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INLEDNING

År 2010 inledde kommissionen ett offentligt samråd om framtiden för elektronisk handel på 
den inre marknaden och genomförandet av direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG). 
Andra halvåret 2011 kommer kommissionen att offentliggöra ett meddelande om elektronisk 
handel, som bland annat behandlar effekten av direktivet om elektronisk handel, baserat på 
resultatet av samrådet. 

IMCO har i mars 2011 på grundval av rapporten, som låg till grund för Europaparlamentets 
resolution om ”fullbordandet av den inre marknaden för e-handel”, som antogs i september 
2010, tillsatt en arbetsgrupp om e-handel. 

Under sina möten har arbetsgruppen analyserat den nuvarande situationen för e-handeln i 
Europa och de hinder vi fortfarande står inför i dag, samt möjliga lösningar och åtgärder som 
behövs för att införa en europeisk förtroendemärkning, ett initiativ som redan har antagits av 
Europaparlamentet.

Den elektroniska handeln är viktig för att främja den gränsöverskridande handeln. Den ger 
Europas befolkning enklare tillgång till en större mångfald av produkter och produkter av 
bättre kvalitet samt skapar en större priskonkurrens både på och utanför internet. Men tio år 
efter antagandet av ”direktivet om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, 
särskilt elektronisk handel”, det så kallade direktivet om elektronisk handel, står den 
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elektroniska detaljhandeln fortfarande för mindre än två procent av den totala detaljhandeln i 
Europa. 

Direktivet om elektronisk handel

Direktivet om elektronisk handel, som fortfarande är mycket aktuellt, syftar till att undanröja 
etableringshindren för leverantörer av informationssamhällets tjänster och för 
gränsöverskridande leveranser av onlinetjänster på den inre marknaden, och därmed ger det 
både företag och medborgare rättssäkerhet. Det är teknisk neutralt och har stor omfattning. 
Det täcker inte bara elektronisk handel (mellan företag och mellan företag och konsumenter) i 
den snävaste betydelsen (inklusive apotek på nätet), utan också elektroniska dagstidningar, 
finansiella onlinetjänster, reglerade yrkestjänster osv. Nätspel är dock undantagna. 

Direktivet syftar till största möjliga harmonisering och innehåller fem grundläggande 
föreskrifter: 

 Klausulen om den inre marknaden (artikel 3) som trots undantag ger den rättssäkerhet 
som är av grundläggande betydelse för utvecklingen av gränsöverskridande onlinetjänster. 
Denna klausul kallas också ”ursprungslandsprincipen”. Varje medlemsstat ska se till att de av 
informationssamhällets tjänster som en på dess territorium etablerad tjänsteleverantör 
tillhandahåller överensstämmer med de nationella bestämmelser som är tillämpliga i denna 
medlemsstat och som omfattas av det ”samordnade området”, även när leverantören 
tillhandahåller tjänsten i en annan medlemsstat.

 Krav som syftar till att underlätta utvecklingen för leverantörer av 
informationssamhällets tjänster, att öka förtroendet och förstärka rättssäkerheten (artikel 4): 
förbud mot förhandstillstånd, skyldighet att lämna information och ge insyn för att skapa
förtroende hos kunden samt tillhandahållande av ett ramverk för kommersiella meddelanden 
(artiklarna 6 till 8). Förbudet mot kommersiella meddelanden för utövare av reglerad 
yrkesverksamhet upphävs, vilket gör att dessa kan öppna webbplatser på internet, och 
yrkesorganisationerna uppmuntras att reglera sådana nya metoder i sina uppförandekoder. 

 Regelverket för elektroniska avtal (artiklarna 9 till 11), inklusive harmoniseringen av 
de nödvändiga förutsättningarna för att teckna sådana avtal (t.ex. tjänsteleverantörens 
skyldighet att bekräfta mottagandet av kundens/användarens order utan onödigt dröjsmål och 
på elektronisk väg). 

 Regleringen av undantag från mellanhänders ansvar (avsnitt 4, artiklarna 12 till 15) för 
att säkra å ena sidan tillhandahållandet av grundläggande förmedlingstjänster som garanterar 
en fri rörlighet för information på nätet, och å andra sidan en rättslig ram som möjliggör en 
utveckling av internet och den elektroniska handeln. 

 Administrativt samarbete (artiklarna 19 och 3.4), både mellan medlemsstater och 
mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen, för att säkerställa ett korrekt 
genomförande av direktivet, genom ömsesidigt bistånd och upprättande av kontaktpunkter. 
Medlemsstaterna uppmuntras också att underrätta Europeiska kommissionen om viktiga 
domar och myndighetsbeslut som fattas inom deras territorium när det gäller tvister som rör 
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informationssamhällets tjänster samt om rutiner, seder och bruk som rör den elektroniska 
handeln. 

Europeiska kommissionens offentliga samråd om framtiden för den elektroniska 
handeln på den inre marknaden

Europeiska kommissionen ville i sitt samråd i detalj studera de olika orsakerna till den 
elektroniska handelns begränsade genomslag, i enlighet med rapporten ”Övervakning av 
marknaden för handel och distribution ’Mot en mer effektiv och rättvis inre marknad för 
handel och distribution 2020’” (som IMCO nyligen antog ett betänkande om den 25 maj 
2011) och utvärdera genomförandet av direktivet enligt meddelandet ”En digital agenda för 
Europa”. 

I samrådet behandlades ett antal olika frågor:

– Utvecklingsnivån, både nationellt och gränsöverskridande, för informationssamhällets 
tjänster. 

– Frågor rörande medlemsstaternas tillämpning av artikel 3.4 (administrativt samarbete). 
– Kontraktsbegränsningar för gränsöverskridande handel på nätet. 
– Gränsöverskridande kommersiella meddelanden på nätet, särskilt av utövare av de 

reglerade yrkesverksamheterna. 
– Utvecklingen av presstjänster på nätet. 
– Tolkningen av bestämmelserna om ansvar hos mellanhänder som levererar 

informationssamhällets tjänster. 
– Utvecklingen av apotekstjänster på nätet. 
– Tvistlösning på nätet. 

Sista dagen att lämna in svaren var den 15 oktober 2010. Resultatet av detta arbete kommer 
att beaktas i kommissionens överläggningar inför antagandet 2011 av ett meddelande om 
elektronisk handel, bland annat om effekten av direktivet om elektronisk handel.

Synpunkter från IMCO:s arbetsgrupp om e-handel

Den 28 februari 2011 gav IMCO-samordnarna Pablo Arias Echeverría, föredragande för 
betänkandet ”Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel”, i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp om e-handel. Arbetsgruppen fungerade som ett forum för meningsutbyte, där 
politiskt ansvariga inom de europeiska institutionerna och de respektive intressenterna kunde 
analysera de åtgärder som behövdes för att förbättra e-handeln, öka konsumenternas 
förtroende och ingående behandla de nödvändiga åtgärderna för att genomföra ett initiativ för 
en europeisk förtroendemärkning, som redan har antagits av Europaparlamentet. 
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Protokollen från arbetsgruppens fyra möten1 har samlats i detta ”meddelande till 
ledamöterna”, och har översatts till alla språk. De viktigaste slutsatserna och frågorna som 
behöver behandlas ytterligare inför framtida åtgärder inom e-handelsområdet har samlats i ett 
separat ”arbetsdokument”. Dessa kommer att presenteras i IMCO-utskottet den 12 juli. 
Resultaten från arbetsgruppen om e-handel kommer också att bilda underlag för det 
kommande meddelandet. Onlinemarknaden behöver förvandlas till ett verkligt medel för att 
bekämpa den ekonomiska krisen. E-handelsreglerna i Europa behöver uppdateras för att passa 
tjugohundratalets digitala samhälle. 

                                               
1 Arbetsgruppen om e-handel har hållit följande möten:
23 mars 2011: Första mötet i arbetsgruppen: Hur övervinner vi de nuvarande hindren för den gränsöverskridande 
e-handeln?
19 april 2011: Andra mötet i arbetsgruppen: Hur skapar vi förtroende i e-handeln?
3 maj 2011: Tredje mötet i arbetsgruppen: Frågor om datasäkerhet, internetplattformarnas roll och om hur vi 
inför en EU-förtroendemärkning för e-handelsanvändare.
31 maj 2011: Senaste möte. 
12 juli 2011: Slutsatser. Presentation av slutsatserna i IMCO-utskottet.
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Arbetsgruppens första möte den 23 mars 2011
Kl. 8.00–10.30, ASP 1E3 i Bryssel

Att övervinna de nuvarande hindren för gränsöverskridande e-handel

1. Samordnaren Pablo Arias Echeverría hälsade deltagarna välkomna till arbetsgruppen 
och förklarade att detta är det första av fyra möten med syftet att klargöra nuvarande 
hinder för e-handeln och hur de kan övervinnas. Konsumenternas och företagens 
förtroende för e-handeln behöver ökas genom ytterligare nyskapande, förenkling och 
säkerhet. En europeisk förtroendemärkning är ett möjligt sätt att öka konsumenternas 
förtroende för e-handeln och dessutom upprätta regler för säkra och trygga betalningar 
på nätet.

2. Jean Bergevin, chef för enheten för fri rörlighet för tjänster och etablering II: 
detaljhandel och informationstjänster, generaldirektoratet för inre marknaden och 
tjänster, presenterade ett antal frågor som kommer att tas upp i det kommande 
meddelandet om e-handel i Europeiska unionen, som kommer i juni/juli 2011. Han 
nämnde följande frågor som behöver övervägas eftersom de skulle kunna hindra en 
effektiv gränsöverskridande e-handel: 

a. Det finns skillnader i standarderna för integritet i elektronisk kommunikation 
och datasäkerhet mellan EU:s medlemsstater. 

b. Det finns också skillnader i kostnader och tillgänglighet för leveranstjänster 
inom EU. Små och medelstora företag är särskilt viktiga att tänka på eftersom 
de tillhör dem som använder e-handeln mest. 

c. Det är också mycket viktigt att inte låta stora varutillverkare eller stora 
leverantörer av digitala varor ”gömma sig” bakom nationella lagar och 
identiteter för att fragmentera den inre marknaden. Det skulle innebära en 
överträdelse av artikel 20 i tjänstedirektivet, för vilket riktlinjer kommer att 
utarbetas, och kan också ses som otillbörliga affärsmetoder, om vilket ett 
meddelande håller på att utarbetas till hösten i år. 

d. Hanteringen av immateriella rättigheter skiljer sig också mellan 
medlemsstaterna, vilket förklarar varför digitala varor erbjuds med olika 
villkor eller är olika tillgängliga i olika medlemsstater. Tillkännagivanden om 
en modernisering av regelverket för immateriella rättigheter kan förväntas i det 
avseendet. 

e. Olika behandling av digitala varor och fysiska varor när det gäller moms är ett 
annat problem. E-böcker har till exempel vanlig moms medan fysiska böcker 
ofta har lägre moms. Det har tagits upp i den nyligen antagna grönboken om
skatter. 

f. Om en europeisk förtroendemärkning ska kunna bli effektiv måste sådana 
nationella skillnader övervinnas, och det behövs ett konsekvent regelverk på 
EU-nivå. Nationella lagstiftare måste delta i arbetet med ett sådant system, och 
det måste finnas stöd från Europaparlamentet. 
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g. Det råder för närvarande bristande insyn i kraven enligt unionens regelverk. 
Ökad insyn, särskilt i bestämmelserna om e-handel, skulle skapa större 
förtroende, vilket är av avgörande betydelse.

I det kommande meddelandet måste man bland annat bedöma e-handelns möjligheter 
inom EU, hur man ska åtgärda fragmenteringen av regelverket och vilka åtgärder som 
krävs för att åtgärda den kvarstående fragmenteringen. 

3. E-handeln och konsumenterna, av David Mair, enhetschef för 
konsumentmarknaderna, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, 
Europeiska kommissionen.

E-handeln är en splittrande utveckling för både företag och politiker eftersom den är 
gränsöverskridande. För att hantera de utmaningar som den ger upphov till behövs 
därför ett samlat tillvägagångssätt. På resultattavlan för villkoren på den inre marknaden 
av den 21 mars 2011 anges de framsteg som hittills har gjorts inom e-handeln. Detta 
kompletterar resultaten av 2009 års studie1 ”Mystery shopping evaluation of cross-
border e-commerce in the EU” som genomfördes av generaldirektoratet för hälso- och 
konsumentfrågor, och arbetsdokumentet om gränsöverskridande e-handel (2009). 

E-handeln ökar stadigt inom medlemsstaterna, men inte över gränserna. Fakta visar att 
de konsumenter som prövar att använda den allmänt sett är nöjda och fortsätter att 
använda den. Andra som inte försöker, tenderar att förbli motvilliga. Det antyder att det 
finns ett mycket stort förtroendeproblem på efterfrågesidan. Vi måste minska 
konsumenternas oro om något går fel. Vi behöver en trovärdig gränsöverskridande 
kontroll, ett effektivt gränsöverskridande tvistlösningssystem för att lösa eventuella 
konflikter. Våra europeiska konsumentcentra kan också hjälpa till. Vi bör koppla frågan 
om att bygga upp förtroendet i e-handeln till konsumenternas faktiska beteende.

Vi ser också fragmentering på efterfrågesidan. Konsumenterna vet inte vilka 
erbjudanden som är tillgängliga via gränsöverskridande återförsäljare. Det finns ungefär 
300 webbplatser för prisjämförelser, men bara en handfull av dem är 
gränsöverskridande. Det finns ett behov av flerspråkiga webbplatser för prisjämförelser 
för hela Europa. Utan att minska valfriheten bör vi utnyttja internets möjligheter så att 
jämförelser, till exempel av pris och kvalitet, blir mer användbara och meningsfulla för 
konsumenterna. 

Vårt mål bör vara att omvandla e-handeln till ett trovärdigt alternativ för de 
konsumenter och företag som vill använda den. Detta skapar ett starkt konkurrenstryck, 
stimulerar marknaderna och stärker den inre marknaden. Även den som inte handlar på 
nätet kan gynnas.

                                               
1 ”Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU” är en studie som genomförts av 
YouGovPsychonomics på uppdrag av Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för hälso- och 
konsumentfrågor, och som offentliggjordes den 20 oktober 2009.
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För närvarande genomförs en studie för att bedöma de orealiserade möjligheterna för e-
handeln i Europa, och resultatet kommer att ligga till grund för det kommande 
meddelandet. 

4. En digital agenda för Europa och e-handeln, av Miguel GONZALEZ-SANCHO,
biträdande enhetschef, GD Informationssamhället och medierna, C1: Digitala agendan: 
politisk samordning. 

Den digitala agendan för Europa är ett av de sju flaggskeppsinitiativen i 2020-strategin, 
och målet är att upprätta en ram för den europeiska politiken för informations- och 
kommunikationsteknik. En av de största utmaningarna är den fragmenterade digitala 
marknaden, som hindrar e-handeln och innebär att det behövs ett samlat 
tillvägagångssätt för att förbättra situationen. Endast åtta procent av dem som handlar på 
nätet, handlar i andra länder. På grund av tekniska och/eller juridiska problem 
misslyckas 60 procent av beställningarna på nätet. Det saknas fortfarande förtroende för 
integriteten i den elektroniska kommunikationen och det är ett stort problem. En annan 
avgörande fråga är hanteringen av immateriella rättigheter inom EU. Det finns också 
hinder för transaktioner och betalningar på nätet, till exempel elektroniska signaturer, 
bankavgifter osv.

Hur kan vi bygga upp förtroendet för den digitala världen? Vilka rättigheter har 
konsumenterna? Vilka rättigheter vet konsumenterna att de faktiskt har? 

De kommande steg som lagts fram i den digitala agendan för Europa är bland annat 
följande:

 EU:s ramverk för datasäkerhet kommer att granskas.
 Frågan om tvistlösning på nätet kommer att utredas vidare, som en del i 

arbetet med kommissionens eventuella framtida förslag till alternativ 
tvistlösning, och dessutom kommer möjligheterna till kollektiv gottgörelse 
att behöva diskuteras vidare. 

 En intressentplattform för förtroendemärkning för näthandel ska inrättas 
senast 2012.

Det första mötet om den digitala agendan äger rum i juni 2011.

5. Som avslutning till det första arbetsgruppsmötet tog deltagarna upp följande punkter 
för vidare diskussion:

E-handel handlar inte bara om att öka själva e-handeln, utan också om hur konsumenter och 
företag är villiga att sälja och köpa på nätet över gränserna. Den handlar inte bara om priser,
utan snarare om att få större valfrihet och förbättra konkurrensen och tydligheten, eftersom 
detta i sin tur skulle höja standarden och öka effektiviteten inom hela detaljhandelssektorn. 
Den kan också skapa fler arbetstillfällen. E-handeln behöver bli ett trovärdigt alternativ till 
offlinehandel.

Det är mycket viktigt att övervinna den nuvarande fragmenteringen på den inre 
e-handelsmarknaden och att inrätta en god kontroll. När det gäller betalningar på nätet går vi 
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alltmer mot ett system av mikrobetalningar. För närvarande finns det ännu minimigränser och 
därför händer det att konsumenterna får betala för mycket.

Olaglig verksamhet, som exempelvis webbplatser för barnpornografi, måste stoppas. Hur 
snabbt kan sådana webbplatser tas bort från internetplattformarna? För närvarande är 
kontrollen inriktad på immateriella rättigheter, men den måste gå utöver detta. Kontrollen 
måste ses horisontellt. Vilka avskräckande åtgärder kan man tänka sig? Är ett 
offentliggörande av namnet på den som begått överträdelsen tillräckligt avskräckande? 

En uppförandekodex för användare på nätet kan upprättas. Vilken omfattning (personlig och 
materiell) skulle en sådan uppförandekodex ha? Vilken information och service ska ges till 
användarna på nätet?
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Arbetsgruppens andra möte den 19 april 2011
Kl. 10.00–12.30, ASP 1E1 i Bryssel

Att skapa förtroende i e-handeln

1. Samordnaren för arbetsgruppen om e-handel Pablo Arias Echeverría hälsade 
deltagarna välkomna och förklarade att mötet är det andra av fyra möten, och att det är 
det första öppna mötet med inte bara politiker från Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen, utan också med intressenter. På arbetsgruppens andra möte 
inriktade man sig på hur man skapar förtroende i e-handeln.

2. Konsumenträttsdirektivet och e-handeln, av Andreas Schwab, ledamot av 
Europaparlamentet. Föredragande för konsumenträttsdirektivet.

Andreas Schwab betonade att det finns ett nära samspel mellan e-handeln och 
harmoniseringen av konsumentlagarna. Konsumenterna vill känna till sina rättigheter, 
medan handlarna skulle vilja ha en enda samling lagar att hänvisa till och inte flera 
olika.

Det finns fortfarande många frågor som inte tas upp i det nya konsumenträttsdirektivet. 
Konsumenträttsdirektivet är ett första steg, som ska följas av andra åtgärder. Man måste 
undersöka hur bestämmelserna kan underlätta e-handeln. Två grundläggande 
bestämmelser är rätten att säga upp avtal och garantier.

Ångerrätt 

Det är mycket viktigt att utvidga ångerrätten till de 27 EU-medlemsstaterna och att 
uppnå enhetlighet. Det behövs ett verktyg för att konsumenterna ska kunna ångra ett 
avtal genom en enda åtgärd. Om man är säker på att man har en sådan rätt kommer 
e-handeln att öka. Det behövs en uppsättning EU-regler per avtalstyp. De största 
butikerna kan erbjuda de lägsta priserna, men inte ens de största försäljningsställena kan 
alltid betjäna hela EU. E-handeln skulle möjliggöra åtkomst till vissa produkter även i 
de mest avlägsna områdena inom EU:s territorium. 

Men konsumentskyddet har ett pris som bör ingå i de kostnader som kan förutses. I 
artikel 11 i konsumenträttsdirektivet anges att konsumenterna ska informeras om den 
verkliga transaktionskostnaden som uppstår för att maximera öppenheten, eftersom det 
skulle öka förtroendet och inte är en dyr åtgärd. 

Garanti

Kapitel 4 i konsumenträttsdirektivet rör garantin till konsumenten. För att utnyttja en 
garanti till fullo måste man titta inte bara på hur länge garantin gäller utan även på 
produktens kvalitet. Mer arbete måste dock utföras på det här området.
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3. E-Commerce and consumers in Europe, av Ursula Pachl, biträdande direktör för 
BEUC (den europeiska konsumentorganisationen).

Ursula Pachl inledde sin presentation med att beskriva status för den gränsöverskridande 
e-handeln. En av de största utmaningarna är den splittrade digitala marknaden, som 
hindrar e-handeln och kräver en integrerad strategi så att situationen förbättras. Endast 
10 procent av de personer som handlar på nätet köper från ett annat land. De 
konsumenter som ännu inte använder gränsöverskridande e-handel kan delas in i två 
grupper, nämligen a) de som inte känner sig tillräckligt trygga för att ägna sig åt 
gränsöverskridande e-handelstransaktioner, och b) de som vill handla över gränserna på 
nätet men hindras av olika skäl, exempelvis försäljningsrestriktioner på grund av 
immateriella rättigheter, selektiva distributionsarrangemang osv. 

Konsumenterna oroar sig för olika frågor i samband med gränsöverskridande e-handel, 
bland annat bedrägeri, osäkerhet kring vad de kan göra ”om något går fel” och hur de
kan få pengarna tillbaka, problem med leveranser av varor, språkbarriärer, 
bredbandsåtkomst, datakunskaper, brist på valfrihet när det gäller betalningsmetoder och 
tillhörande avgifter, immateriella rättigheter, gränsöverskridande eftermarknadstjänster, 
konkurrensbegränsande metoder och skydd av personuppgifter.

BEUC anser inte att åtgärden med e-signatur är något som konsumenterna verkligen vill 
ha som flaggskeppsinitiativ för den digitala inre marknaden. 

I den senaste Eurobarometerundersökningen har handlarna uppgett att de inte anser att 
enhetliga regler inom hela EU kommer att påverka e-handeln nämnvärt och BEUC anser 
därför att ett nytt initiativ till avtalsrätt mellan företag och konsumenter inte behövs.

När konsumenträttsdirektivet slutligen antas kommer reglerna om distansförsäljning att 
utvecklas. BEUC ansåg att parlamentet lyckades anta ett antal bra punkter för att 
förbättra konsumentskyddet i samband med transaktioner på nätet. På detta område 
måste man bland annat rikta uppmärksamheten mot följande frågor i parlamentets text. 
Regler om kostnadsfällor på internet ingår, men konsumenterna måste uttryckligen 
bekräfta att de är införstådda med att de måste betala. Det bör inte enbart ersättas med 
en enkel registrering på nätet. Enligt Europaparlamentets text skulle kostnaderna för att 
returnera varor om köparen ångrar sig åligga säljaren om varorna har ett värde över 
40 euro. Hittills har det funnits alltför många undantag av ångerrätten i parlamentets 
text, vilket är sämre. Oskäliga avgifter för användning av kreditkort skulle förbjudas, 
närmare bestämt skulle ett skydd vid köp av digitalt innehåll ingå. 

BEUC anser dessutom att utbildningen i företagsekonomi måste förbättras (eftersom 
inriktningen bara verkar ligga på konsumentutbildning). 

Alternativ tvistlösning måste vidareutvecklas och en god tillämpning av Rom I bör bidra 
till att ytterligare klargöra tillämpningen av internationell privaträtt på detta område. 

BEUC arbetar för närvarande med att utveckla en ”mall för EU-avtal” för inköp på 
nätet, vilken bör kopplas till ett system för alternativ tvistlösning på nätet. Initiativet kan 
ingå i utvecklingen av en europeisk förtroendemärkning. Tillhandahållandet av alla 
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relevanta uppgifter om säljarna till konsumenterna är en viktig juridisk skyldighet. Att 
öka datakunskaperna för alla generationer är avgörande.

4. Postal Services and E-Commerce, av Werner Stengg, enhetschef, GD MARKT, E3 –
Internet och posttjänster, Europeiska kommissionen.

E-handel och posttjänster har förts samman i det nyligen omstrukturerade GD MARKT. 
Posttjänster är viktiga i sig och i sociala termer eftersom de själva skapar social 
sammanhållning genom att ge människor åtkomst i avlägsna områden. Posttjänsterna 
har avreglerats snabbt, åtminstone i de flesta medlemsstater, och det följdes av olika 
skyddsåtgärder. Kvalitetstjänster, snabbhet och regelbunden service är nyckelfrågor. 
Viktiga frågor är också de nationella tillsynsmyndigheternas roll, system för 
godkännande och licensiering, en allmän serviceskyldighet, anställningsrelaterade frågor 
osv. Vissa medlemsstater kommer inte att uppnå denna avreglering förrän om två år.

Om avregleringen av posten ska gynna både privata kunder och företagskunder är ett 
effektivt marknadsinträde för nya företag avgörande (licensieringskrav, 
leveransinfrastruktur, effekter på arbetsrätten, konkurrenslagar för att förhindra 
snedvridning osv.).

Ersättning med elektroniska alternativ och finanskriserna har lett till betydligt mindre 
brevvolymer, medan paket är ett tillväxtområde tack vare ökande e-handelsverksamhet.

När det gäller kopplingen mellan posttjänster och e-handel instämde Werner Stengg i 
Ursula Pachls oro för att den fysiska leveransen fortfarande uppfattas som ett hinder av 
såväl leverantörer som köpare. Han underströk också att i den gränsöverskridande 
handeln medför den gränsöverskridande paketleveransen högre avgifter än nationella 
leveranser. Prisskillnaderna kan förklaras genom olika faktorer som tjänsternas kvalitet, 
möjligheten att spåra leveranser, avstånd, tidsfaktorer, vattengränser mellan regioner 
osv.

I oktober 2011 kommer en studie om paketleveranstjänster att offentliggöras.

5. Postal Services and E-Commerce, A perspective from the private sector, av 
Carsten Hess, vice vd och chef för företagsrepresentationen i Bryssel, Deutsche Post 
DHL.

De tre handelstrianglarna med hög tillväxt utgör i dag nästan 50 procent av den totala 
handeln i skeppade volymer och förväntas växa snabbt under de kommande åren. 

 Europa kommer inte att vara en del i det. 

Det gäller följande områden:

 Inom Asien (28 procent), Asien–Latinamerika (5 procent) och Asien–Afrika 
(18 procent) 

 Inom Latinamerika (tillväxt 18 procent) ingår dessutom, men från en låg 
utgångsnivå.
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Varför är det viktigt för e-handeln inom EU? 

 Många konsumentprodukter som köps i EU skickas från Asien (t.ex. elektronik, 
modeartiklar).

 Dessa globala handelsvägar trafikeras av främst europeiska logistikföretag 
(omkring 15 av 20 marknadsledare på tillväxtmarknaden inom Asien är 
europeiska).

 Den inre marknaden är därför mycket viktig för europeiska logistikföretag. Europa 
behöver tillväxten från e-handeln och en fullt fungerande inre marknad där dyra 
hinder för både konsumenter och logistikföretag avlägsnas!

Efter krisen har brevvolymerna gått ned världen över mellan tre och fem procent 2010, 
men fortsatt tillväxt för den internationella paketverksamheten förväntas eftersom den 
drivs av ökad gränsöverskridande e-handel.1 Flera e-handelsprodukter är bara 
tillgängliga genom gränsöverskridande e-handel och ofta kan även produkter som finns i 
det egna landet köpas till ett lägre pris från utlandet. 

Leverans är dock en viktig drivkraft för e-handel och distansförsäljning. I leveransen 
måste man bland annat ta hänsyn till leveransrättigheterna, tillförlitligheten, 
leveranshastigheten, kundvänlig service och en bra returpolicy.

När det gäller tillsynssystemet behövs en enda kontaktpunkt för tillsynstjänster. En 
balans mellan gränsöverskridande dataflöde och sekretess behövs för fortsatt utveckling 
av den inre marknaden och därför krävs en snabb översyn av direktiv 95/46/EG om 
skydd av personuppgifter, inklusive transatlantiska eller till och med globala standarder. 
Reglerna om mervärdesskatt måste förenklas för att bli så enhetliga som möjligt. 
Lagertjänster måste klargöras – vilka och vems lagar ska gälla och vems mervärdesskatt 
ska tillämpas. Miljöskatter och vägavgifter (dvs. Eurovignette) kommer att öka 
avgifterna och kostnaderna för e-handelskunderna.

En ”Frontex för varor” vid EU:s yttre gräns har nyligen tagits upp av 
parlamentsledamöter för att hantera frågor som rör säkerställandet av immateriella 
rättigheter. Det skulle vara fel väg eftersom det inte skulle öka skyddet, men allvarligt 
hämma post- och expressleveranskedjorna utan att medföra någon fördel.

I vitboken om transport anges att 30 procent av transporterna bör fram till 2030 flyttas 
över till järnväg och inre vattenvägar. Det skulle sannolikt förstöra verksamhetsmodeller 
för e-handel som exempelvis leverans nästa dag.

                                               
1 Europeiska unionen
TNT: -7 procent.
La Poste France: -3.5 procent.
Swiss Post: -2,3 procent.
UK Royal Mail: -5 procent.
Posten Norden (DK, SWE): -10 procent (DK: -50 procent de senaste tio åren).
Utanför EU
USPS: -3,5 procent (-25 procent de senaste fem åren).
China Post: -2,8 procent de första fem månaderna 2010.
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6. Som avslutning till det andra arbetsgruppsmötet tog deltagarna upp följande punkter för 
vidare diskussion:

Nuvarande splittring på den inre marknaden mellan de 27 medlemsstaterna och skillnaderna i 
mervärdesskatt måste lösas. Konsumenternas och säljarnas förtroende för e-handeln måste 
öka. E-handeln bör kanske bli den 28:e medlemsstaten så att vi kommer över de nuvarande 
hindren.

Rollen för små och medelstora företag måste också belysas, eftersom de är drivkraften för den 
europeiska ekonomin. Google har en webbplats som heter ”Connecting Business” och som 
kopplar samman små och medelstora företag. En inkludering av små och medelstora företag i 
e-handeln främjas därmed.

Det behövs en holistisk syn på vad e-handeln behöver. Det kommande meddelandet om 
e-handel har till syfte att gå bortom förslagen i det nya direktivet om konsumenträttigheter.

En enda e-handelsakt bör utvecklas jämsides med den nya inremarknadsakten. 
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Arbetsgruppens tredje möte den 3 maj 2011
Kl. 10.00–12.30, ASP 1G 1 i Bryssel

Konsekvenser av skydd av personuppgifter, internetplattformars roll och hur en 
europeisk förtroendemärkning ska lanseras för e-handelsanvändare

1. Ordföranden för det tredje sammanträdet i arbetsgruppen för e-handel, 
Antonio Correia De Campos, hälsade deltagarna välkomna och förklarade att han 
skulle ersätta Pablo Arias Echeverría – samordnaren av arbetet för detta sammanträde. 
Det här är det andra öppna mötet som involverar inte bara politiker från 
Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, utan även intressenter. 

Antonio Correia De Campos förklarade att det första (stängda) mötet syftade till att 
göra en övergripande bedömning av den rådande situationen för e-handeln i Europa, 
och de hinder som vi fortfarande möter, samt de huvudsakliga initiativ som hade 
EU-institutionerna har inlett för att komma vidare. 

Det andra mötet var det första öppna mötet för intressenter att delta i och var inriktat 
på hur man skapar förtroende för e-handeln. En intressant debatt ägde rum om två av 
de ämnen som vi behöver förbättra i Europa för att öka e-handeln, nämligen 
konsumenträttigheter och posttjänster. 

Det tredje mötet syftade till att genom de fem inläggen och debatten efteråt utforska 
tre huvudämnen: a) konsekvenserna av skydd av personuppgifter i e-handeln, 
b) internetplattformars roll och c) hur man inleder initiativet för förtroendemärkning 
med riktig information till konsumenter och användare.

2. Data Protection in E-Commerce, av Marie Hélène Boulanger, enhetschef, enhet C3, 
GD Rättsliga frågor, Europeiska kommissionen.

I direktiv 95/46/EG fastställdes ett dubbelt mål: a) skyddet för enskilda personers fri-
och rättigheter när det gäller privata uppgifter, och b) ett fritt informationsflöde på den 
inre marknaden. I synnerhet när det gäller e-handel är dessa två aspekter på direktivet 
om skydd av personuppgifter två sidor av samma mynt, nämligen å ena sidan 
utvecklingen av elektroniska nätplattformar och å andra sidan konsumentskydd och 
skydd av privatlivet. Det nämnda direktivet är nu 16 år gammalt och trots att det 
fortfarande gäller, såsom framgår av resultatet av många samråd förra året anordnade 
av GD Rättsliga frågor, är det nödvändigt att omvärdera begreppet skydd av 
personuppgifter i dagens sammanhang och att stärka den inre marknadens rättsliga 
ram.

Alla medlemsstater har genomfört direktivet i sin nuvarande form, men det finns stora 
skillnader i hur det har genomförts samt i kostnaderna för överföring av uppgifter och 
uppgiftskontroll. 
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Internetbaserade beräkningar, särskilt varigenom programvara, delade resurser och 
information finns på fjärrservrar (”i molnet”) kan utgöra ”nya” utmaningar för skyddet 
av personuppgifter. Den inre marknadens roll har ökat väsentligt på detta område. Den 
går bortom internet och sociala plattformar. På den inre marknaden talar man om 
e-handel. Öppenheten kring uppgifterna är nödvändig och möjligheten att korrigera 
eller radera uppgifter eller rapportera åsidosättanden är en nyckelfråga.

Harmonisering av regler inom detta område är därför avgörande för att skapa en mer 
förutsägbar rättslig miljö. Den administrativa bördan måste minska och kraven på 
meddelanden förenklas. Det skulle bidra till att förbättra förtroendet för internet och 
miljön på nätet.

Sekretess och skydd av personuppgifter är viktiga frågor för konsumenterna, och de 
kan avskräcka människor från att handla på nätet. Alla relevanta intressen och 
rättigheter måste beaktas i den digitala miljön och ett fullständigt skydd av 
grundläggande friheter måste säkerställas.

3. Getting business online, an initiative by Google, av Julien Blanchez, 
marknadsföringschef, Google Belgium.

Google erbjuder en rad olika tjänster och verktyg för företag av alla storlekar. Program 
som Google Places, Google Ad Words och Google Apps gör att företagare världen 
över kan få sina verksamheter att växa och bli framgångsrika. GYBO (Get your 
business on line) lanserades för 18 månader sedan av Google och andra viktiga partner 
såsom postindustrin och telekommunikationsindustrin. Det omfattar för närvarande 
13 länder. Endast i Storbritannien har mer än 100 000 små och medelstora företag 
använt initiativet för att komma ut på nätet. Det brittiska exemplet (GBBO – Getting 
British Business Online) finns här: http://www.gbbo.co.uk/. 

Belgien ligger för närvarande relativt efter när det gäller antalet små och medelstora 
företag som använder internet för försäljning och exponering. I Belgien har 95 procent 
av de små och medelstora företagen tillgång till internet. Men endast 49 procent har en 
webbplats. Vidare verkar 73 procent av dem som inte har någon webbplats övertygade 
om att de faktiskt inte behöver någon. I kontrast till detta anser endast 41 procent i 
Brasilien att de inte behöver någon webbplats för att bedriva sin verksamhet. 
Problemet är inte bara åtkomst utan även medvetenhet. Bristande medvetenhet verkar 
vara det huvudsakliga skälet till det nämnda motståndet, inte förtroende. Ett antal små 
och medelstora företag anser dessutom att det skulle vara alltför tidsödande att ha och 
underhålla en webbplats och att det skulle leda dem bort från sin kärnverksamhet. Men 
att ha en nätbutik skulle med tanke på potentialen ingå som en del i deras 
kärnverksamhet.

I Storbritannien utgör internet 7,2 procent av BNP, medan det i Belgien uppgår till 
mindre än tre procent. För ett land som Belgien, som är inriktat på små och medelstora 
företag, är det verkligen en missad möjlighet. Det finns olika framgångshistorier om 
småföretagare tack vare deras närvaro på nätet. Att vara närvarande är det första 
steget. Att bli känd är det andra och lika viktiga steget.
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Google erbjuder nätannonser för att hjälpa små och medelstora företag att nå 
exponering på nätet. Genom att utvidga nätbutiker till andra länder kan man utvidga 
marknaden för ett litet företag globalt. Utmaningen att lära sig att använda internet och 
skapa en webbplats är bara tillfällig. GYBO-initiativet har som mål att expandera 
bland annat belgiska företag till världsmarknaden, eftersom det skulle hjälpa små och 
medelstora företag att utvecklas. Gränsöverskridande e-handel måste därför 
prioriteras, annars kommer framtiden att vara ojämnt fördelad även fortsättningsvis.

4. Small and Medium Enterprises, E-Commerce and the e-invoicing proposal of the 
European Commission, av Danny Bunch, biträdande chef för enhet GD ENTR, D3, 
med ansvar för IKT för konkurrenskraft och industriell innovation, 
Europeiska kommissionen.

I Europa finns mycket utrymme för förbättringar när det gäller IKT och industriell 
innovation. IKT kan utnyttjas mycket mer för konkurrenskraft och tillväxt med tanke 
på att de pengar som läggs på IKT är mellan tre och fem gånger mer än de pengar som 
investeras i andra sektorer. 

Danny Bunch diskuterade fyra huvudteman för att belysa hur användningen av IKT 
kan vidareutvecklas:

 Stödnätverk för e-handel.
 E-kunskaper för konkurrenskraft.
 Standardisering av IKT.
 E-fakturering.

Stödnätverk för e-handel har till syfte att förbättra det politiska arbetet på lokal nivå 
och är ett verktyg för att leverera lokala åtgärder av små och medelstora företag, vilka 
kan föras in i leveranskedjorna. Stödnätverken för samman ett antal små och 
medelstora företag för att integrera dem i de digitala leveranskedjorna. För att testa 
initiativet pågår tre åtgärder i följande sektorer: 1) mode- och textilsektorn (åtgärden 
har varit pågått sedan 2008 och har förbättrat omsättningen markant), 2) bilsektorn och 
3) transport- och logistiksektorn.

Dessa tre sektorer valdes eftersom de är sektorer med ett stort antal små och 
medelstora företag. Nästa år planerar GD ENTR att lägga till livsmedelsindustrin och 
turismsektorn.

E-kunskapsagendan för Europa utreder vilken utbildning företagarna behöver. Den 
har en karriärportal för kunskaper och karriärriktlinjer för IKT. Denna agenda har 
främjats i hela EU under e-kunskapsveckan i mars 2010 och den kommer att följas 
upp genom en ny kampanj i mars 2012. 

E-kunskapsagendan är inriktad på den kunskap som företagarna behöver. Ett antal 
förfaranden måste antas som komplement till detta förfarande.

När det gäller IKT-standardisering måste företagarna veta vilken kärnverksamhet de 
behöver. Ett antal riktlinjer för e-handeln måste antas för att komplettera förfarandet. 
Riktlinjerna för e-handeln kommer endast att fungera om de är baserade på öppna 
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standarder. Det mesta av IKT-standardiseringen äger rum utanför nätverket i globala 
konsortier och därför behövs en uppdatering för att anpassa IKT-standarderna till 
verkligheten. Ett nytt standardiseringspaket och ett meddelande om standarder som 
bygger på målen i EU 2020 behövs och en ny förordning om horisontella regler på 
detta område kommer att offentliggöras av kommissionen den 24 maj 2011.

Genom att de tidigare IKT-relaterade rådsbesluten uppdateras kommer en plattform 
för IKT-standardisering att inrättas så att man kan utnyttja standarder som utvecklas 
utanför IKT-ramen mer.

«Elektronisk fakturering – e-fakturering – är elektronisk överföring av 
faktureringsinformation (faktura och betalning) mellan affärspartner (leverantör och 
köpare). När det gäller e-fakturering innehåller det senaste meddelandet från 
december 2010 en beskrivning av de vinster som står på spel och en åtgärd föreslås för 
att göra e-fakturering till den dominerande faktureringsmetoden i Europa till 2020.
Stöd för medlemsstater och intressenter är nödvändigt för detta. E-fakturering 
reducerar de manuella åtgärderna, ökar bekvämligheten för konsumenterna och är 
mindre ansträngande samt mer miljövänligt. För detta är dock internetåtkomst 
nödvändig och om konsumenterna föredrar pappersfakturor bör de kunna få det också.
I kommissionens meddelande om e-fakturering föreslås fyra nyckelåtgärder:

 Att förbättra den rättsliga ramen i Europa för att garantera rättssäkerhet och en 
tydlig teknisk miljö för e-fakturor för att underlätta ett brett antagande, särskilt 
genom en översyn av mervärdesskatteregler och e-signaturer.

 Att uppmuntra och främja utvecklingen av öppna och användbara 
e-faktureringslösningar baserade på en gemensam standard. 

 Att få med den privata sektorn och lägga särskild uppmärksamhet vid små och 
medelstora företags behov.

 Att underlätta införandet av e-fakturering genom att upprätta strukturer såsom 
nationella forum för e-fakturering och ett europeiskt flerpartsforum.

Ett nationellt forum för fakturering äger rum med intressenterna för att hjälpa 
kommissionen att identifiera vilka brister som fortfarande inte har åtgärdats.

5. Online Platforms and SMEs, a new ecosystem, av Stefan Krawczyk, Senior 
Director och Counsel Government Relations Europe, EBay Europe.

E-bay är ett webbaserat ekosystem där personer kan lägga ut sina produkter/butiker på 
nätet utan att behöva uppge alla sina personuppgifter. Det finns en struktur bakom e-
bay för tvistlösning och retur av produkter samt mer allmän kundvård. Internet är en 
säker miljö, men om något går fel kan alla se det. Det är därför i själva verket en 
mycket pålitlig miljö. Att skapa en nätbutik har ibland räddat små företag. 

På e-bay kan man gå längre än i en enskild nätbutik eftersom e-bay i själva verket är 
en shoppinggalleria på nätet som erbjuder ett stort urval, och butiksinnehavarna är i 
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huvudsak professionella säljare. Säljarna graderas enligt e-bays 
förtroendemärkningssystem som är baserat på konsumenternas återkoppling. Med 
denna återkoppling kan man snabbare än för en fysisk butik se hur pålitlig en viss 
säljare faktiskt är. Man kan också välja mellan olika nätbaserade betalningsmetoder, 
exempelvis paypal, som inte kräver att användarna avslöjar sina betalningsuppgifter 
för e-bay.

Om ”varorna” inte är tillfredsställande för en mellanhand som e-bay kan man 
omedelbart få möjlighet att lösa problemet och i vissa fall får konsumenten till och 
med pengarna tillbaka utan att några frågor ställs. E-bay skulle betala konsumenten 
och lösa frågan direkt med säljaren i fråga för att minska besväret för köparna.

Säljarna måste dock hålla sin webbplats uppdaterad för att den ska fungera väl. Man 
måste också locka ”trafik” till sin webbplats och sin produkt. E-bay ger ett enkelt och 
bekvämt verktyg för att inrätta en onlinebutik. Det finns mer än 90 miljoner 
registrerade personer på e-bay i Europa. I Malta är nästan alla personer med 
internetåtkomst registrerade på e-bay.

Under finanskrisen skulle många företagare ha gått i konkurs om de inte hade använt 
nätmiljön, exempelvis e-bay.

6. Trusted Shops, an initiative from the private sector to develop a Trustmark in 
Europe, av Jean-Marc Noel, grundare av Trusted Shops.

Detta Kölnföretag grundades i januari 2000 och är specialiserat på ackreditering av 
nätbutiker i Europa. Trusted Shops kontrollerar säljare mot en katalog med mer än 
100 individuella kvalitetskriterier såsom kreditvärdighet, öppna priser, kundservice 
och skydd av personuppgifter och ger sedan sitt godkännande. Trusted Shops erbjuder 
dessutom konsumenten en unik pengarna tillbaka-garanti för alla köp som görs på 
nätet i medlemsbutikerna.

Trusted Shops är det ledande systemet för trygga köp i Europa. Sedan företaget 
grundades har mer än 10 000 nätbutiker ackrediterats och mer än 
30 000 e handelssidor granskats. Mer än fem miljoner kunder har använt det här 
systemet för att skydda sina köp. Bland kunderna finns Bonprix, Bertelsmann, 
Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, 
Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore och många andra välkända varumärken, plus ett 
antal små och medelstora företag. Trusted Shops stöds av Europeiska kommissionen 
för sitt effektiva konsumentskydd och främjandet av små och medelstora företag och 
rekommenderas av D21-initiativet.

Systemet grundades på 3 nyckelmål:

 Ökat förtroende för både konsument och företag.

 Rättssäkerhet och ett system för pengarna tillbaka-garanti för konsumenterna.

 Att bli paneuropeiskt.
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Det erbjuder 4 kärntjänster:

 En granskning av mer än 100 kriterier.

 Ansvar för det de deklarerar (med finansiella garantier).

 ett standardiserat ADR-system för EU med ett nätbaserat lösningssystem på 
flera språk.

 Säljarbetyg och kundåterkoppling. 

Trusted Shops godkännandesigill Före ackrediteringen utsätts alla nätbutiker för 
omfattande säkerhetstester. Dessa tester, med mer än 100 olika kriterier, grundar sig 
på konsumentskyddskrav samt nationell och europeisk lagstiftning. Bland dessa finns 
kreditvärdighet, säkerhetsmekanismer, öppna priser, tillhandahållande av information, 
kundservice och skydd av personuppgifter. Dessa kvalitetskriterier granskas ständigt 
och anpassas efter de senaste utvecklingarna på områdena för rättspraxis och 
konsumentskydd.

Pengarna tillbaka-garanti för konsumenterna Till följd av denna säkerhet kan 
Trusted Shops erbjuda konsumenterna en pengarna tillbaka-garanti om något går fel 
med beställningen. Tack vare denna garanti kan kunderna handla utan någon 
ekonomisk risk. 

Pengarna tillbaka-garantin gäller för utebliven leverans, utebliven ersättning efter att 
varor har returnerats och missbruk av kreditkort. Med detta ger Trusted Shops 
konsumenterna en service som är unik i Europa. Atradius, världens näst största 
försäkringsbolag inom utlåningsrisk, bär risken.

Kundservice och tvistlösning Om det uppstår problem med en nätbutik kan kunden 
vända sig till Trusted Shops erfarna, flerspråkiga kundservicecenter via 
onlinesystemet, e-post eller telefon. Här får han/hon professionell hjälp, t.ex. med den 
omvända bearbetningen av transaktioner. Trusted Shops medlar i alla problem som hör 
samman med transaktioner mellan kunder och nätbutiker. 

Bra för butiker och konsumenter Tack vare kombinationen av tester, garantier och 
service skapas ett ”tryggt allroundpaket” för konsumenten. Konsumenternas villighet 
att handla på nätet och deras förtroende växer till följd av ackrediteringen med Trusted 
Shops godkännandesigill. På så sätt ökar försäljningen i ackrediterade butiker 
samtidigt som den finansiella risken för konsumenten minimeras – idealiska 
förutsättningar för handel på internet!

Som avslutning till det tredje arbetsgruppsmötet tog deltagarna upp följande punkter 
för vidare diskussion:

Sekretess och skydd av personuppgifter är viktiga frågor för konsumenterna, vilka 
avskräcker från nätköp.
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Bristen på harmonisering inom skydd av personuppgifter är det största problemet och 
samtycke är det enda som förefaller harmoniserat, men inte informationen till 
medborgarna.

Molnberäkningar ger en lång rad fördelar till offentliga och privata operatörer 
(kostnadssänkningar, interoperabilitet, sänkning av IT-utgifter, nya affärs- och 
administrationsmodeller på en mängd olika områden inklusive e-vårdtjänster på den 
inre marknaden, hanteringen av immateriella rättigheter, elektroniska tullar osv.). Det 
medför dock även samma problem som gäller för konsumenter och ytterligare problem 
som rör affärsmässigt/administrativt beroende av tjänster i utländska rättsområden som 
drivs på ett sätt utan ansvarsskyldighet och görs bräckliga på grund av politiska val i 
andra länder, vilket äventyrar den inre marknadens funktion.
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Arbetsgruppens fjärde möte tisdagen den 31 maj 2011

Kl. 10.00–12.30 i Bryssel

Sammanträdesrum: [ASP A1G-1]

1. Arbetsgruppens samordnare, Pablo Arias Echeverría, hälsade deltagarna välkomna. 
Han förklarade att det finns många problem som hör samman med e-handel och på 
grund av tidsbegränsningarna måste arbetsgruppen vara mycket selektiv och välja de 
mest brådskande prioriteringarna som diskussionsämnen. 

I de tre tidigare mötena har arbetsgruppens deltagare gjort en övergripande bedömning 
av den nuvarande situationen för e-handel i Europa och de barriärer som vi fortfarande 
möter, samt under det första mötet av de huvudsakliga initiativ som har lanserats av 
EU-institutionerna för att komma över dem. Under det andra mötet var debatten 
inriktad på hur man ska skapa förtroende för e-handeln. I det tredje mötet utforskades 
följande: a) konsekvenserna av skydd av personuppgifter i e-handeln, 
b)internetplattformars roll och c) hur man lanserar initiativet för förtroendemärkning 
med riktig information till konsumenter och användare. Under det fjärde och sista 
mötet i arbetsgruppen kommer tre ämnen att diskuteras i förhållande till e-handel: den 
digitala agendan, kampen mot förfalskningar och reformen av mervärdesskatteregler. 

Pablo Arias Echeverría belyste även vikten av den debatt som hade ägt rum under 
e-G8-toppmötet i Paris. Innovationsvågen i branscher från media till återförsäljning 
som släpptes loss när internet uppfanns för två årtionden sedan har haft stora fördelar 
för den globala ekonomin. En McKinsey-rapport för e-G8-mötet kom fram till att 
internet stod för 21 procent av tillväxten de senaste fem åren i mogna ekonomier. Oro 
uttrycktes under e-G8 om sekretess, skydd av upphovsrätt och skapandet av 
informationsmonopol. Man måste dock vara försiktig så man inte överreglerar 
internet, eftersom det då kanske inte blir det öppna utrymme som det ursprungligen 
hade till syfte att vara.

2. Malcolm Harbour, ordförande i IMCO-utskottet, inledde debatten genom att belysa 
vikten av arbetet i denna arbetsgrupp, eftersom den utför betydelsefullt politiskt 
arbete, i väntan på kommissionens förslag på detta område. 

Malcolm Harbour inledde med att betona vikten av att utvärdera omfattningen och 
tillämpningen av e-handelsdirektivet (2000/31/EG). Detta var ett förutseende direktiv, 
som låg före sin tid och var mer radikalt än något som troligen skulle kunna uppnås i 
dag. Genom direktivet om elektronisk handel, som antogs 2000, inrättas en ram för 
den inre marknaden för elektronisk handel, som ger rättssäkerhet för både företag och 
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konsumenter. Genom detta direktiv införs harmoniserade regler om frågor som 
öppenhets- och informationskrav på leverantörer av nättjänster, affärsmässig 
kommunikation, elektroniska avtal och ansvarsbegränsningar för mellanliggande 
tjänsteleverantörer. 

Att den inre marknaden fungerar som den ska i den elektroniska handeln garanteras 
genom klausulen om den inre marknaden, vilken innebär att informationssamhällets 
tjänster i princip omfattas av lagen i den medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad. Den medlemsstat där informationssamhällets tjänst tas emot kan i sin tur 
inte begränsa inkommande tjänster. 

Kompletterande åtgärder till EU-direktivet om e-handel är EU-direktivet om 
elektroniska signaturer tillsammans med E-autentisering av nätbetalningar. Dessa 
åtgärder är, mot bakgrund av det nya direktivet om konsumenträttigheter, som ger nya 
regler för konsumentskydd, mycket viktiga steg mot att fördjupa konsumenternas 
förtroende, särskilt när det gäller gränsöverskridande e-handel. De kommande stegen 
kommer att innefatta en reform av förordningen om standarder och det kommer även 
att påverka e-handeln.

Det som behövs är en diskussion om konsumentstrategin som helhet, i stället för att 
tala om den digitala inre marknaden å ena sidan och den inre marknaden å den andra, 
som om de inte hörde samman. Mer öppenhet behövs, och en tillämpning av 
telekommunikationspaketet även på andra områden inom tjänster, leverans och köp 
kommer att ge stora förbättringar till nättjänster när det gäller kvalitet och standarder.

En uppförandekod för att utfärda en förtroendemärkning för näthandel behöver vara 
guldstandard om det ska vara meningsfullt och synligt. Det innebär att även investera i 
det när det gäller budget för att det ska bli verkligt effektivt. IMCO antog nyligen en 
rapport den 25 maj 2011, ”Mot en mer effektiv och rättvis inre marknad för handel och 
distribution 2020”, som kan vara en god referenspunkt i detta avseende.

Inom ramen för det nya direktivet om konsumenträttigheter och arbetet i de informella 
trepartssamtalen, särskilt om distansförsäljning och externa avtal, har en rad 
harmoniserade villkor diskuterats. Parlamentet måste därefter diskutera det slutgiltiga 
paket som kommissionen har föreslagit.

Malcolm Harbour avslutade med att be arbetsgruppen vara försiktig med att röra 
e-handelsdirektivet eftersom det kan vara svårt att uppnå enighet om vissa av dess 
aspekter om det kommer upp till diskussion. Debatten om mervärdesskatt och de 
hinder som mervärdesskatten innebär för den gränsöverskridande e-handeln måste 
också hanteras med försiktighet, eftersom den ingår i debatten om harmonisering av 
skatter och man bör börja med att titta på mervärdesskatt på nätet, huruvida det finns 
några snedvridningsproblem. Det finns andra skatter, exempelvis företagsskatter, som 
är aktuella när man talar om e-handel, såsom framgår av grönboken om nätspel.
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3. Ken Ducatel, enhetschef, GD Informationssamhället och medierna (GD INFSO) C1: 
Den digitala agendan: Politisk samordning, diskuterade den digitala agendan för 
Europa och e-handel.

Ken Ducatel inledde sin presentation genom att visa att det finns uppgifter som visar 
en stor skillnad mellan norra och södra Europa i internetekonomier. I Nordeuropa är 
internet en tillväxtmotor för medlemsstaternas ekonomier, men i Sydeuropa är den 
betydelse som ges åt den digitala inre marknaden och gränsöverskridande e-handel 
mindre. Efterfrågan på gränsöverskridande e-handelstransaktioner i Europa begränsas 
av olika hinder som EU:s konsumenter och företag möter när de ger sig ut på nätet. 
Europa är fortfarande ett lapptäcke av nationella onlinemarknader. Vi har investerat i 
den inre marknaden i Europa, men i verkligheten har vi 27 nationella nät.

Resultattavlan för den digitala agendan av den 31 maj 2011 är den första som 
offentliggörs av Europeiska kommissionen som visar EU:s och medlemsstaternas 
resultat när det gäller att uppfylla de avtalade målen efter den digitala agendans första 
år. Resultattavlan för den digitala agendan innehåller 101 specifika åtgärder (78 för 
kommissionen, varav 31 var lagförslag, och 23 för medlemsstaterna) vilka tillsammans 
kommer att bidra till att generera tillväxt genom att stimulera en rättmätig cirkel: att 
avlägsna flaskhalsar för nya tjänster och innovation kommer att stimulera efterfrågan, 
vilket kommer att öka incitamenten för investeringar i infrastrukturer och innovation. 
De är grupperade under sjurubriker, som var och en representerar ett nyckelområde i 
Europas digitala ekonomi. De övergripande framstegen är goda: 11 åtgärder har 
slutförts (två före tidsplanen), 6 åtgärder som skulle levereras förra året har försenats, 
och de övriga 84 är i huvudsak på rätt spår. Resultattavlan för den digitala agendan 
förstärker det öppna datainitiativet. Det som fortfarande släpar efter är 
gränsöverskridande e-handel. 

Vilka fördelar kommer konsumenterna att få av e-handeln? Fördelarna är dubbla: 
e-handel genererar välstånd bland konsumenterna och stimulerar innovation och mer 
konkurrens på företagssidan och ger på så tätt konsumenterna ett större produktutbud, 
vilket ibland inte är tillgängligt i konsumentens land, samt möjligheten att spara 
pengar. 

Det finns ett antal ömsesidigt sammanhängande åtgärder i den digitala agendan som 
tillsammans kan bidra till att förenkla nättransaktionerna. Ett åtgärdspaket som det 
gemensamma europeiska betalningsområdet (Sepa), som kommer att komplettera 
e-handeln, håller på att antas. Vi har fortfarande lång väg kvar till ett problemfritt 
Sepa. Detta är dock ett viktigt ämne tillsammans med e-betalningar. 

Ömsesidigt erkännande av signaturer (fysiska och elektroniska) och 
gränsöverskridande autentisering skulle vara viktiga steg framåt och bidra till att 
komma över vissa hinder inom e-handel. 

En fråga som återstår inom gränsöverskridande e-handel och som kräver ytterligare 
diskussion är vilken plats som ska anses vara den plats där en transaktion har ägt rum 
och vilken rättslig behörighet som gäller. GD SANCO hanterar denna fråga och 
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kommer senare i år att offentliggöra ett lagstiftningsförslag om system för alternativ 
tvistlösning och tvistlösning på nätet. Eventuella rättsliga åtgärder måste undvikas och 
vi måste hitta ett sätt att lösa tvister på ett enklare sätt än vad det nuvarande systemet 
tillåter. Ett effektivt system för alternativ tvistlösning måste vara snabbt, rättvist, ha ett 
överkomligt pris och vara verkligt tillgängligt för konsumenterna. De aktuella 
kostnaderna (jfr domännamnet.eu med en lösning som kostar cirka 1 000 euro per fall 
kan inte tillämpas generellt).

I upprättandet av en europeisk förtroendemärkning krävs en ledarskapsroll. Ett antal 
förtroendemärkningssystem har kommit fram sedan 2000, men många användare av 
e-handel är inte bekanta med dem, särskilt i gränsöverskridande transaktioner, eller 
förstår inte behovet av förtroendemärkningar, eftersom de anser att användningen av 
varumärken är tillräckligt. Varumärken kan dock vara för dyra för en liten 
återförsäljare och därför kan inrättandet av en pålitlig förtroendemärkning vara 
lösningen. Rätt konfiguration för att skydda konsumenternas förtroende behövs. 

Det som verkar viktigast utöver utvärderingen av e-handel skulle vara en strategisk 
hatt för nätverksamhet samt parallell verksamhet som direkt eller indirekt skulle 
påverka e-handeln såsom bredbandsåtkomst och tillämpningen av 
telekomnunikationspaketet. Arbetsgruppen för e-handel har som mål att uppnå detta. 

4. E-Commerce and Intellectual Property rights, av Jean Bergevin, enhetschef för 
bekämpning av varumärkesförfalskning och pirattillverkning, GD MARKT, 
Europeiska kommissionen.

Varför har inte e-handeln satt tillräcklig fart över gränserna? 

Siffror visar att varumärkesförfalskningarna ökar. Man skulle kunna tro att näthandeln 
uppmuntrar försäljning av förfalskade varor på nätet. Varumärkesförfalskningar kan 
öka när näthandeln ökar, men man får inte blanda ihop saker och ting. Internet bidrog 
inte till att de olagliga metoderna ökade, men till nätverksamheten i allmänhet. 
Samtidigt som vi låter den lagliga e-handeln blomstra ytterligare måste vi därför 
motverka olaglig verksamhet för att bekämpa varumärkesförfalskningar och 
piratkopiering. Dessa siffror täcker å andra sidan inte piratkopiering. Piratkopiering, 
som är olaglig gratis nedladdning av filer, skiljer sig från varumärkesförfalskningar. 
Det vore användbart att även samla in siffror för piratkopiering, så att vi till fullo kan 
förstå var vi står i förhållande till verkställighetskraven.

Ett europeiskt system för erkännande av varumärken – särskilt de som kommer från 
länder utanför Europa – kan bidra till att öka förtroendet för e-handel. Skydd måste 
garanteras för betrodda varumärken och respektive immateriella rättigheter. 
Hanteringen av kollektiva rättigheter i Europa kan vara rätt väg framåt och en sådan 
åtgärd kan vara strategisk för e-handeln.

Direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (2004/48/EG) är 
den rättsliga åtgärd som ska vidtas på detta område. Detta direktiv handlar om 
immateriella rättigheter i allmänhet men påverkar också hur vi ser på den digitala 
miljön.



CM\872357SV.doc 25/34 PE467.179v03-00

SV

Den 4 maj 2011 offentliggjordes ett samförståndsavtal om försäljning av 
kommissionen. Detta samförståndsavtal är avgörande för avtal om att bygga upp 
konsumenternas förtroende och för att utveckla e-handel eftersom det säkerställer 
åtgärder mot varumärkesförfalskningar. Grunderna för samförståndsavtalet lades i 
kommissionens meddelande från 2009 om att stärka säkerställandet av skydd för 
immateriella rättigheter på den inre marknaden där det erkändes att kampen mot 
varumärkesförfalskningar och piratkopiering inte bara är gynnsam för innehavare av 
rättigheter utan även ligger i andra intressenters intresse, exempelvis 
internetplattformar, grossister, återförsäljare och konsumenter. På samma sätt erkändes
i rådets resolution om en omfattande europeisk plan mot varumärkesförfalskningar och 
piratkopiering och rådets resolution om säkerställande av immateriella rättigheter på 
den inre marknaden hur allvarligt man ser på varumärkesförfalskningar och 
piratkopiering, och deras konsekvenser för Europeiska unionens kultur och kreativitet 
samt konkurrenskraft för dess företag, kreativa krafter och konsumenter. 
Europaparlamentet instämde i stora drag med denna syn i sitt svar på kommissionens 
meddelande. 

En viktig egenskap hos den digitala marknaden är spårbarhet, vilket kan bidra till att 
förbättra säkerställandet. Målet är inte att vara ”internetpoliser”, men det behövs 
åtgärder och metoder för att skydda upphovsrätten för produkter på nätet. Översynen 
av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska ske 2012. 
En utfrågning för allmänheten har ägt rum (19 april 2011–7 juni 2011) om översynen 
av detta direktiv. Den kommer att följas av en omfattande konsekvensbedömning. 

5. VAT and E-Commerce av Patrice Pillet, chef för sektorn för mervärdesskatt och 
andra omsättningsskatter, enhet 1, GD TAXUD, Europeiska kommissionen.

Mervärdesskatt (moms) är en allmän konsumtionsskatt som tillämpas på 
näringsverksamhet som innefattar produktion och distribution av varor och utförande 
av tjänster. 

Mervärdesskatt utgör en viktig inkomstkälla för de nationella budgetarna i 
Europeiska unionens medlemsstater. Mervärdesskattesystemet, som är baserat på 
lagstiftning som har antagits på EU-nivå och tillämpas på nationell nivå, har dock flera 
brister, som gör att det inte är helt effektivt och förenligt med kraven på en verklig inre 
marknad.

Det första mervärdesskattedirektivet tillkom 1967. Därefter genomfördes den första 
rättsliga ramen med övergångsarrangemang 1993 med tanke på den inre marknaden i 
EU och avlägsnandet av inre gränser och därmed i god tid före e-handelns uppkomst. I 
dag är mervärdesskatt ett av de största hindren mot e-handel och distansförsäljning. 
Hittills har den enhetliga grunden för bedömningar som ges genom det gemensamma 
systemet för mervärdesskatt inte i tillräcklig grad hanterat tillgången till tjänster som 
levereras elektroniskt eftersom tillgången till tjänster på detta sätt helt enkelt inte 
förutsågs när det befintliga skattesystemet infördes. Till följd av detta gav 
tillämpningen av de tidigare momsreglerna på dessa transaktioner diskriminerande 
resultat. Tidigare omfattades elektroniskt levererade tjänster med ursprung i EU 
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generellt av mervärdesskatt oavsett var de konsumerades, medan tjänster från länder 
utanför EU inte omfattades av mervärdesskatt ens när de levererades inom EU.

I rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt kodifieras de bestämmelser som styr införandet av det gemensamma 
systemet för mervärdesskatt i Europeiska unionen (EU). Det gemensamma systemet 
för mervärdesskatt gäller för varor och tjänster som köps och säljs för konsumtion 
inom EU. Skatten beräknas på grundval av det värde som ges till varor och tjänster i 
varje steg i produktionen och distributionskedjan. Mervärdesskatten betalas i slutänden 
av slutkonsumenten i form av ett procentuellt tillägg till det slutgiltiga priset för 
varorna eller tjänsterna. Detta slutgiltiga pris är summan av det mervärde som tillförs i 
varje skede i produktionen och distributionen. Leverantören av varor eller tjänster (den 
skattskyldiga personen) betalar den mervärdesskatt som ska betalas på varor eller 
tjänster till den nationella skatteförvaltningen efter avdrag för den mervärdesskatt som 
redan har betalats till hans leverantörer.

Transaktioner som genomförs mot ersättning i ett EU-lands territorium av en 
skattskyldig person som agerar i denna egenskap omfattas av mervärdesskatt. Importer 
av en person omfattas också av mervärdesskatt.

Skattepliktiga transaktioner är bland annat följande:

 Leveranser av varor av en skattskyldig person. 

 Förvärv i ett EU-land av varor från ett annat EU-land. 

 Leveranser av varor av en skattskyldig person. 

 Importer av varor från länder utanför EU (ett tredje territorium * eller ett icke-EU-

land).«
Mervärdesskatt på förvärv av varor

Ett förvärv av varor inom EU sker bara när varor transporteras från ett EU-land till ett 
annat. Det sker när varor som säljs av en skattskyldig person i det ursprungliga 
EU-landet köps i ett annat EU-land (ankomstlandet) av en skattskyldig person som 
agerar i denna egenskap eller av en ej skattskyldig juridisk person. Det sker också vid 
nya transportmedel och när produkter som omfattas av punktskatt köps av andra 
personer.

Om totalsumman för förvärv inom EU av varor av ej skattskyldiga juridiska personer 
och vissa kategorier undantagna skattskyldiga personer inte överstiger en 
minimitröskel om 10 000 euro per år omfattas dessa förvärv bara av mervärdesskatt 
om köparen bestämmer sig för att registrera.

Förvärv inom EU av andrahandsvaror, konstverk, samlarföremål och antikviteter 
omfattas inte av mervärdesskatt när säljaren är en skattskyldig säljare eller en 
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organisatör av försäljning genom offentlig auktion som har betalat skatten på dessa 
varor genom det särskilda skattesystemet för vinstmarginalen.

Mervärdesskatt på elektroniskt levererade tjänster

Elektroniskt levererade tjänster innefattar tjänster inom kultur, konst, idrott, vetenskap, 
utbildning, underhållning, information och liknande tjänster samt programvara, tv-spel 
och datortjänster i allmänhet. Resultatet är följande:

 För angivna elektroniskt levererade tjänster, som levereras av en operatör utanför 
EU till en kund i EU, är beskattningsstället inom EU och de omfattas därför av 
mervärdesskatt. 

 När dessa tjänster utförs av en EU-operatör för en kund utanför EU är 
beskattningsstället det ställe där kunden finns och de omfattas inte av 
mervärdesskatt inom EU. 

 När en EU-operatör utför dessa tjänster för ett företag i en annan medlemsstat är 
leveransstället den plats där företagskunden finns. 

 När EU-operatören utför dessa tjänster för en privatperson i EU eller en 
skattskyldig person i samma medlemsstat fortsätter leveransstället att vara den plats 
där leverantören finns. 

Icke-EU-operatörer är endast skyldiga att registrera sig för mervärdesskatt när deras 
verksamhet innefattar försäljning till slutkonsumenter. Om de levererar till EU-företag 
(eftersom det omfattar de flesta sådana transaktioner) möter de inga skyldigheter alls 
eftersom företagskunderna står för mervärdesskatten själva och gör en egen 
bedömning enligt metoden för ”omvänd skattskyldighet”.

Det enklaste och mest lockande alternativet för icke-EU-företag är att använda 
direktivets förenklade system för sådana företag. Det gör att de kan identifiera sig för 
EU-skatt i en enda EU-medlemsstat, och utnyttja de strömlinjeformade förfarandena 
för efterlevnad och redovisning på nätet.

Icke-EU-företag kan registrera sig hos en skattemyndighet i en medlemsstat som de 
själva väljer. De är skyldiga att ta ut mervärdesskatt av icke-företagskunder i EU enligt 
standardskattesatsen i den medlemsstat där kunden bor. Var tredje månad betalar de 
den skatt de har drivit in till förvaltningen som de har registrerat sig hos tillsammans 
med en förenklad deklaration med angivande av den totala försäljningen för varje 
EU-medlemsstat. På grundval av denna information omfördelar den medlemsstat där 
företaget är registrerat skatteintäkterna till konsumentens land. Detta förenklade 
system för icke-EU-företag ska tillämpas i tre år, med möjlighet att gå mot ett mer 
tekniskt avancerat system.

Det finns dock några undantag från dessa allmänna regler. De aktuella tjänsterna 
innefattar tjänster i samband med fast egendom, passagerartransport och transport av 
varor, tjänster i samband med verksamhet inom kultur, konst, idrott, vetenskap, 
utbildning och underhållning, restaurang- och cateringtjänster och tjänster som 
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omfattar kortvarig hyra av transportmedel. Huvudsyftet med dessa undantag är att se 
till att tjänsten beskattas på den plats där den faktiskt konsumeras.

I förhållande till icke-EU-länder kan EU-länderna, för att undvika dubbelbeskattning, 
ingen beskattning eller snedvridning av konkurrensen, överväga följande:

 Platsen för utförandet av vissa tjänster som finns inom deras territorium kan 
betraktas som att den finns utanför EU, om den effektiva användningen och 
åtnjutandet äger rum utanför EU. 

 Platsen för utförandet av vissa tjänster som finns utanför EU kan betraktas som att 
den finns i EU-landet, om den effektiva användningen och åtnjutandet äger rum 
inom deras territorium. 

Platsen för importen av varor är det EU-land där varorna finns när de kommer in i 
EU.

Beskattningsgrundande händelse och mervärdesskattens utkrävbarhet

Med undantag för ett antal särskilt angivna fall sker den beskattningsgrundande 
händelsen och skatten blir utkrävbar när varorna levereras eller tjänsterna utförs.

Vid förvärv av varor inom EU sker den beskattningsgrundande händelsen när 
förvärvet görs och skatten blir utkrävbar den 15:e i månaden efter förvärvet. Om en 
faktura utfärdas före detta datum blir skatten dock utkrävbar på det datum då fakturan 
utfärdas.

Direktiv 2010/45/EU ändrar direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt vad gäller regler om fakturering. Från den 1 januari 2013, då 
direktiv 2010/45/EU träder i kraft, ska mervärdesskatt dock bli utkrävbar vid 
utfärdandet av fakturan eller vid utgången av den tidsgräns som avses i artikel 222 i 
detta direktiv, om ingen faktura har utfärdats vid denna tidpunkt. När det gäller import 
av varor sker den beskattningsgrundande händelsen och skatten blir utkrävbar när 
varorna förs in i ett EU-land.

En enda kontaktpunkt för mervärdesskatt för distribution av tjänster utanför EU samt 
mervärdesskatt för en enda kontaktpunkt för butiker, som fyller i en enda blankett för 
att deras betalning av mervärdesskatt ska distribueras till de berörda medlemsstaterna, 
vid försäljning av varor, diskuteras. Från och med 2015 kommer en skatt i 
konsumtionsmedlemsstaten att tillämpas på varor som köps från en EU-leverantör.

Den 1 december 2010 offentliggjorde kommissionen en grönbok om 
mervärdesskattens framtid som utgjorde grunden för ett samråd om ”ett enklare 
stabilare och mera effektivt mervärdesskattesystem”, vilket ägde rum mellan den 
1 december 2010 och den 31 maj 2011, och som just har slutförts. Syftet med detta 
samråd var att lansera en debatt med bred grund med alla intressenter om 
utvärderingen av det nuvarande mervärdesskattesystemet och de tänkbara vägarna 
framåt för att stärka dess samband med den inre marknaden och dess egenskap som 
intäktssamlare samtidigt som det sänker kostnaden för efterlevnad.



CM\872357SV.doc 29/34 PE467.179v03-00

SV

Grönboken omfattar särskilt hanteringen av gränsöverskridande leveranser, samt andra 
nyckelfrågor som rör skatteneutralitet, den grad av harmonisering som krävs på den 
inre marknaden och minskar ”byråkratin”, samtidigt som mervärdesskatteintäkter 
garanteras för medlemsstaterna.

6. Som slutsats till det fjärde arbetsgruppsmötet togs följande punkter upp av 
deltagarna som ämnen för vidare diskussion:

Arbetsgruppens samordnare, Pablo Arias Echeverría, belyste att e-handeln i USA 
verkar ha varit mer framgångsrik än i Europa, särskilt över gränserna. Man kan kanske 
se på USA och de lösningar man har funnit på de frågor som fortfarande är utestående 
i Europa.

Det nya direktivet om konsumenträttigheter har inte varit så lovande som man hade 
hoppats. I stället för en granskning av hela systemet inom e-handel skulle en mjukare 
steg-för-steg-metod kanske vara att föredra. E-upphandling skulle kunna vara ett första 
steg, eftersom det kan bidra till att lösa många av de problem som har tagits upp i 
denna arbetsgrupp. E-upphandling kräver dock fortfarande olika kompletterande 
åtgärder, exempelvis e-signaturer och e-autentisering. Portugal har gjort mycket för att 
avlägsna barriärerna för e-upphandling och den portugisiska strategin skulle kanske 
även kunna tillämpas i andra delar av Europa.

Ett av de största hindren på paneuropeisk nivå är mervärdesskatt. Detta måste hanteras 
direkt. Grönboken om mervärdesskatt är ett utmärkt verktyg för vidare diskussion och 
dialog. Vi måste dock gå längre för att kunna förbättra e-handeln och nätförsäljningen. 
Detta måste lösas ganska fort. Möjligheterna att sänka eller ge undantag från 
mervärdesskatt vid behov finns. Utbildning av allmänheten i användning av e-handel 
är nödvändig och det nuvarande mervärdesskattesystemet för utbildning i 
nätförsäljning måste ses över. 

Musik på nätet är en annan fråga. Utvecklingstakten för det digitala mediet förändras 
mycket snabbt och ungdomar måste engageras som rådgivare till politiker eftersom de 
har bäst överblick över hur man genomför rätt typ av åtgärder.

När det gäller jämförelsen mellan EU och USA och förebilder för goda seder 
påpekades att den administrativa arbetsbördan i USA är annorlunda, medan 
skatteintäkterna i EU faktiskt är bättre trots att de kan vara mer betungande. I USA 
genomdrivs inte omsättningsskatten, utan efterlevnaden är frivillig, vilket inte är fallet 
i EU.

Vems rättsliga behörighet som gäller för mervärdesskatt är ett annat kryphål som 
fortfarande måste hanteras.

Vilket är målet för näthandeln? Målet är 20 procent till 2015, såsom angavs i 
resultattavlan för den digitala agendan den 31 maj 2011.

Skyddet för varumärken på och utanför nätet är ännu inte lika. Ansvarsfullt 
uppförande och skydd mot varumärkesförfalskningar krävs, särskilt i leveranskedjan. 
Allt eftersom leveranskedjan blir längre finns det fler mellanhänder, och sannolikheten 
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för problem kan öka. En ökad öppenhet kan skapa en situation där alla vinner på detta 
tillväxtområde. Samförståndsavtalet, som tog två år att ingå, måste tillämpas. Man 
måste dock tänka på att internet är en öppen domän och att dess framgång beror på den 
lägre inträdesbarriären.

Telekommunikationstjänster och tillhandahållandet av bredbandstjänster måste matcha 
efterfrågan. Om dessa tjänster mättas kanske inte åtkomst till alla tillgängliga tjänster 
är möjlig och en tjänsteuppgradering behövs. Den 13 juli diskuterar GD INFSO en 
uppgradering av det nuvarande systemet med industrin, för att utveckla en 
verksamhetsmodell för 2020-målet om 30 MB per sekund.
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DAGORDNING

Arbetsgruppens första möte den 23 mars 2011

Kl. 08.00–10.30 i Bryssel

Sammanträdesrum: [ASP1E3] (frukost serveras)

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista.

2. Välkomsthälsning och presentation av medlemmarna i arbetsgruppen och deltagarna 
av samordnaren Pablo Arias Echeverría, ledamot av parlamentet. Presentation av 
arbetsgruppens metod.

3. Towards a new European Commission Communication on the future of E-
Commerce in the European Union, av Jean Bergevin, enhetschef, fri rörlighet för 
tjänster och etableringsfrihet II: butiks- och informationstjänster, GD MARKT,
Europeiska kommissionen.

4. E-Commerce and consumers, av David Mair, enhetschef, Konsumentmarknader, 
GD SANCO, Europeiska kommissionen.

5. Digital Agenda for Europe and E-Commerce, av Miguel GONZALEZ-
SANCHO, biträdande enhetschef, GD Informationssamhället och medierna C1: 
Digitala agendan: politisk samordning. 

6. Diskussion.

7. Övriga frågor

8. Tid, plats och ämne för nästa möte i arbetsgruppen.
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DAGORDNING

Arbetsgruppens andra möte den 19 april 2011

Kl. 10.00–12.30 i Bryssel

Sammanträdesrum: [ASP A1E-1]

(Simultantolkning kommer att ske till FR, IT, EN, ES)

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista.

2. Välkomsthälsning och presentation av medlemmarna i arbetsgruppen och deltagarna 
av samordnaren Pablo Arias Echeverría, ledamot av parlamentet. 

3. Inledningsanförande av Pablo Arias Echeverría, ledamot av parlamentet.

4. The Consumers Rights Directive and E-Commerce, av Andreas Schwab, ledamot av 
Europaparlamentet. Föredragande av direktivet om konsumenters rättigheter.

5. E-Commerce and consumers in Europe, av Ursula Pachl, biträdande direktör för 
BEUC (den europeiska konsumentorganisationen).

6. Postal Services and E-Commerce, av Werner Stengg, enhetschef, GD MARKT, E3 –
Internet och posttjänster, Europeiska kommissionen.

7. Postal Services and E-Commerce, A perspective from the private sector, av 
Carsten Hess, vice vd och chef för företagsrepresentation i Bryssel. Deutsche Post DHL.

8. Diskussion.

9. Övriga frågor

10. Tid, plats och ämne för nästa möte i arbetsgruppen.
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DAGORDNING

Arbetsgruppens tredje möte tisdagen den 3 maj 2011

Kl. 10.00–12.30 i Bryssel

Sammanträdesrum: [ASP A1G-1]

(Simultantolkning kommer att ske till FR, IT, EN, ES)

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista.

2. Välkomsthälsning och presentation av medlemmarna i arbetsgruppen och 
deltagarna av samordnaren Pablo Arias Echeverría, ledamot av parlamentet. 

3. Inledningsanförande av Pablo Arias Echeverría, ledamot av parlamentet.

4. Data Protection in E-Commerce, av Marie Hélène Boulanger, enhetschef, C3, 
GD Rättsliga frågor. Europeiska kommissionen.

5. Small and Medium Enterprises, E-Commerce and the e-invoicing proposal of 
the European Commission, av Danny Bunch, biträdande enhetschef 
GD ENTR/D3, med ansvar för IKT för konkurrenskraft och industriell innovation. 
Europeiska kommissionen.

6. Online Platforms and SMEs, a new ecosystem, av Stefan Krawczyk, Senior 
Director och Counsel Government Relations Europe. EBay Europe.

7. Getting business online, an initiative by Google, av Julien Blanchez, 
marknadsföringschef, Google Belgien.

8. Trusted Shops, an initiative from the private sector to develop a Trustmark in 
Europe, av Jean-Marc Noel, grundare av Trusted Shops.

9. Diskussion.

10. Övriga frågor

11. Tid, plats och ämne för nästa möte i arbetsgruppen.
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DAGORDNING

Arbetsgruppens fjärde möte tisdagen den 31 maj 2011

Kl. 10.00–12.30 i Bryssel

Sammanträdesrum: [ASP A1G-1]

(Simultantolkning kommer att ske till FR, IT, EN, ES)

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista.

2. Välkomsthälsning och presentation av medlemmarna i arbetsgruppen och deltagarna 
av samordnaren Pablo Arias Echeverría, ledamot av parlamentet. 

3. Inledningsanförande av Malcolm Harbour, ordförande i IMCO-utskottet.

4. Neelie Kroes, vice ordförande för Europeiska kommissionen och ledamot av 
kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

5. The Digital Agenda for Europe and E-Commerce, av Ken Ducatel, enhetschef, GD 
Informationssamhället och medierna C1: Digitala agendan: politisk samordning. 

6. E-Commerce and Intellectual Property rights, av Mr. Jean Bergevin, enhetschef, 
Bekämpning av varumärkesförfalskning och pirattillverking, GD MARKT, 
Europeiska kommissionen.

7. VAT and E-Commerce av Patrice Pillet, chef för sektorn för mervärdesskatt och 
andra omsättningsskatter, enhet 1, GD TAXUD. Europeiska kommissionen.

8. Diskussion.

9. »Avslutande anmärkningar från arbetsgruppens samordnare och tillkännagivande av 
presentationen i IMCO av arbetsgruppens huvudsakliga slutsatser.


