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SLUTSATSER FRÅN IMCO:S ARBETSGRUPP
FÖR E-HANDEL

Inledning 

Den 28 februari 2011 gav IMCO-utskottets samordnare Pablo Arias Echeverría, föredragande 
av betänkandet om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel, i uppdrag att inrätta en 
arbetsgrupp i detta ämne. Arbetsgruppen skulle utgöra ett forum för diskussion mellan 
beslutsfattare i EU:s institutioner och respektive intressenter för att analysera de åtgärder som 
behövs för att förbättra e-handeln, förstärka konsumenternas förtroende och vidta de åtgärder 
som verkligen behövs för att genomföra ett europeiskt initiativ för förtroendemärkning som 
redan har godkänts av Europaparlamentet. 

Arbetsgruppens syfte

Mitt i en ekonomisk kris måste EU på bästa sätt utnyttja den inre marknaden med 
500 miljoner konsumenter. E-handel är ett verktyg med stor potential för att forma om och 
förbättra konkurrenskraften i EU-ekonomin och EU:s inre marknad. En stark EU-marknad 
måste kunna konkurrera globalt. Nu har vi möjligheten att förbättra reglerna och göra den inre 
marknaden starkare och mer konkurrenskraftig på global nivå inför framtiden. 

Internet har omvandlat vårt sätt att leva, arbeta, komma åt information och samspela med 
varandra (genom sociala nätverk), och har en enorm potential att förändra många andra 
aspekter på våra liv, exempelvis utbildning. Internets direkta påverkan i ekonomin är 
odiskutabel, vilket även gäller dess potential att fortsätta påverka under de kommande åren. 
Företag, enskilda personer, stater och företagare har i nätåtkomsten sett en möjlighet till 
radikala innovationer i sitt sätt att använda och lämna ut information och förmågan att 
tillhandahålla varor och tjänster världen över och på alla platser.

I Europa finns fortfarande flera hinder mot elektronisk handel inom unionen, exempelvis den 
ojämlika regleringen av konsumentskydd, ojämlika skatteregler, regler om skydd av 
personuppgifter, om skydd av immateriella rättigheter, posttjänster osv. Syftet med IMCO:s 
arbetsgrupp för e-handel har varit att under fyra sammanträden hålla en öppen och fri 
diskussion, där Europaparlamentets ledamöter, företrädare för kommissionen, inblandade 
intressenter och experter analyserar de olika åtgärder som för närvarande genomförs av 
Europeiska kommissionen, samt diskuterar de brister som bör hanteras de kommande åren.

Arbetsgruppens viktigaste slutsatser

E-handel och konsumenter

Det finns en brist på förtroende bland konsumenterna för e-handel vid gränsöverskridande 
näthandel. Färska publikationer, exempelvis den femte resultattavlan för den inre marknaden, 
visar att e-handeln växer stadigt inom medlemsstaterna, men inte över gränserna. Det tyder på 
att det finns ett enormt förtroendeproblem på efterfrågesidan.  
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Konsumenterna är bekymrade över olika saker när det gäller e-handel, däribland brist på 
kunskaper och information om deras rättigheter och juridisk osäkerhet om vad de kan göra om 
något går fel i köpprocessen online, hur de ska kunna få pengarna tillbaka om det är ett 
problem med produkten eller leveransen, rädsla för bedrägerier och språkbarriärer.

Den rådande juridiska splittringen när det gäller konsumenträttigheter är också ett hinder för 
både konsumenter och företag vid gränsöverskridande handel. Handlare med 
gränsöverskridande verksamhet möter upp till 27 olika uppsättningar regler. Det finns ett 
starkt samspel mellan e-handel och harmoniseringsnivån av konsumentlagstiftningen. 
Konsumenterna vill veta vilka rättigheter de har, medan handlarna vill ha en enda uppsättning 
lagar att hänvisa till och inte en lång rad.

Det finns fortfarande ett betydande antal konsumenter som ännu inte känner till de 
erbjudanden och konkurrenskraftiga priser de kan få av gränsöverskridande återförsäljare. 
Trots att det finns nästan 300 webbplatser för prisjämförelser är det bara en handfull som 
erbjuder gränsöverskridande prisundersökningar. Det behövs paneuropeiska flerspråkiga sidor 
för prisjämförelser. Utan att minska valfriheten bör vi utnyttja internets kraft på ett sådant sätt 
att jämförelser av exempelvis pris och kvalitet blir till större hjälp och får större mening för 
konsumenterna.  

Förslag:

 Anta konsumenträttsdirektivet, vilket blir ett steg framåt för att öka rättssäkerheten 
inom flera aspekter. 

 Skapa ett effektivt online-system för gränsöverskridande alternativ tvistlösning inom 
EU för att lösa eventuella tvister.  

 Lansera EU:s rättighetskodex på nätet, såsom tillkännagavs i den digitala agendan för 
Europa, samt en uppförandekod för nätanvändare.

 Främja Europeiska konsumentcentra och ge dem mer resurser. 
 Lansera och uppmuntra EU-övergripande flerspråkiga webbplatser för prisjämförelser.
 Öka och främja informations- och utbildningskampanjer för konsumenter..

Små och medelstora företag

Små och medelstora företag är drivkraften i EU:s ekonomi. De små och medelstora företagen 
måste bli mer medvetna om att e-handel och gränsöverskridande handel kan utgöra kärnan i 
deras verksamhet. Hinder för näthandel måste avlägsnas och det finns fortfarande stort 
utrymme för förbättringar när det gäller IKT och industriell innovation i Europa, eftersom 
IKT kan utnyttjas i mycket högre grad för konkurrenskraft och tillväxt. 

E-handel måste göras till en prioritet inte bara för stora företag utan även för små och 
medelstora företag som en del av deras kärnverksamhet. Det finns flera exempel på företag 
som har räddat sin affärsverksamhet på nätet, och även på vissa som har flerdubblat sin vinst 
och skapat många nya arbetstillfällen efter att ha börjat sälja på nätet. 
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Förslag:

 Lansera och främja initiativ som stödnätverket för e-företag, som för samman ett antal 
små och medelstora företag och integrerar dem i de digitala leveranskedjorna, agendan för 
e-kompetens, IKT-standardiseringen med flera initiativ som ökar medvetenheten om 
fördelarna med att handla på nätet och ökar den information som är tillgänglig för små och 
medelstora företag, och uppmuntra företagens inkludering i e-handeln bör uppmuntras.

 Utveckla verktyg som e-fakturering, e-upphandling, e-signatur och e-godkännande.

Uppgiftsskydd 

Sekretess och skydd av personuppgifter är viktiga frågor som kan avskräcka konsumenterna 
från att handla på nätet. Alla relevanta intressen och rättigheter måste beaktas i den digitala 
miljön, liksom ett fullständigt skydd av de grundläggande friheterna. Direktiv 95/46/EG om 
uppgiftsskydd har genomförts av alla medlemsstaterna, men det råder stora skillnader i såväl 
genomförandet som kostnaderna för att överföra och kontrollera uppgifter. 

Förslag:

 En harmonisering av reglerna på detta område kan skapa en mer förutsebar lagmiljö.  
 Öppenhet kring uppgifter och möjlighet att korrigera eller radera uppgifter samt anmäla 

brott är en nyckelfråga. 
 En minskad administrativ börda och förenkling av meddelandekraven kan bidra till att 

förstärka förtroendet för internet och nätmiljön.
 Lagstiftningen om uppgiftsskydd kan anpassas till de framtida nya utmaningarna och 

innovationerna inom uppgiftsskydd, exempelvis den nya internetbaserade beräkningen, 
där programvara, delade resurser och information finns på fjärrservrar (molnberäkningar).

Posttjänster 

Problemfritt fungerande posttjänster är nödvändiga för e-handel och distansförsäljning. Olika 
e-handelsprodukter är bara tillgängliga genom gränsöverskridande e-handel och ofta kan till 
och med produkter som finns i det egna landet köpas till ett lägre pris från utlandet. Det 
betyder att paketleveranstjänsterna kommer att fortsätta att öka.

Den fysiska leveransen av varor uppfattas fortfarande som ett hinder av både leverantörer och 
köpare. I gränsöverskridande e-handel kan paketleveranser från ett land till ett annat i vissa 
fall medföra högre avgifter än leverans inom landet. Prisskillnaderna kan bland annat bero på 
tjänsternas kvalitet, tjänst för att spåra leveranser, avstånd, tid och vattengränser mellan 
regionerna.

Att skapa ett ”Frontex för varor” vid EU:s yttre gräns för att hantera frågor som rör 
verkställigheten av immateriella rättigheter kan vara kontraproduktivt eftersom det i stället för 
att öka skyddet kan hämma leveranskedjorna för post och expressleverantörer allvarligt utan 
att ge någon fördel.
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I vitboken om transport (KOM/2011/0144) är måldatumet 2030 för att växla över 30 procent 
av alla leveranser till järnväg och inlandsvattenvägar. Man måste vara försiktig så att man inte 
förstör verksamhetsmodeller inom e-handel som leverans nästa dag.

Förslag:

 De regler som rör posttjänster i gränsöverskridande e-handel, särskilt reglerna om 
mervärdesskatt, bör göras enhetliga och förenklas. 

 Reglerna om lagertjänster måste klargöras (vilka och vems lagar som ska gälla samt vilket 
lands mervärdesskatten). 

 Miljöskatter och vägavgifter (dvs. Eurovignette) bör göras enhetliga, eftersom de kan öka 
avgifterna och kostnaderna för gränsöverskridande e-handelskunder.

 Leveransrättigheterna bör klargöras och förbättras när det gäller leveransernas pålitlighet, 
hastighet, kundvänlig service och en god returpolicy.

Mervärdesskatt 

Ett av de största hindren på unionsomfattande nivå är mervärdesskatt. Grönboken om 
mervärdesskatt (KOM(2010)0695) är ett utmärkt verktyg för vidare reflektion och dialog. Vi 
måste dock gå längre för att kunna förbättra e-handeln och nätförsäljningen. Detta måste lösas 
ganska snabbt. Möjligheterna att sänka eller bevilja undantag från mervärdesskatt vid behov 
finns. Det är mycket viktigt att utbilda allmänheten i användning av e-handel och det 
nuvarande mervärdesskattesystemet om utbildning i näthandel måste ses över. 

Förslag:

 Förenkla och harmonisera de gällande reglerna om mervärdesskatt vid distansförsäljning.
 Minska den administrativa bördan, särskilt för små och medelstora företag.
 Inrätta en enda kontaktpunkt (2004 års förslag).
 Klargör vilket rättsområde som gäller för mervärdesskattefrågor vid gränsöverskridande

e-handel.
 Utforska möjligheterna att sänka eller bevilja undantag från mervärdesskatt i 

gränsöverskridande nättransaktioner.

Immateriella rättigheter och tillsyn  

Skydd av immateriella rättigheter och kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering 
är stora utmaningar. Ett EU-system som ger en rättslig ram för att förbättra och uppdatera 
lagstiftningen om tillsyn, upphovsrätt och hantering av kollektiva rättigheter för att anpassa 
dem till 2000-talets digitala ekonomi är av yttersta vikt.

Samtidigt som den lagliga e-handeln tillåts att blomstra ytterligare måste den olagliga 
verksamheten motverkas för att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering och 
därigenom öka konsumenternas förtroende och även skydda immateriella rättigheter och 
upphovsmäns och uppfinnares arbete. Samförståndsavtalet av den 5 maj 2011 om försäljning 
av förfalskade varor på internet var ett bra steg framåt och är avgörande för 
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överenskommelser om att bygga upp konsumenternas förtroende och utveckla e-handel, 
eftersom det omfattar åtgärder mot varumärkesförfalskningar. 

Förslag:

 Genomför den planerade översynen av direktivet om tillsyn av immateriella rättigheter 
under 2012 för att förbättra tillsynen och anpassa direktivet till den digitala tidsåldern.

 Modernisera den rättsliga ramen för immateriella rättigheter.
 Föreslå och genomför effektiv lagstiftning för att förenkla den kollektiva hanteringen i 

Europa.
 Inled en debatt om möjligheterna och utmaningarna inom nätdistribution av audiovisuella 

arbeten.

Förtroendemärkning 

I Europa finns redan många kvalitetsmärkningar. Problemet är att de inte erbjuder tillräckliga 
garantier vid gränsöverskridande e-handel. Därför behövs en europeisk förtroendemärkning.
En europeisk förtroendemärkning måste vara enkel, välstrukturerad och innehållsrik så att den 
ger ett mervärde till e-handeln och ökar förtroendet bland konsumenter, vilket gör att vi 
snabbt kan gå in på öppenhetens område. Det bör vara ett paraplyvarumärke som ger verkliga 
garantier inom sitt åtgärdsområde för att öka förtroendet för både konsumenter och företag, ge 
rättssäkerhet och en garanti om pengarna tillbaka för konsumenterna, ett standardiserat 
EU-system för alternativ tvistlösning med ett online-system för tvistlösning på flera språk, 
som ger möjlighet till säljarbetyg och kundåterkoppling, och även en ansvarsskyldighet hos 
företagen för det de utfäster. Den institutionella miljön i den myndighet som anförtros rätten 
att bevilja förtroendemärkningen är en svår fråga, eftersom det inte finns någon oberoende 
europeisk tillsynsmyndighet på den inre marknaden. Ytterligare diskussioner behövs.

Förslag:

 Skapa en plattform för politiker, intressenter och experter för att analysera 
genomförandet av ett europeiskt system med förtroendemärkning.

 En uppförandekod för utfärdandet av en förtroendemärkning för näthandel måste hålla 
guldstandard om den ska vara meningsfull och synlig. Det innebär även att 
budgetmedel måste investeras i detta för att märkningen ska bli verkligt effektiv.

Uppföljningsåtgärder 

 Det behövs en helhetssyn på e-handelns behov. Den nuvarande splittringen på den inre 
marknaden mellan de 27 medlemsstaterna och skillnaderna i fråga om mervärdesskatt 
måste lösas och förtroendet bland konsumenter och handlare i e-handeln måste öka. Ett 
särskilt system för e-handel på den inre marknaden bör inrättas, liknande det 28:e system 
som för närvarande diskuteras i EU-institutionerna, för att komma förbi de nuvarande 
hindren. 

 En gemensam e-handelsakt bör utvecklas jämsides med den nya inremarknadsakten. 
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 Arbetsgruppen strävar efter att bygga vidare på det arbete som redan har utförts i dessa 
fyra sammanträden, som en strategisk inramning för e-handeln.


