksomheder, der 
er registreret i et tredjelandsområde eller et tredjeland, benyttes i tre år med mulighed 
for at indføre en teknisk mere avanceret ordning.

Der er imidlertid en række undtagelser fra disse generelle regler. De omfattede 
tjenester er de, der forbundet med fast ejendom, passagerbefordring og godstransport, 
tjenester i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til kultur, kunst, sport, videnskab, 
uddannelse og underholdning samt tjenester i tilknytning til restauration og catering og 
tjenester inden for korttidsudlejning af transportmidler. Hovedformålet med disse 
undtagelser er at sikre, at tjenesten pålægges afgift på det sted, hvor den reelt 
forbruges.
I relation til tredjelandsområder og tredjelande kan EU-landene med henblik på at 
undgå dobbelt påligning eller ikkepåligning af afgifter eller konkurrenceforvridning 
anse:
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 leveringsstedet for visse ydelser, når dette er beliggende på deres område, 
som beliggende uden for EU, såfremt den faktiske benyttelse eller 
udnyttelse finder sted uden for EU 

 leveringsstedet for visse ydelser, når dette er beliggende uden for EU, som 
beliggende på deres område, såfremt den faktiske benyttelse eller 
udnyttelse finder sted inden for deres område. 

Indførselsstedet for varer i EU er det EU-land, på hvis område varen befinder sig, 
når den ankommer til EU.

Afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald

Afgiftspligten indtræder og afgiften forfalder på det tidspunkt, hvor levering af varer 
eller ydelser finder sted bortset fra en række specifikt angivne tilfælde.

Ved erhvervelsen af varer inden for EU indtræder afgiftspligten på det tidspunkt, hvor 
erhvervelsen finder sted, og afgiften forfalder den 15. i den måned, der følger efter den 
måned, i hvilken erhvervelsen fandt sted. Men hvis en faktura udstedes inden denne 
dato, forfalder afgiften på den dato, på hvilken fakturaen udstedes.

Direktiv 2010/45/EU ændrer direktiv 2006/112/EF om det fælles 
merværdiafgiftssystem, for så vidt angår faktureringsreglerne. Fra den 1. januar 2013, 
når direktiv 2010/45/EU træder i kraft, forfalder momsen imidlertid ved udstedelsen af 
fakturaen eller ved udløbet af den frist, der er omhandlet i dette direktivs artikel 222, 
hvis der ikke er udstedt en faktura inden denne dato. Ved indførsel af varer indtræder 
afgiftspligten og afgiften forfalder på det tidspunkt, hvor varerne indføres i et EU-
land.

Der er overvejelser om at oprette en one-stop-shop for moms ved distribution af 
tjenesteydelser uden for EU. Der er også overvejelser om at oprette en one-stop-shop 
for moms, således at detailhandlerne kun skal udfylde en enkelt formular i forbindelse 
med momsbetalingen til den relevante medlemsstat ved varesalg. Varer købt af en EU-
leverandør vil fra 2015 blive afgiftspålagt i forbrugsmedlemsstaten.

Kommissionen offentliggjorde den 1. december 2010 en grønbog om momssystemets 
fremtid, der har dannet udgangspunkt for en høring over temaet "På vej mod et 
enklere, mere solidt og effektivt momssystem", som gennemførtes i perioden 
1.12.2010-31.5.2011, og således netop er afsluttet. Målet med denne høring var at 
lancere en bredt baseret debat med alle interesseparter om evalueringen af det 
nuværende momssystem og mulige fremtidige tiltag til styrkelse af dets sammenhæng 
med det indre marked og dets kapacitet som indtægtsskaber, samtidig med at 
opfyldelsesomkostningerne reduceres.

Grønbogen omhandler navnlig behandlingen af grænseoverskridende leverancer samt 
andre centrale spørgsmål, såsom afgiftsneutralitet, graden af harmonisering, som det 
indre marked kræver, og mindre bureaukrati, samtidig med at medlemsstaternes 
momsindtægter sikres.
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6. Som afslutning på det fjerde møde i arbejdsgruppen rejste deltagerne følgende 
punkter som emner for nærmere behandling:

Arbejdsgruppens koordinator, Pablo Arias Echeverría, gjorde opmærksom på, at e-
handelen i USA lader til at have større succes, end tilfældet er i Europa, specielt e-
handelen på tværs af grænserne. Man kunne måske skæve til USA og se, hvilke 
løsninger man her havde fundet på de spørgsmål, som stadig er uløste i Europa.

Det nye forbrugerrettighedsdirektiv har ikke indfriet løfterne i den grad, man havde 
håbet. Snarere end at revidere hele e-handelssystemet ville en blødere trinvis tilgang 
måske være at foretrække. E-indkøb kunne udgøre et første trin, da det kunne bidrage 
til løsningen af mange af de problemer, der er fremdraget i denne arbejdsgruppe. E-
indkøb kræver stadig en lang række supplerende foranstaltninger, som f.eks. e-
signaturer og e-autentificering. Portugal har udfoldet en stor indsats med hensyn til at 
fjerne barrierer for e-indkøb, og den portugisiske tilgang kunne også anvendes i andre 
dele af Europa.

En af de største hindringer på fælleseuropæisk plan er momsen. Denne hindring bør 
tackles direkte. Grønbogen om momssystemets fremtid er et udmærket værktøj for 
nærmere drøftelse og dialog. Men det er nødvendigt at gå videre for at kunne styrke e-
handel og onlinesalg. Dette kræver en meget hurtig løsning. Mulighederne for at 
reducere momsen og gennemføre undtagelser fra denne i det nødvendige omfang 
findes. Det er afgørende vigtigt at oplyse offentligheden om anvendelsen af e-handel, 
og den nuværende momsordning om oplysning om onlinedetailhandel bør revideres. 

Onlinemusik er et andet emne. Det digitale medium udvikler og ændrer sig utrolig 
hurtigt, og unge bør inddrages som rådgivere for de politiske beslutningstagere, da de 
har det bedste overblik over, hvorledes foranstaltninger af den rigtige type skal 
gennemføres.  

Hvad angår sammenligningen mellem EU og USA og modeller for god praksis, blev 
det påpeget, at den administrative byrde i USA er anderledes, hvorimod indtægten fra 
afgifter i EU reelt er større, selv om den måske er mere byrdefuld. I USA håndhæves 
opkrævningen af moms ikke, men overlades til frivillig opfyldelse, hvilket ikke er 
tilfældet i EU.

Afgørelsen af, hvilket værneting der gælder for momsanliggender, er et andet 
udestående spørgsmål, som bør løses.

Hvad er målet for onlinehandelen? Målet er 20 % inden 2015 som anført i 
resultattavlen for den digitale dagsorden af 31.5.2011.

Beskyttelsen af varemærker offline og online er endnu ikke ensartet. Der er behov for 
ansvarlig adfærd og beskyttelse mod varemærkeforfalskning, specielt i 
forsyningskæden. Som forsyningskæden bliver længere og længere, bliver der flere 
mellemled, og muligheden for problemer kunne vokse. En øget gennemsigtighed 
kunne skabe en win-win-situation på dette vækstområde. Aftalememorandummet, som 
det tog to år at indgå, bør tages i anvendelse. Man bør imidlertid være opmærksom på, 
at internettet er et åbent domæne, og at dets succes bygger på dets lavere 
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adgangsbarriere.

Telekommunikationstjenester og leveringen af bredbåndstjenester bør matche efterspørgslen. 
Er disse kommunikationskanaler mættet, er adgangen til alle tjenester måske ikke mulig, og 
der er behov for en opgradering af tjenesten. Generaldirektoratet for Informationssamfundet 
og Medier fører den 13. juli drøftelser med erhvervslivet om en opgradering af det nuværende 
system, således at der udvikles en forretningsmodel, der opfylder målsætningen om 30 
Mbytes pr. sekund inden 2020.
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DAGSORDEN

Første møde i arbejdsgruppen, 23. marts 2011
Fra kl. 8.00 til kl. 10.30, Bruxelles

MØDERUM: [ASP1E3] (der vil blive serveret morgenmad)

1. Vedtagelse af forslaget til dagsorden.

2. Velkomst og præsentation af arbejdsgruppens medlemmer og deltagere ved 
koordinator Pablo Arias Echeverría, MEP. Præsentation af arbejdsgruppens 
arbejdsmetode.

3. "Mod en ny meddelelse fra Kommissionen om e-handelens fremtid i EU" ved 
Jean Bergevin, chef for kontoret for fri bevægelighed for tjenesteydelser og fri 
etableringsret II: detailhandels- og informationstjenester, Generaldirektoratet for Det 
Indre Marked og Tjenesteydelser, Kommissionen.

4. "E-handel og forbrugerne" ved David Mair, chef for kontoret for 
forbrugermarkeder, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerpolitik, 
Kommissionen.

– "Den digitale dagsorden for Europa og e-handel" ved Miguel Gonzalez-Sancho, 
vicekontorchef, Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier, C1: Den 
digitale dagsorden: Politisk koordination.

5. Drøftelse.

6. Eventuelt.

7. Tid, sted og emne for arbejdsgruppens næste møde.



CM\872357DA.doc 31/34 PE467.179v02-00

DA

DAGSORDEN

Andet møde i arbejdsgruppen, 19. april 2011
Fra kl. 10.00 til kl. 12.30, Bruxelles

MØDERUM: [ASP A1E-1]
(Der tilbydes deltagerne simultantolkning til FR, IT, EN og ES)

1. Vedtagelse af forslaget til dagsorden.

2. Velkomst og præsentation af arbejdsgruppens medlemmer og deltagere ved 
koordinator Pablo Arias Echeverría, MEP. 

3. Indledende bemærkninger ved Pablo Arias Echeverría, MEP.

4. Forbrugerrettighedsdirektivet og e-handel ved Andreas Schwab, MEP. Ordfører 
vedrørende forbrugerrettighedsdirektivet.

5. E-handel og forbrugere i Europa ved Ursula Pachl, vicedirektør for BEUC (Den 
Europæiske Forbrugerorganisation).

6. Posttjenester og e-handel ved Werner Stengg, kontorchef. Generaldirektoratet for 
Det Indre Marked og Tjenesteydelser, E3, online- og posttjenester, Kommissionens 
tjenestegrene.

7. Posttjenester og e-handel fra den private sektors synsvinkel ved Carsten Hess, 
næstformand og leder af virksomhedsrepræsentationen i Bruxelles, Deutsche Post 
DHL. 

8. Drøftelse.

9. Eventuelt.

10. Tid, sted og emne for arbejdsgruppens næste møde.
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DAGSORDEN

Tredje møde i arbejdsgruppen, tirsdag den 3. maj 2011
Fra kl. 10.00 til kl. 12.30, Bruxelles

MØDERUM: [ASP A1G-1]
(Der tilbydes deltagerne simultantolkning til FR, IT, EN og ES)

1. Vedtagelse af forslaget til dagsorden.

2. Velkomst og præsentation af arbejdsgruppens medlemmer og deltagere ved 
koordinator Pablo Arias Echeverría, MEP. 

3. Indledende bemærkninger ved Pablo Arias Echeverría, MEP.

4. Databeskyttelse inden for e-handel ved Marie Hélène Boulanger, kontorchef, 
C3, Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Kommissionen.

5. Små og mellemstore virksomheder, e-handel og Kommissionens forslag om e-
fakturering ved Danny Bunch, vicekontorchef, D3, med ansvar for ikt med 
henblik på konkurrenceevne og industriel innovation, Generaldirektoratet for 
Erhvervspolitik, Kommissionen. Kommissionens tjenestegrene.

– Onlineplatforme og SMV'er, et nyt økosystem ved Stefan Krawczyk, ledende 
direktør og rådgiver vedrørende forbindelserne til de europæiske regeringer. EBay 
Europe.

6. "Getting business online", et Google-initiativ ved Julien Blanchez, 
marketingchef for Belgien, Google Belgium.

7. Trusted Shops, et initiativ udgået fra den private sektor med henblik på at 
udvikle et tillidsmærke i Europa ved Jean-Marc Noel, stifter af Trusted Shops.

8. Drøftelse.

9. Eventuelt.

10. Tid, sted og emne for arbejdsgruppens næste møde.
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DAGSORDEN

Fjerde møde i arbejdsgruppen, tirsdag den 31. maj 2011
Fra kl. 10.00 til kl. 12.30, Bruxelles

MØDERUM: [ASP A1G-1]
(Der tilbydes deltagerne simultantolkning til FR, IT, EN og ES)

1. Vedtagelse af forslaget til dagsorden.

2. Velkomst og præsentation af arbejdsgruppens medlemmer og deltagere ved 
koordinator Pablo Arias Echeverría, MEP. 

3. Indledende bemærkninger ved Malcolm Harbour, formand for Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse.

4. Neelie Kroes, næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for den 
digitale dagsorden.

5. Den digitale dagsorden for Europa og e-handel ved Ken Ducatel, kontorchef, C1, 
den digitale dagsorden, politisk koordination, Generaldirektoratet for 
Informationssamfundet og Medier. 

6. E-handel og intellektuelle ejendomsrettigheder ved Jean Bergevin, chef for 
kontoret for varemærkeforfalskning og piratkopiering, Generaldirektoratet for Det 
Indre Marked og Tjenesteydelser, Kommissionen.

7. Moms og e-handel ved Patrice Pillet, sektionsleder for moms og andre 
omsætningsafgifter, kontor 1, Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion, 
Kommissionen. Kommissionens tjenestegrene.

8. Drøftelse.

9. Afsluttende bemærkninger ved arbejdsgruppens koordinator og oplysning om datoen 
for forelæggelsen af arbejdsgruppens hovedkonklusioner i Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse.


