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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel
(2010/2012(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Domstolens domme om Google (forenede sager C-236/08 til C-238/08, 
dom af 23. marts 2010) og BergSpechte (sag C-278/08, dom af 25. marts 2010), hvor 
begrebet "en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom", defineres 
som en almindelig internetforbruger,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse1,

– der henviser til SOLVIT-årsrapporten fra 2008 om SOLVIT-nettets udvikling og 
resultater (SEK(2009)0142), arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 8. 
maj 2008 "Action plan on an integrated approach for providing Single Market Assistance 
Services to citizens and business" (SEC(2008)1882) og Parlamentets beslutning af 9. 
marts 2010 om SOLVIT2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 "Europa 2020: En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020),

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 3. december 2009 
"Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair 
commercial practices" (SEC(2009)1666),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. oktober 2009 om grænseoverskridende 
e-handel fra virksomhed til forbruger i EU (KOM(2009)0557),

– der henviser til undersøgelsen "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce 
in the EU", som blev foretaget på vegne af Kommissionen, GD SANCO, af 
YouGovPsychonomics og offentliggjort den 20. oktober 2009,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 22. september 
2009 om "the follow up in retail financial services to the Consumer Markets Scoreboard"
(SEK(2009)1251),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2009 om en harmoniseret metode til 
klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere 
(KOM(2009)0346) og til det ledsagende udkast til Kommissionens henstilling 
(SEC(2009)0949),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af 
forbrugerlovgivningen (KOM(2009)0330),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0046.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2010)0047.
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om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") 
(KOM(2009)0336),

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 5. marts 2009 
"'Report on cross-border e-commerce in the EU" (SEC(2009)0283),

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om international handel og internettet,1

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2009 "Overvågning af det indre 
markeds konsekvenser for forbrugerne: Anden udgave af resultattavlen for 
forbrugermarkederne" (KOM(2009)0025) og til det ledsagende arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene "Second Consumer Markets Scoreboard" 
(SEC(2009)0076), 

– der henviser til sin beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø2, 

– der henviser til artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF3 af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF4 af 12. december 
2006 vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave), 

– der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om europæisk aftaleret og revision af 
gældende EU-ret: vejen frem5 og af 7. september 2006 om europæisk aftaleret6,

– der henviser til den gældende fællesskabslovgivning vedrørende forbrugerbeskyttelse, 
e-handel og udvikling af informationssamfundet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om revurderingen af EU’s regelsæt for 
elektroniske kommunikationsnet og tjenester (KOM(2006)0334),

– der henviser til den første rapport om anvendelsen af direktivet om elektronisk handel 
(KOM(2003)0702),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF7 af 23. september 
2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets 
direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF,

– der henviser til UNCITRAL's lovgivningsmodel for elektronisk handel fra 1996, 
UNCITRAL's lovgivningsmodel for elektroniske signaturer fra 2001 og UNCITRAL-
konventionen om elektronisk international aftaleindgåelse fra 20058,

                                               
1 EUT C 67E af 18.3.2010, s. 112.
2 EUT C 146E af 12.6.2008, s. 370.
3 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
4 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
5 EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 109.
6 EUT C 41 E af 14.12.2006, s. 247.
7 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.
8 http://www.un.or.at/unictral
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– der henviser til artikel 11 i TEUF, hvorefter "miljøbeskyttelseskrav skal integreres i 
udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik 
på at fremme en bæredygtig udvikling",

– der henviser til artikel 12 i TEUF, hvorefter "forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved 
udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter",

– der henviser til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af 
almindelig (økonomisk) interesse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at EU ikke kun bør forsøge at nå frem til, hvordan det indre marked for 
e-handel kan gennemføres endeligt, men også bør se på, hvordan det indre marked kan 
gennemføres endeligt gennem e-handel,

B. der henviser til, at e-handel er en af internettets store forcer og en vigtig katalysator med 
henblik på at opfylde målsætningerne i EU 2020-strategien for det indre marked, og at 
det er vigtigt, at alle berørte parter samarbejder for at overvinde de sidste hindringer,

C. der henviser til, at de 500 mio. forbrugere i EU er af central betydning for, at det indre 
marked kan fungere effektivt, og spiller en afgørende rolle med hensyn til at nå 
Lissabondagsordenens mål om at øge væksten, beskæftigelsen og konkurrencen, da 
forbrugsudgifterne skaber halvdelen af EU's velstand,

D. der henviser til, at den anden rapport om anvendelsen af direktivet om e-handel skulle 
have været fremlagt i 2005, altså for fem år siden (artikel 21 i direktiv 2000/31/EF),

E. der henviser til, at de europæiske forbrugeres og virksomheders tillid til det digitale miljø 
er lav, og at EU halter bagefter USA og Asien med hensyn til visse aspekter af e-handel,

F. der henviser til, at fragmenteringen af en del af det elektroniske marked i EU er en trussel 
mod de rettigheder, der er fastsat i fællesskabslovgivningen,

G. der henviser til, at der for de europæiske forbrugere og virksomheder hersker uvished om 
retstilstanden med hensyn til grænseoverskridende e-handel, og at en enkelt elektronisk 
transaktion er underlagt mange retsregler, der indeholder forskellige krav, hvilket 
indebærer, at hverken erhvervslivet eller forbrugerne råder over klare regler, der let kan 
håndhæves,

H. der henviser til, at forbrugermarkedernes stadig større grænseoverskridende aspekt skaber 
nye udfordringer for de håndhævende myndigheder, som begrænses af nationale 
jurisdiktioner og den lovgivningsmæssige opsplitning,

I. der henviser til, at selv om brugere af e-handel har ret til erstatning, når de udsættes for 
ulovlige forretningsmetoder, er det i praksis er meget vanskeligt for dem at indbringe 
sådanne sager for retten på grund af høje omkostninger, lange og indviklede procedurer 
og de risici, der er forbundet med sagsanlæg,
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J. der henviser til, at på trods af det potentiale, der er i alternative tvistbilæggelsessystemer, 
bruges sådanne systemer kun regelmæssigt af 5 % af detailhandlerne, og 40 % af 
detailhandlerne kender ikke til de muligheder, der er for at bruge disse værktøjer,

K. der henviser til, at en harmonisering af de vigtigste forbrugerrettigheder og af 
forsendelses- og bankomkostninger, copyright-afgifter, momsprocedurer og 
databeskyttelsespraksis ville være et stort skridt på vejen mod etableringen af et ægte 
indre marked for virksomhederne og forbrugerne,

L. der henviser til, at e-handel fremmer udviklingen af et økologisk indre marked gennem 
brugen af kulstoffattige og miljørigtige teknologier, standarder, mærkninger, varer og 
tjenesteydelser,

Indledning

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 22. oktober 2009 om grænseoverskridende 
e-handel fra virksomhed til forbruger i EU; 

2. opfordrer Kommissionen til at harmonisere alle definitionerne på dette område, idet det 
anerkendes, at der allerede er udført et stort arbejde på områder, der har betydning for 
e-handel;

3. understreger behovet for en aktiv politik, der gør det muligt for borgere og virksomheder 
at drage fuld fordel af det indre marked, som tilbyder varer og tjenesteydelser af høj 
kvalitet til konkurrencedygtige priser; mener, at en sådan politik i lyset af den aktuelle 
økonomiske krise er så meget desto vigtigere for at bekæmpe de stigende uligheder og 
beskytte sårbare forbrugere og lavindkomstgrupper og små og mellemstore 
virksomheder;

Modvirkning af en opsplitning af det indre onlinemarked

4. kræver en standardisering af de oplysninger, der skal gives, inden der indgås en aftale ved 
e-handel, samtidig med at der fortsat harmoniseres mindst muligt for så vidt angår aftaler, 
der indgås ansigt til ansigt i bestemte sektorer, f.eks. aftaler om sundhedsydelser eller 
aftaler med ejendomsmæglere;

5. kræver en harmonisering af bestemte regler og former for praksis, således at fjernsælgere 
og direkte sælgere kan tilbyde garantier og en hæftelse, der rækker ud over deres 
nationale grænser;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til henholdsvis at foreslå foranstaltninger 
og indgå aftaler med henblik på at forenkle og strømline momsindberetningskravene i 
forbindelse med grænseoverskridende e-handel;

7. understreger behovet for at forenkle og strømline reglerne om elektrisk og elektronisk 
affald, den grænseoverskridende forvaltning af copyright-afgifter på tomme medier og 
optageudstyr og EU-reglerne og grænseoverskridende elektronisk fakturering
("e-fakturering") i forbindelse med fjernsalg;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en effektiv gennemførelse af 
tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, og opfordrer Kommissionen til at foreslå en 
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bestemmelse om adgang til produkter, der leveres på tværs af grænserne, på linje med 
den pågældende artikel i direktivet;

Endelig gennemførelse af det indre marked gennem e-handel

9. kræver, at der træffes foranstaltninger, der kan være med til at øge antallet af 
internetbrugere og forbedre nettets kvalitet, pris og hastighed i de lande og regioner i EU, 
som ikke har en forbindelse af god kvalitet;

10. opfordrer Kommissionen til at begynde at udarbejde europæiske standarder med henblik 
på at lette den grænseoverskridende e-handel, slå bro over forskellene mellem de 
gældende lovgivninger i de forskellige medlemsstater og ophæve kravet om, at man skal 
have en offlineforretning, inden der må sælges online, da begge dele forhindrer 
forbrugerne og små og mellemstore virksomheder i at få fuldt udbytte af det indre 
markeds potentiale i det elektroniske miljø;

11. understreger behovet for en revision af reglerne om eksklusiv og selektiv distribution for 
at reducere hindringerne for onlinesalg;

12. understreger nødvendigheden af at gøre forsyningskæden inden for e-handel mere
gennemsigtig, således at forbrugerne altid kender leverandørens identitet og ved, om der 
er tale om en mellemmand eller en slutleverandør;

13. opfordrer Kommissionen til at fastsætte krav om, at erhvervsdrivende, der frivilligt 
anvender standardkontrakter og standardiserede almindelige forretningsbetingelser, 
fremhæver de bestemmelser, der adskiller sig fra disse;

14. opfordrer Kommissionen til at foreslå, at de regler, der regulerer fjernsalg, udvides til 
også at dække kontrakter, der indgås mellem forbrugere og forretningsdrivende på 
onlineauktioner, og kontrakter vedrørende turistprodukter (flybilletter, hotelophold, 
billeje, fritidstjenester osv.), der bestilles individuelt over internettet; 

15. opfordrer Kommissionen til at præcisere reglerne om (direkte eller indirekte) hvervning
af kunder gennem internettet i andre medlemsstater;

Forbedring af den retlige beskyttelse af brugerne inden for grænseoverskridende e-handel

16. opfordrer til, at der indføres et krav om ekstern kontrol med hensyn til visse specifikke 
former for elektroniske tjenesteydelser, hvor der er et større behov for at sørge for, at de 
er fuldstændig sikre, at personlige data og oplysninger beskyttes (f.eks. i forbindelse med 
brug af internetbanker) osv.

17. mener, at forbedring af markedsovervågningen, gennemsigtige regler og 
håndhævelsesmekanismer med henblik på at fremme forbrugertilliden er af afgørende 
betydning, da forbrugsudgifternes størrelse vil være af stor betydning for den økonomiske 
genrejsning; er af den opfattelse, at de offentlige myndigheder skal have flere ressourcer 
til at undersøge og i sidste ende sætte en stopper for ulovlig handelspraksis; opfordrer 
Kommissionen til at etablere et europæisk system til tidlig varsling, herunder en database, 
til bekæmpelse af bedragerisk virksomhed på det digitale marked; opfordrer Kommis-
sionen til at ajourføre RAPEX (det hurtige varslingssystem) i det nødvendige omfang;
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18. kræver en harmonisering af reglerne om urimelige kontraktvilkår med henblik på at få 
fastlagt en fælles bestemmelse om urimelighed, der gælder i hele EU, så det sikres, at de 
nationale myndigheder og domstole følger samme standarder ved bedømmelsen af 
kontraktklausuler;

19. kræver, at der i alle medlemsstater etableres uafhængige beskyttelsesorganer for brugere 
af e-handel med beføjelse til at indbringe sager for de nationale domstole for at beskytte 
producenternes og forbrugernes interesser;

20. er enig med Kommissionen i, at alternative tvistbilæggelsesordninger såsom mægling, 
voldgift og udenretslig tvistbilæggelse kan være et effektivt og attraktivt alternativ for 
forbrugere; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilskynde til udvikling af 
alternative tvistbilæggelsesordninger og kollektive klagemuligheder med henblik på at 
forbedre niveauet for forbrugerbeskyttelse og opnå den størst mulige grad af overholdelse 
af lovgivningen; minder om de positive erfaringer med SOLVIT og netværket af 
europæiske forbrugercentre; opfordrer til oprettelse af et europæisk informationssystem 
for e-forbrugere, der skal tilbyde detaljeret vejledning og information om rettigheder og 
forpligtelser på det digitale marked, men understreger, at disse ordninger bør supplere og 
ikke erstatte retlige eller administrative håndhævelsesmidler; 

21. understreger nødvendigheden af at udvikle og standardisere regler, der giver mindreårige 
en høj grad af retlig beskyttelse, og tilskynder til, at der iværksættes 
oplysningskampagner for forældre, lærere og værger, så de bliver bevidste om deres 
ansvar for at oplyse børn om risiciene i forbindelse med onlinehandel og vigtigheden af at 
være agtpågivende over for børns brug af internettet;

22. understreger behovet for, at embedsmænd og aktører i retsvæsenet på passende måde 
orienteres om og uddannes i EU's forbrugerbeskyttelsesregler; 

En strategi vedrørende e-tillid med henblik på at øge tilliden hos brugere af e-handel

23. kræver klarere og forbedrede horisontale retlige instrumenter og en harmonisering af 
visse aspekter af lovgivningen om forbrugeraftaler, og mener, at dette bør omfatte andre 
direktiver som f.eks. direktiverne om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og e-handel;

24. tror på, at der kan skabes forbrugertillid gennem europæiske certificerede myndigheder 
eller tillidsmærker, der garanterer pålideligheden og kvaliteten af varer, der bringes i 
omsætning på det grænseoverskridende elektroniske marked, og mener, at der må 
indføres et bæredygtigt europæisk tillidsmærke;

25. opfordrer til, at der skabes et støtteprogram og gøres brug af de eksisterende finansielle 
instrumenter til projekter med henblik på at øge brugernes tillid til e-handel, herunder 
undervisnings- og informationskampagner og projekter, der efterprøver onlinetjenester i 
praksis (f.eks. prøvekøb); understreger behovet for at skabe et elektronisk læringsmodul 
baseret på DOLCETA-projektet (udvikling af et onlineforbrugeruddannelsesværktøj for 
voksne);

26. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et EU-charter om brugernes rettigheder inden 
for onlinetjenester og e-handel i overensstemmelse med målsætningerne i EU 2020-
strategien;
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° °

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning

E-handel er en af internettets store forcer og en vigtig katalysator med henblik på at opfylde 
målsætningerne i EU 2020-strategien for det indre marked. Det er vigtigt, at alle berørte parter 
samarbejder for at overvinde de sidste hindringer.

Manglerne ved det indre marked bliver endnu tydeligere, når man ser på den 
grænseoverskridende handel. De frie varebevægelser i EU hindres i alvorlig grad af 
fragmenterede nationale regelsæt. Tal for e-handelen i EU viser, at en ud af tre forbrugere i 
EU i 2009 købte mindst én artikel online, men kun 7 % af de europæiske forbrugere har haft 
mod til at gøre det i en anden medlemsstat. En hemmelig undersøgelse af e-handelspraksis, 
som EU har foretaget, viser, at 60 % af forbrugernes forsøg på at købe artikler på tværs af 
EU-grænserne mislykkes, idet sælgeren afslår at gennemføre handlen eller sende varerne, selv 
om køberen kunne have sparet mindst 10 % ved e-handel i udlandet (selv når 
forsendelsesomkostningerne medregnes) i halvdelen af de 11.000 undersøgte tilfælde.

Den nu ratificerede Lissabontraktat, som har til formål at strømline EU's politiske processer, 
skulle kunne hjælpe med at komme den omtalte fragmentering til livs.

I disse økonomiske krisetider er det vigtigere end nogensinde, at EU arbejder hårdt og hurtigt 
for at overvinde de pågældende hindringer. EU's indre marked omfatter over 500 mio. 
forbrugere. Men når man forsøger at handle online, får man ikke det indtryk. Forbrugerne 
bliver i dag skuffede over det indre marked, især når de går online. E-handel på tværs af 
grænserne udvikler sig ikke så hurtigt som e-handelen på hjemmemarkedet som følge af flere 
faldgruber: 

 På mange websteder kan man kun handle online med en offlineadresse i et bestemt land. 
En undersøgelse har vist, at 61 % af de grænseoverskridende transaktioner ikke kan 
gennemføres, fordi onlineforretningerne ikke leverer til kundens land. Der må også 
skabes incitamenter for de handlende.

 Selv om halvdelen af EU's husholdninger har en hurtig internetforbindelse, afholder 
forbrugerne sig stadig fra at handle online på grund af manglende tillid. En anden 
undersøgelse har vist, at kun 12 % af internetbrugerne i EU føler sig trykke ved at 
gennemføre transaktioner på internettet. Det opmuntrende er, at der er et stort ønske 
om at drage fordel af det indre marked. En tredjedel af forbrugerne ville overveje at 
foretage indkøb online fra et andet land, fordi det er billigere eller bedre. Desværre er det 
kun 7 %, der rent faktisk gør det. Hvis vi skaber mere tillid hos forbrugerne, kunne vi 
frigøre EU's indre onlinemarkeds fulde økonomiske potentiale, som har en værdi på over 
100 mia. EUR i indtægter.

 Der mangler effektive håndhævelsesmekanismer og klagemuligheder, som er af 
afgørende betydning for, at markederne kan fungere tilfredsstillende. Der er betydelige 
forskelle mellem medlemsstaterne, som gør, at forbrugerne fortsat ikke er tilfredse med 
mulighederne for at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende e-handel.

Der er med henblik på at øge tilliden hos alle aktørerne i e-handelen behov for en hurtig 
forbedring af gennemførelsen af EU-lovgivningen til fordel for alle europæiske forbrugere og 
detailhandlere. Det er af afgørende betydning, at EU's ledere og politiske beslutningstagere 
ser på de gældende regler om distributionsaftaler, varemærker, tjenesteydelser og 



PR\811564DA.doc 11/12 PE440.128v01-00

DA

forbrugerbeskyttelse for at sikre, at de er fuldt ud tidssvarende i forhold til markedet i det 21. 
århundrede og er med til at skabe fordele for både forbrugerne og detailhandlerne.

Den vigtigste udfordring i dag er at opnå et ægte indre onlinemarked i EU. Dette kan kun ske 
ved at tilpasse EU's økonomi til det 21. århundredes konkurrenceprægede globale marked. 
Der må skabes et stærkt europæisk marked, der gør det muligt for EU at konkurrere på 
verdensmarkedet. EU er nødt til at have et sammenhængende sæt regler, der øger tilliden hos 
både forbrugere og detailhandlere, således at EU bliver førende i verden med hensyn til digital 
økonomi. Det er i dette øjemed vigtigt med klare retningslinjer til brugerne af e-handel, 
navnlig med hensyn til hovedtrækkene i kravene om udlevering af oplysninger og anvendelse 
af redelige forretningsmetoder, som virksomhederne bør opfylde, og som forbrugerne bør 
kunne forvente i forbindelse med elektronisk handel.

Det er vigtigt, at der gøres en stor indsats for at fremme e-handelen og få brugerne heraf til at 
udvise større tillid, ved at informere dem om deres rettigheder og om, hvordan de håndhæves 
på e-handelsområdet.

Kommissionen og de nationale håndhævende myndigheder må derfor øge indsatsen for at 
opfylde målsætningen om at opnå et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og give forbrugerne 
den tillid, som er nødvendig, for at de kan udnytte fordelene ved det indre marked fuldt ud. 
Forbedring af markedsovervågningen og håndhævelsesmekanismerne med henblik på at 
fremme tilliden hos producenter og forbrugere er af afgørende betydning for e-handelen på 
tværs af grænserne. Dette vil igen føre til øgede forbrugsudgifter, hvilket også vil være af stor 
betydning for den økonomiske genrejsning. 

Ordføreren glæder sig over de 13 anbefalinger af foranstaltninger til udvikling af politik og 
praksis inden for e-handel på tværs af grænserne, der opstilles i Kommissionens meddelelse. 
Han mener dog, at der bør foretages en mere dybtgående kritisk analyse af, hvordan man kan 
komme videre på nedenstående seks prioriterede indsatsområder, som i hans øjne er af 
afgørende betydning for bestræbelserne på at øge og styrke e-handelen på tværs af grænserne:

1. Brugernes adgang til internettet i EU bør forbedres. Forbrugerne er nødt til at have en 
internetadgang af en vis kvalitet for at kunne handle online. Der bør træffes 
foranstaltninger, der kan være med til at øge antallet af internetbrugere og forbedre 
nettets kvalitet og hastighed i de lande og regioner i EU, der ikke har forbindelser af god 
kvalitet.

2. Fragmenteringen af onlinemarkedet må overvindes. Mange sælgere skaber barrierer 
mod de transnationale markeder, idet folk fra bestemte regioner eller lande i EU ikke har 
adgang til bestemte tjenester online. Dette skyldes nogle gange, at forbrugerne 
omdirigeres til deres nationale net, når det konstateres, at der er tale om en IP-adresse fra 
et andet land, og andre gange skyldes det ganske enkelt, at sælgerne nægter at sælge til 
forbrugere fra bestemte lande. Det er derfor nødvendigt at skærpe anvendelsen af artikel 
20, stk. 2, i direktivet om tjenesteydelser, der forbyder forskelsbehandling af kunder 
begrundet i nationalitet eller opholdssted.

3. Fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesreglerne må overvindes. Anvendelsen af 
det nye direktiv om forbrugerrettigheder vil være et skridt i den rigtige retning, ikke kun i 
forbindelse med underskrivelse af aftaler, idet det også kan være med til at løse de 
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problemer, der kan opstå mellem køber og sælger, når de underkaster sig de samme 
regler.

4. Det er nødvendigt at øge forbrugertilliden i forbindelse med onlinehandel. Mange 
forbrugere handler ikke online, fordi de af forskellige grunde ikke har tillid til 
onlinemarkedets sikkerhed. Der er nok nogle, der føler sig forsvarsløse, når de køber 
noget af en anden person, som de ikke kan se, enten fordi de har en fornemmelse af, at 
der kan være tale om bedragere, eller at de kan blive tilbudt et mangelfuldt produkt, som 
ikke er det samme som det, de ser på deres skærm. Der må træffes visse foranstaltninger 
for at øge forbrugertilliden på onlinemarkedet:
 Indførelse og anvendelse af et europæisk tillidsmærke.
 Større årvågenhed og mere overvågning af nettet.
 Det er nødvendigt at gennemføre oplysningskampagner, således at forbrugerne kan 

få kendskab til, hvilke rettigheder de har, hvilke elementer der skal være på et net, 
for at man kan have tillid til det, hvilke betalingsformer der er sikre osv.

 Forbrugerbeskyttelse med hensyn til sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.

5. Der skal udvikles initiativer til at give virksomhederne incitamenter til at sælge på 
internettet. Mange virksomheder sælger ikke på internettet, fordi det i mange henseender 
ville være yderst besværligt. Visse regler om afgifter, affaldshåndtering osv. er alt for 
forskellige fra bestemte nationale markeder til andre, hvilket skaber et kompliceret, 
omkostningstungt og uforudsigeligt forretningsmiljø for detailhandlerne. Det er derfor 
meget vigtigt, at der vedtages forslag til lovgivning, der vil give detailhandlerne 
incitamenter til at fremme dette forretningsområde, med de muligheder, det vil skabe for 
forbrugerne:

 Forenkle momsindberetningskravene i forbindelse med fjernsalg.
 Forbedre de betalingsmekanismer, der anvendes online.
 Harmonisere forsendelses- og bankomkostningerne i EU.
 Finde praktiske løsninger på problemerne i forbindelse med betaling og intellektuelle 

ejendomsrettigheder, således at leverandørerne ikke vil skulle betale for de samme 
varer i forskellige lande.

 Regulere omfanget af reklame via internettet på europæisk plan.
 Forbedre mekanismerne til løsning af konflikter mellem leverandører og forbrugere.

6 Der må gøres en indsats for at garantere sikkerheden for mindreårige, der bruger 
nettet. Der må på europæisk plan indføres regler om effektive mekanismer til at 
garantere beskyttelsen af mindreårige med hensyn til adgang til indhold, der er skadeligt 
for dem, herunder pornografi, køb af tobak eller alkohol, spil på internettet, samtaler med 
fremmede og brug af sociale netværk.

Efter ordførerens opfattelse er alt dette et spørgsmål om at gennemføre og tilpasse gældende 
EU-regler fra offlinehandel til onlinemarkedet med henblik på at skabe et ægte og 
fuldstændigt indre marked i EU, der er klar til at møde udfordringerne ved det 21. 
århundredes globale økonomi.


