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KONKLUSIONERNE FRA IMCO-ARBEJDSGRUPPEN 
OM E-HANDEL

Indledning 

Den 28. februar 2011 gav IMCO-koordinatorerne ordføreren for betænkningen "Endelig 
gennemførelse af det indre marked for e-handel", Pablo Arias Echeverría, mandat til at 
nedsætte en arbejdsgruppe om emnet. Arbejdsgruppen tjente som forum for en udveksling af 
synspunkter mellem politiske beslutningstagere i de europæiske institutioner og de respektive 
interesseparter med det formål at undersøge, hvilke tiltag, der kræves for at fremme e-handlen 
og styrke forbrugernes tillid, samt for 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. 

Arbejdsgruppens formål

Midt i en økonomisk krise må Europa få mest muligt ud af et indre marked med 500 mio. 
forbrugere.  E-handel er et redskab med stort potentiale til at ændre og forbedre EU's og det 
indre markeds konkurrenceevne.  Et stærkt europæisk marked skal kunne konkurrere på 
globalt plan. Nu har vi muligheden for at forbedre reglerne og gøre det indre marked stærkere 
og mere konkurrencedygtigt på globalt plan i fremtiden. 

Internettet har forvandlet vores levevis, vores måde at arbejde og søge informationer på, vores 
omgang med hinanden (gennem sociale netværk) og har et enormt potentiale til at ændre 
andre aspekter af vores liv, som eksempelvis udannelse. Internettets indflydelse på økonomien 
er indiskutabel, og det samme gælder dets potentiale i de kommende år. Virksomheder, 
enkeltpersoner, regeringer og iværksættere har i internettet set muligheden for radikale 
nyskabelser inden for brugen og afdækningen af information samt muligheden for at levere 
varer og ydelser til hele verden.

I Europa er der stadig forhindringer for elektronisk handel inden for Unionen, herunder 
forskelligartet lovgivning om forbrugerbeskyttelse, skatteregler, databeskyttelse, beskyttelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, postydelser osv. Formålet med IMCO-arbejdsgruppen 
om e-handel har været at have en åben og fri diskussion, over fire møder, hvor medlemmer af 
Europa-Parlamentet, repræsentanter for Kommissionen, involverede interesseparter og 
eksperter analyserede de forskellige tiltag, der aktuelt bliver gennemført af Kommissionen, 
samt drøftede kommende initiativer og udpegede de problemer, der skal løses inden for de 
kommende år.

Arbejdsgruppens hovedkonklusioner

E-handel og forbrugere

Forbrugerne mangler tillid til e-handel, når de handler på tværs af grænserne. Nylige 
publikationer, herunder den femte resultattavle for det indre marked, viser, at e-handel er i 
stadig vækst inden for medlemsstaterne, men ikke på tværs af grænserne. Dette tyder på, at 
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der er et enormt tillidsproblem på efterspørgselssiden.  

Forbrugerne har forskellige betænkeligheder ved grænseoverskridende e-handel, herunder 
følgende: manglende viden og oplysninger om deres rettigheder samt retlig usikkerhed 
angående, hvad de kan gøre, hvis noget går galt i forbindelse med en onlinehandel, hvordan 
de kan få pengene retur, hvis der er et problem med produktet eller leveringen af det, frygten 
for svindel samt sprogbarrierer.

Den aktuelle lovgivningsmæssige fragmentering er også en forhindring for både forbrugere og 
virksomheder i forbindelse med handel på tværs af grænserne. Erhvervsdrivende, der opererer 
på tværs af grænserne, skal forholde sig til op til 27 forskellige regelsæt. Der er en tæt 
forbindelse mellem e-handel og omfanget af 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 stadig et betydeligt antal forbrugere, der ikke er klar over, hvilke tilbud og 
konkurrencedygtige priser, der kan opnås ved handel på tværs af grænserne. På trods af de ca. 
300 internetsider med prissammenligninger er det kun en håndfuld, der sammenligner priser 
på tværs af grænserne. Der er behov for flersprogede fælleseuropæiske 
prissammenligningssider. Uden samtidig at indsnævre valgmulighederne bør vi udnytte 
internettets styrke, således at sammenligninger af eksempelvis pris og kvalitet er mere nyttige 
og meningsfulde for forbrugerne.  

Forslag:

 Godkendelse af forbrugerrettighedsdirektivet vil være et skridt fremad i forhold til at 
øge den lovgivningsmæssige sikkerhed på flere områder. 

 Opret et effektivt onlinebaseret alternativt tvistbilæggelsessystem i EU, der kan løse 
potentielle tvister.  

 Lancer EU's online-adfærdskodeks, som det blev forelagt i den digitale dagsorden for 
Europa, samt et adfærdskodeks for internetbrugere.

 Sørg for at fremme og give flere ressourcer til europæiske forbrugscentre. 
 Opret, og tilskynd til oprettelsen af, fælleseuropæiske prissammenligningssider.
 Understøt og opret flere oplysnings- og undervisningskampagner for forbrugere.

Små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er en drivkraft i Europas økonomi. Små og mellemstore 
virksomheder skal blive mere opmærksomme på, at e-handel og handel på tværs af grænser 
kan udgøre kernen i deres virksomhed. Hindringer for onlinehandel må fjernes, og der er 
stadig et stort potentiale for forbedring med hensyn til informations- og 
kommunikationsteknologi og industriel innovation i Europa, eftersom informations- og 
kommunikationsteknologi kunne udnyttes langt bedre til at opnå konkurrencedygtighed og 
vækst. 

E-handel skal opprioriteres, ikke blot for store virksomheder, men også for små og 
mellemstore virksomheder, som en del af deres kerneforretning. Der er flere eksempler på 
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virksomheder, der har reddet forretningen ved at handle online, og også på nogle, der har øget 
deres udbytte og skabt mange jobs efter at være begyndt på onlinehandel. 
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Forslag:

 Iværksæt og understøt initiativer, såsom e-business støttenetværket (EBSN), der samler en 
række små og mellemstore virksomheder for at integrere dem i de digitale 
forsyningskæder, dagsordenen for e-færdigheder, standardiseringen af informations- og 
kommunikationsteknologi samt andre, der skaber opmærksomhed på fordelene ved at 
handle online, øger de tilgængelige oplysninger for små og mellemstore virksomheder og 
fremmer deres deltagelse i e-handel.

 Udvikling af værktøjer, som e-fakturering, e-indkøb, e-signatur og e-godkendelse.

Databeskyttelse 

Beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed er vigtige bekymringer, der kunne afholde 
folk fra onlinehandel. Der bør tages hensyn til alle relevante interesser og rettigheder i det 
digitale miljø, og den fulde beskyttelse af de grundlæggende friheder bør sikres. Direktiv 
95/46/EF om databeskyttelse er blevet gennemført af alle medlemsstater. Der er dog store 
forskelle med hensyn til, hvorledes det gennemføres, samt hvad angår omkostningerne ved 
dataoverførsel og datakontrol. 

Forslag:

 ·       Harmonisering af reglerne på dette område for at skabe en mere forudsigelig 
lovgivning.  

 ·       Datagennemsigtighed samt mulighed for at rette og slette data samt indberette 
overtrædelser er et centralt spørgsmål. 

 ·       Reducering af administrative byrder og forenkling af underretningskrav for at styrke 
tilliden til internettet og onlinemiljøet.

 ·       Tilpas lovgivningen om databeskyttelse til fremtidige udfordringer og innovationer i 
forbindelse med databeskyttelse, som den nye internetbaserede databehandling, hvor 
software, delte ressourcer og information ligger på fjernservere ("cloud computing").

Posttjenester 

Velfungerende posttjenester er afgørende for e-handel og fjernsalg. En række e-
handelsprodukter er kun tilgængelige gennem den grænseoverskridende e-handel, og ofte kan 
produkter, som forefindes på det indenlandske marked, købes billigere i udlandet. Det 
betyder, at pakkeomdelingstjenester vil fortsætte med at vokse.

Den fysiske varelevering anses stadig som en forhindring af såvel forhandlere som købere. 
Ved e-handel på tværs af grænserne kan pakkelevering fra et land til et andet i visse tilfælde 
indebære højere takster end indenlandsk levering. Prisforskellene kan bl.a. skyldes: 
serviceniveau, pakkesporingsordninger, afstand, timing og vandgrænser mellem regionerne.
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Oprettelsen af et "Frontex for varer" ved EU's ydre grænser, for at kunne håndtere problemer 
vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, kan virke mod hensigten, da det i stedet for at 
øge beskyttelsen kunne hæmme posttjenester og ekspresforsendelser kraftigt uden at gøre 
nogen gavn.

I hvidbogen om transport (KOM(2011)0144) er 2030 anført som måldato for overførsel af 
30 % af forsendelserne til jernbane og indre vandveje. Der skal udvises forsigtighed for ikke 
at ødelægge e-handelsforretningsmodeller med levering fra dag til dag.

Forslag:

 Regler, der berører posttjenester for e-handel på tværs af grænser, bør gøres ensartede 
og forenkles, især momsreglerne. 
 Regler for lagerservice bør præciseres (hvilke og hvis love gælder, samt præcisering af 
hvis momsregler, der er gældende). 
 Miljø- og vejafgifter (f.eks. eurovignetten) bør gøres ensartede, da disse kan øge 
gebyrer og omkostninger for e-handelskunder på tværs af grænserne.
 Præciser forsendelsesretten, og sørg for en forbedring af følgende i forhold til 
forsendelser: pålidelighed, leveringstid, kundevenlig service og en god 
tilbagesendelsespolitik.

Moms 

En af de største hindringer på fælleseuropæisk plan er momsen. Grønbogen om 
momssystemets fremtid (KOM(2010)0695) er et glimrende værktøj for nærmere drøftelse og 
dialog. Men det er nødvendigt at gå videre for at kunne styrke e-handel og onlinesalg. Dette 
kræver en ret hurtig løsning. Der findes muligheder for reduktion af og fritagelse for momsen 
i det nødvendige omfang. Det er af afgørende betydning at oplyse offentligheden om 
benyttelse af e-handel, og den nuværende momsordning for oplysning om onlinedetailhandel 
bør revideres. 

Forslag:

�       Forenkling og ensartetgørelse af de nuværende momsregler for fjernsalg.
�       Reduktion af de administrative byrder, særligt for små og mellemstore virksomheder.
�       Oprettelse af en "one-stop-shop" (forslag fra 2004)
�       Præcisering af hvilken lovgivning der gælder for moms i forbindelse med e-handel på 
tværs af grænser.
 Undersøgelse af mulighederne for reduktion eller fritagelse for moms ved transaktioner på 

tværs af grænserne. 

Intellektuelle ejendomsrettigheder og håndhævelse  

Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og kampen mod varemærkeforfalskning og 
piratkopiering er store udfordringer. Et europæisk system, der udstikker den 
lovgivningsmæssige ramme for forbedring og opdatering af lovgivningen om håndhævelse, 
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ophavsrettigheder og håndtering af kollektive rettigheder for at tilpasse dem den digitale 
økonomi i det 21. århundrede, er af stor vigtighed.

For at den lovlige e-handel skal kunne vokse yderligere, er det nødvendigt at arbejde imod 
ulovlige aktiviteter for at stoppe varemærkeforfalskning og piratkopiering med henblik på at 
øge forbrugertilliden, samt for at beskytte de intellektuelle ejendomsrettigheder og skabernes 
og opfindernes værker. Aftalememorandummet (MOU) af 5. maj 2011 om salg af forfalskede 
varer på internettet var et vigtigt skridt fremad og er nøglen til aftaler om opbygning af 
forbrugertillid og udvikling af e-handel, eftersom det indfører tiltag mod 
varemærkeforfalskning. 

Forslag:

 Revidering af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket 
skal ske i 2012, for at forbedre håndhævelsen og tilpasse det den digitale tidsalder.

 Modernisering af den lovgivningsramme, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder.
 Forslag om og gennemførelse af en effektiv lovgivning til forenkling af den kollektive 

forvaltning i Europa.
 Rejs en debat vedrørende muligheder og udfordringer ved onlinedistribution af 

audiovisuelle værker.

Tillidsmærke 

Der findes allerede mange kvalitetsmærker i Europa. Problemet er, at de ikke giver 
tilstrækkelige garantier ved e-handel på tværs af grænserne. Derfor er det nødvendigt med et 
europæisk tillidsmærke.

Et europæisk tillidsmærke skal være enkelt, velstruktureret og indholdsrigt, så det giver e-
handlen merværdi og øger forbrugertilliden, hvorved vi kan sætte hurtigt ind, når det gælder 
gennemsigtighed. Det bør være et paraplymærke, der giver ægte garantier på alle dækkede 
områder for at øge tilliden blandt både forbrugere og virksomheder, give forbrugerne 
lovgivningsmæssig vished og en garantiordning for at få pengene tilbage, en standardiseret 
europæisk alternativ online tvistbilæggelsesordning med et flersproget bilæggelsessystem, der 
giver mulighed for forhandlerbedømmelser og kundefeedback, samt en forpligtelse af 
virksomhederne i forhold til, hvad de oplyser. Spørgsmålet om den institutionelle ramme for 
den autoritet, der kan udstede tillidsmærket, er vanskeligt, eftersom der ikke er nogen 
uafhængig europæisk regulerende myndighed på det indre marked. Der er behov for 
yderligere drøftelser.

Forslag:

 Skab en platform af politikere, interesseparter og eksperter til at analysere 
gennemførelsen af en europæisk tillidsmærkeordning.

 En adfærdskodeks for udstedelsen af et tillidsmærke for onlinehandel bør være af 
højeste standard, hvis det skal give mening og være synligt. Dette indebærer også, at 
der skal afsættes tilstrækkelige budgetmidler til det, hvis det skal være fuldt effektiv.
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Opfølgningsforanstaltninger 

 Det er nødvendigt med en holistisk tilgang til e-handlens behov. Den nuværende 
fragmentering af det indre marked i de 27 medlemsstater, samt forskellene med hensyn til 
moms, bør overvindes, og forbrugernes og de erhvervsdrivendes tillid til e-handel bør 
styrkes. For at overvinde de aktuelle forhindringer bør der oprettes en særlig ordning for 
e-handel på det indre marked, der ligner den 28. ordning, som i øjeblikket drøftes i EU-
institutionerne. 

 Der bør introduceres en enkeltstående e-handelsretsakt sideløbende med den nye lov om 
det indre marked. 

 Arbejdsgruppen har til hensigt at bygge videre på det arbejde, der allerede er gennemført 
på disse fire møder, som en strategisk overbygning for e-handel.


