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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel
(2010/2012(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av EU-domstolens avgöranden om Google (i domen av den 23 mars 2010 
i de förenade målen C-236/08–C-238/08) och BergSpechte (domen i målet C-278/08 av 
den 25 mars 2010) som definierar begreppet ”normalt informerad och skäligen 
uppmärksam Internetanvändare” som den genomsnittliga Internetkonsumenten,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd,1

– med beaktande av Solvits årsrapport för 2008 om Solvit-nätverkets utveckling och 
resultat under 2008 (SEK(2009)0142), arbetsdokumentet från kommissionens 
avdelningar av den 8 maj 2008 om en handlingsplan när det gäller en integrerad strategi 
för att tillhandahålla stödtjänster för inremarknadsfrågor till medborgare och företag 
(SEK(2008)1882) och Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om Solvit2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 –
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 3 december 2009 om 
vägledning om genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder (SEK(2009)1666),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 oktober 2009 om 
gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter i EU (KOM(2009)0557),

– med beaktande av undersökningen ”Mystery shopping evaluation of cross-border 
e-commerce in the EU”, som genomförts av YouGovPsychonomics på uppdrag av 
Europeiska kommissionen, GD Hälso- och konsumentfrågor, och som publicerades den 
20 oktober 2009,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 september 2009 med titeln 
”Retail financial services to the Consumer Markets Scoreboard” (SEK(2009)1251),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2009 om en harmoniserad 
metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar från 
konsumenter (KOM(2009)0346) och det åtföljande utkastet till kommissionens 
rekommendation (SEK(2009)0949),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av 
konsumentregelverket (KOM(2009)0330),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 2 juli 2009 om tillämpningen av 
                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0046.
2 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0047.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen 
(”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (KOM(2009)0336),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 5 mars 2009 om rapporten om 
gränsöverskridande e-handel i EU (SEK(2009)0283),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2009 on internationell 
handel och Internet,1

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Övervakning av den inre marknadens 
konsekvenser för konsumenten: Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna” av den 
28 januari 2009 (KOM(2009)0025) och kommissionens åtföljande arbetsdokumentet 
”Second Consumer Markets Scoreboard” (SEK(2009)0076), 

– med beaktande av sin resolution av den 21 juni 2007 om konsumenternas förtroende för 
den digitala miljön2, 

– med beaktande av artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG3 av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG4 av den 
12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version), 

– med beaktande av sina resolutioner av den 23 mars 2006 om europeisk avtalsrätt och 
översynen av gemenskapens regelverk: utvecklingen i framtiden5 och av den 
7 september 2006 om europeisk avtalsrätt6,

– med beaktande av gällande gemenskapslagstiftning på områdena konsumentskydd, 
e-handel och informationssamhällets utveckling,

– med beaktande av kommissionens meddelande om översynen av EU:s regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (KOM(2006)0334),

– med beaktande av första rapporten av den 21 november 2003 om tillämpningen av 
direktivet för elektronisk handel (KOM(2003)0702),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG7 av den 
23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om 
ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG,

                                               
1 EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 112.
2 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
3 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 EUT C 376, 27.12.2006, s. 21.
5 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
6 EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
7 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16. 
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– med beaktande av Uncitrals modellag om elektronisk handel 1996, Uncitrals modellag 
om elektroniska signaturer 2001 och Uncitrals konvention om internationella avtalsslut i 
samband med användning av elektronisk kommunikation 20051,

– med beaktande av artikel 11 i EUF-fördraget vari fastställs att miljöskyddskraven ska 
integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling,

– med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget vari fastställs att konsumentskyddskraven 
ska beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs,

– med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget och tillhörande protokoll 26 om tjänster av 
allmänt (ekonomiskt) intresse,

– med beaktande av artikel 48 i Europaparlamentets arbetsordning,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. EU bör inte bara söka vägar för att fullborda den inre marknaden för e-handel utan bör 
även undersöka hur den inre marknaden kan fullbordas genom e-handel.

B. Den elektroniska handeln är en mycket viktig del av Internet och en betydelsefull 
katalysator för att uppnå målen med EU 2020-strategin för den inre marknaden. Det är av 
vikt att alla berörda parter samarbetar för att övervinna de återstående hindren.

C. EU:s 500 miljoner konsumenter spelar en stor roll för en väl fungerande inre marknad 
och för att uppnå Lissabonagendans mål som utgörs av ökad tillväxt, sysselsättning och 
konkurrens då hälften av EU:s välstånd bygger på konsumenternas konsumtion.

D. Den andra rapporten om tillämpningen av e-handelsdirektivet skulle ha påbörjats 2005, 
det vill säga för fem år sedan (artikel 21 i direktiv 2000/31/EG).

E. Förtroendet för den digitala miljön är lågt bland Europas konsumenter och näringsidkare. 
I vissa aspekter av e-handeln ligger Europa efter Förenta staterna och Asien.

F. Fragmentariseringen av delar av den elektroniska marknaden inom EU är ett hot mot de 
rättigheter som fastställs i gemenskapens regelverk.

G. Konsumenter och näringsidkare i Europa har liten rättssäkerhet i gränsöverskridande 
e-handel inom EU, och en enda elektronisk transaktion omfattas av många rättsliga 
bestämmelser som medför sinsemellan olikartade krav, vilket inte förser vare sig 
näringslivets aktörer eller konsumenterna med tydliga och lättillämpade regler.

H. De allt fler gränsöverskridande inslagen på konsumentmarknaderna innebär nya 
utmaningar för tillsynsmyndigheter som är begränsade av jurisdiktionella gränser och 
fragmenteringen av regelverket.

                                               
1 Internet: http://www.un.or.at/unictral.
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I. E-handelskonsumenter har rätt till ersättning om de drabbas till följd av olagliga 
förfaranden, men i praktiken är det mycket svårt att ta den här typen av ärenden till 
domstol på grund av höga kostnader, långa och komplexa förfaranden samt de risker som 
är förknippade med rättstvister, särskilt i gränsöverskridande fall.

J. Trots möjligheter till alternativ tvistlösning utnyttjas dessa i genomsnitt bara av 5 procent 
av detaljhandlarna, och 40 procent av dem är inte ens medvetna om att sådana 
möjligheter finns.

K. Harmoniseringen av de mest grundläggande konsumenträttigheterna samt porto- och 
bankkostnader, upphovsrättsavgifter, momsförfaranden och dataskyddspraxis är ett 
viktigt steg mot att skapa en verklig inre marknad för näringsidkare och konsumenter.

L. Elektronisk handel gynnar utvecklingen av en ekologisk inre marknad genom 
användningen av teknik, standarder, märkning, produkter och tjänster som är 
koldioxidsnåla och miljövänliga.

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 22 oktober 2009 om 
gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter i EU. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att harmonisera alla definitioner på området 
och samtidigt uppmärksamma det hårda arbete som redan har utförts på områden som 
förknippas med e-handel.

3. Europaparlamentet understryker att det behövs en aktiv politik för att medborgare och 
företag ska kunna dra största möjliga fördel av den inre marknaden som erbjuder varor 
och tjänster av hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. Parlamentet anser att detta 
är ännu viktigare nu under den pågående ekonomiska krisen för att bekämpa växande 
orättvisor och skydda sårbara konsumenter, låginkomsttagare samt små och medelstora 
företag.

Motverka en uppdelad inre marknad för näthandel 

4. Europaparlamentet efterlyser en standardisering av förhandsinformationen om avtal inom 
e-handeln och anser att man bör behålla principen om minimal harmonisering när det 
gäller direktavtal inom vissa områden, såsom hälso- och sjukvård och fastighetsmäklare.

5. Europaparlamentet anser att en del specifika bestämmelser och praxis bör göras enhetliga 
för att distansförsäljare och direktförsäljare ska kunna verka över de nationella gränserna 
när det gäller garantier och ansvar.

6. Europaparlamentet uppmanar såväl kommissionen som medlemsstaterna att föreslå 
åtgärder och träffa överenskommelser för att förenkla och strömlinjeforma 
momsrapporteringsskyldigheter för gränsöverskridande e-handel.

7. Europaparlamentet understryker behovet av att förenkla och strömlinjeforma åtgärder för 
hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, 
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gränsöverskridande förvaltning av upphovsrättsavgifter vid försäljning av tomma medier 
och inspelningsutrustning samt EU:s regler för gränsöverskridande elektronisk 
fakturering (e-fakturering) vid distansförsäljning.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ett 
effektivt genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en bestämmelse om tillgången till produkter som levereras över 
gränserna, i linje med den artikeln i tjänstedirektivet.

Fullborda den inre marknaden genom e-handel

9. Europaparlamentet begär att åtgärder vidtas för att öka antalet Internetanvändare samt 
förbättra kvaliteten, priset och hastigheten på nätet i de länder och regioner inom EU som 
inte har en nätanslutning av god kvalitet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja utforma europeiska standarder för 
att underlätta gränsöverskridande e-handel, överbrygga skillnaderna mellan gällande 
lagstiftningar i de olika medlemsstaterna och avskaffa skyldigheten att ha en fysisk butik 
för att få bedriva näthandel, eftersom dessa faktorer hindrar såväl konsumenter som små 
och medelstora företag från att till fullo kunna utnyttja den inre marknadens potential 
i den digitala miljön.

11. Europaparlamentet betonar vikten av att se över bestämmelserna för ensamrätt och 
selektiv distribution för att minska hindren för näthandeln.

12. Europaparlamentet understryker behovet av att försörjningskedjan i den digitala miljön 
öppnas för ökad insyn så att konsumenten alltid känner till vem leverantören är, och om 
leverantören är en mellanhand eller den slutgiltiga leverantören.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva att entreprenörer som frivilligt 
använder standardavtal och standardiserade allmänna handelsvillkor ska upplysa om 
avtalsvillkor som avviker från dessa.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att reglerna för distansförsäljning 
utökas till att även omfatta avtal som ingås mellan konsumenter och yrkeshandlare vid 
Internetauktioner och avtal om turisttjänster (flygbiljetter, hotellvistelse, biluthyrning, 
fritidsverksamhet och så vidare) som beställs individuellt via Internet. 

15. Europaparlamentet anser att kommissionen bör förtydliga reglerna för utbjudandet av 
varor och tjänster (direkt eller indirekt) vid användning av Internet i andra medlemsstater.

Förbättra rättsskyddet vid gränsöverskridande e-handel

16. Europaparlamentet anser att man bör införa ett krav på en oberoende granskning av vissa 
typer av elektroniska tjänster där det finns ett särskilt stort behov att säkerställa att 
tjänsterna är helt säkra för att skydda personuppgifter och personlig information 
(exempelvis vid bankärenden över Internet).
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17. Med tanke på att konsumtionen kommer att vara en viktig faktor för den ekonomiska 
återhämtningen anser Europaparlamentet att det för att stärka e-handelskonsumenternas 
förtroende är nödvändigt att förbättra marknadsövervakning, regelinsynen och 
tillsynsmekanismer. Parlamentet menar att offentliga myndigheter måste få mer resurser 
för att kunna utreda, och i slutänden stoppa, olagliga affärsmetoder. Kommissionen 
uppmanas att skapa ett europeiskt system för tidig varning, bland annat en databas, för att 
bekämpa bedrägeriverksamhet i den digitala miljön. Parlamentet anser att kommissionen 
efter behov bör uppdatera Rapex (ett system för snabbt informationsutbyte).

18. Europaparlamentet efterlyser en harmonisering av lagstiftningen om oskäliga 
avtalsvillkor och inrättandet av enhetliga bestämmelser om oskäliga avtalsvillkor som ska 
gälla i hela EU för att säkerställa att nationella myndigheter och domstolar följer samma 
standard när de bedömer avtalsklausuler.

19. Europaparlamentet anser att man i samtliga medlemsstater bör inrätta oberoende 
skyddsorgan för e-handelskonsumenter. Dessa bör ha fulla befogenheter att väcka talan 
vid nationella domstolar för att skydda såväl producenters som konsumenters intressen.

20. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att mekanismer för alternativ 
tvistlösning, såsom förlikning och skiljedom eller tvistlösning utanför domstol kan vara 
ett passande och tilltalande alternativ för många konsumenter. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att uppmuntra till alternativ tvistlösning och kollektiva prövningar för 
att förbättra konsumentskyddet och åstadkomma bästa möjliga lagefterlevnad. 
Parlamentet påminner om de positiva erfarenheterna av problemlösningsnätverket för den 
inre marknaden (Solvit) och nätverket av europeiska konsumentcentrum. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av ett europeiskt informationssystem för e-handel som kan ge 
detaljerad vägledning och information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller 
för konsumenter och företag i den digitala miljön. Parlamentet understryker dock att 
dessa mekanismer enbart skulle komplettera, och inte ersätta, de administrativa och 
juridiska tillsynsmekanismerna. 

21. Europaparlamentet betonar behovet av att utforma och standardisera bestämmelser som 
ger ett starkt rättsligt skydd för minderåriga, och att främja informationskampanjer som 
vänder sig till föräldrar, vårdnadshavare och lärare i syfte att upplysa dem om deras 
ansvar att informera barnen om riskerna med e-handel samt om vikten av att ha kontroll 
över barnens Internetanvändning.

22. Europaparlamentet understryker att tjänstemän och juridiska myndigheter behöver ges 
lämplig utbildning och fortbildning om EU:s konsumentskyddsbestämmelser. 

En strategi för e-förtroende för att stärka e-handelskonsumenternas förtroende

23. Europaparlamentet betonar vikten av tydligare och bättre områdesövergripande rättsliga 
verktyg och harmonisering av vissa aspekter av avtalsrätten i konsumentfrågor. 
Parlamentet anser att detta bör innefatta andra direktiv, såsom direktiven om 
distansförsäljning av finansiella tjänster och e-handel.

24. Europaparlamentet anser att man kan öka förtroendet genom europeiska certifierade 
organ eller förtroendemärkning som garanterar tillförlitligheten och kvaliteten hos varor 



PR\811564SV.doc 9/12 PE440.128v01-00

SV

som säljs på den gränsöverskridande e-handelsmarknaden. Parlamentet anser att man bör 
inrätta en hållbar förtroendemärkning.

25. Europaparlamentet anser att man bör inrätta ett stipendieprogram samt använda sig av 
befintliga finansiella program för att genomföra projekt som syftar till att öka 
konsumenternas förtroende för e-handeln, såsom utbildnings- och informationskampanjer 
och projekt för att kontrollera hur nätbaserade tjänster fungerar i praktiken (exempelvis 
genom anonyma kundbesök). Parlamentet poängterar också behovet av att utarbeta en 
elektronisk undervisningsmodul med utgångspunkt i konsumenträttsprojektet Dolceta 
(Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults).

26. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforma en EU-stadga om användarnas 
rättigheter inom nätbaserade tjänster och elektronisk handel i linje med målet för 
EU 2020-strategin.

°       °

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.
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MOTIVERING
Inledning

Den elektroniska handeln är en mycket viktig del av Internet och en betydelsefull katalysator 
för att uppnå målen med EU 2020-strategin för den inre marknaden. Det är därför viktigt att 
alla berörda parter samarbetar för att övervinna de återstående hindren. 

Bristerna på den inre marknaden blir ännu tydligare om vi tittar på den gränsöverskridande 
handeln. Den fria rörligheten för varor inom EU hindras allvarligt av fragmenterade nationella 
bestämmelser. Statistik över e-handeln i EU visar att en av tre europeiska konsumenter 2009 
köpte minst en vara på nätet, medan enbart 7 procent av de europeiska konsumenterna vågade 
göra detsamma i en annan medlemsstat. De dolda studier som EU genomfört om 
e-handelspraxis visar att 60 procent av konsumenternas försök att köpa varor över EU:s 
gränser misslyckades, och att säljaren i hälften av de 11 000 fall som undersöktes nekade 
transaktionen eller beställningen trots att köparen kunde ha sparat minst 10 procent genom att 
handla på nätet i ett annat land (fraktkostnaden inkluderad).

Det numera ratificerade Lissabonfördraget, som syftar till att strömlinjeforma EU:s politiska 
beslutsprocesser, bör minska denna fragmentering.

I dessa tider av ekonomisk kris är det ännu viktigare än någonsin att EU agerar effektivt och 
snabbt för att övervinna dessa hinder. EU:s inre marknad har mer än 500 miljoner 
konsumenter. Det kan man inte tro när man går ut på nätet och försöker handla. I dagsläget 
sviker den inre marknaden sina konsumenter, inte minst på nätet. Den gränsöverskridande 
e-handeln utvecklas inte i samma takt som den inhemska på grund av en rad hinder: 

 För att få handla på många webbplatser krävs det att man som konsument har en fysisk 
adress i ett visst land. En undersökning visar att 61 procent av de gränsöverskridande 
transaktionerna inte kunde genomföras eftersom nätbutiken inte betjänade kunder från 
landet i fråga. Det måste därför finnas incitament även för näthandlarna. 

 Trots att hälften av alla hushåll i EU har en Internetanslutning med hög hastighet 
avstår många konsumenter från att handla på nätet på grund av bristande förtroende. 
En annan undersökning visar att bara 12 procent av EU:s nätanvändare känner sig 
trygga med att göra transaktioner på Internet. Däremot är det upplyftande att det 
finns en stark vilja hos konsumenterna att dra fördel av den inre marknaden. En 
tredjedel av konsumenterna skulle överväga att näthandla från ett annat land om det 
var billigare eller bättre. Dessvärre är det bara 7 procent som verkligen gör det. Om vi 
ökar förtroendet hos konsumenterna kan vi frigöra den fulla ekonomiska potentialen 
hos EU:s inre marknad, som kan generera intäkter på drygt 100 miljarder euro.

 Det råder brist på såväl tillsyn som tvistlösning som båda är grundläggande för en 
väl fungerande marknad. Det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna, vilket 
skapar missnöje bland konsumenterna när det gäller problemlösning i ärenden som rör 
gränsöverskridande e-handel.
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För att öka förtroendet hos alla parter på e-handelsmarknaden krävs en snabb förbättring när 
det gäller genomförandet av EU:s lagstiftning till förmån för alla konsumenter och 
detaljhandlare i EU. Det är mycket viktigt att EU:s ledare och beslutsfattare ser över det 
befintliga regelverket om distributionsavtal, varumärkesbestämmelser, tjänster och 
konsumentbestämmelser för att säkerställa att de är förenliga med 2000-talets marknad och 
främjar såväl konsumenternas som detaljhandlarnas intressen.

Den främsta utmaningen i dag är att uppnå en verklig inre marknad för e-handel i EU. Detta 
kan enbart ske genom att anpassa EU:s ekonomi till 2000-talets konkurrenskraftiga globala 
marknad. Det krävs en stark europeisk marknad som gör det möjligt för EU att konkurrera 
globalt. EU behöver enhetliga regler som stärker såväl konsumenternas som detaljhandlarnas 
förtroende och skapar förutsättningar för EU att bli ledande i den globala ekonomin. För att 
uppnå detta är det viktigt att det finns en tydlig vägledning för e-handelsanvändare, särskilt 
när det gäller grundläggande bestämmelser för utlämnande av information och rättvisa 
affärsmetoder som näringsidkare bör följa och konsumenter kan förvänta sig när det gäller 
e-handel.

Det behövs kraftfulla insatser för att främja e-handeln och ingjuta förtroende hos 
konsumenterna genom att informera om deras rättigheter och introducera dem till e-handeln. 

Kommissionen och nationella tillsynsmyndigheter måste därför öka sina insatser för att uppnå 
målet att åstadkomma ett starkt skydd för e-handelskonsumenter och skapa förutsättningar för 
dem att dra största möjliga nytta av den inre marknadens potential. Att förbättra 
marknadsövervakning och tillsynsmekanismer för att stärka förtroendet hos såväl 
konsumenter som producenter är en förutsättning för gränsöverskridande e-handel. Detta leder 
till ökad konsumtion, som i sin tur är en avgörande faktor för den ekonomiska 
återhämtningen. 

Föredraganden välkomnar de tretton rekommendationerna till åtgärder för att utforma en 
politik och praxis inom området för gränsöverskridande e-handel som fastställs i 
kommissionens meddelande. Han skulle föredra en mer ingående och kritisk analys av 
tänkbara lösningar inom nedanstående sex prioriterade åtgärdsområden, som enligt hans 
bedömning är nödvändiga för att öka och stärka den gränsöverskridande e-handeln: 

1. Användarnas tillgång till Internet måste stärkas. För att kunna handla på nätet 
behöver konsumenterna en viss kvalitet på Internetuppkopplingen. Vissa åtgärder ska 
vidtas för att bidra till en ökning av antalet Internetanvändare och till en bättre kvalitet 
och hastighet på nätet i de länder och regioner inom EU som inte har tillgång till en 
Internetanslutning av god kvalitet.

2. Fragmenteringen av e-handelsmarknaden måste övervinnas. Många säljare sätter 
själva upp hinder för gränsöverskridande marknader då en del e-handelstjänster inte är 
tillgängliga för konsumenter från vissa specifika regioner eller länder inom EU. Ibland 
beror det på att användaren identifieras som en främmande IP-adress från ett annat 
land, och därför omdirigeras till det nationella nätet. Ibland beror det helt enkelt på att 
säljaren vägrar sälja till konsumenter från vissa länder. Därför är det nödvändigt att 
skärpa tillämpningen av artikel 20.2 i tjänstedirektivet som förbjuder diskriminering 
av kunder på grund av nationalitet eller bostadsort. 
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3. Fragmenteringen av konsumentskyddsbestämmelser måste övervinnas. 
Tillämpningen av det nya direktivet om konsumenträttigheter kommer att innebära ett 
framsteg inte bara vid tecknandet av avtal utan också om det uppstår problem när 
köparen och säljaren underkastar sig samma bestämmelser. 

4. Konsumenternas förtroende för e-handeln måste stärkas. Många konsumenter 
handlar inte på nätet för att de av olika orsaker inte litar på säkerheten på 
e-handelsmarknaden. Vissa kan känna sig försvarslösa när de handlar från någon som 
de faktiskt inte kan se. De upplever att de kan bli lurade av dessa handlare, som 
kanske erbjuder dem en felaktig vara eller en annan vara än den som visas på 
webbplatsen. För att öka konsumenternas förtroende för e-handelsmarknaden krävs 
följande åtgärder:

 Utformning och införande av en europeisk förtroendemärkning.
 Skärpt vaksamhet och övervakning av Internet.
 Genomförande av informationskampanjer för att upplysa konsumenterna om 

deras rättigheter, vilka faktorer som krävs för att ett nät ska vara tillförlitligt 
och vilka betalningsformer som är säkra etc.

 Säkerställande av konsumentskydd när det gäller säkerhet och skydd av 
personuppgifter.

5. Initiativ måste utformas för att uppmuntra näringsidkare att göra affärer på 
Internet. Många företag gör inte affärer på Internet eftersom detta bara skulle orsaka 
dem stora besvär. Vissa regler som är förknippade med skatter, avfallshantering etc. 
skiljer sig väsentligt från ett land till ett annat, vilket innebär att affärsförhållandena 
för detaljhandlare blir komplexa, kostsamma och oförutsägbara. Därför är det 
nödvändigt att anta normativa förslag som uppmuntrar detaljhandlarna att främja detta 
affärsområde och de möjligheter som det innebär för konsumenterna:

 Förenkla momsrapporteringsskyldigheter för distansförsäljare.
 Förbättra betalningsmekanismer som används på nätet.
 Samordna porto- och bankkostnader inom EU.
 Erbjuda praktiska lösningar på problem som rör betalningar och immateriella 

rättigheter så att leverantörer inte behöver betala för samma vara i flera länder.
 Inrätta bestämmelser på EU-nivå om omfattningen av reklam på Internet.
 Förbättra mekanismerna för att lösa konflikter mellan leverantörer och 

konsumenter.

6. Det krävs satsningar för att kunna garantera säkerheten för minderåriga 
Internetanvändare. Det måste inrättas effektiva mekanismer på EU-nivå för att 
kunna garantera skydd för minderåriga när det gäller tillgången till skadligt innehåll, 
såsom pornografi, utbud av tobak och alkohol, vadslagning på Internet, konversationer 
med främlingar och användning av sociala nätverk på Internet.

Föredraganden anser att detta helt enkelt handlar om att genomföra och anpassa 
befintliga EU-bestämmelser avseende fysisk handel till marknaden för elektronisk 
handel för att uppnå en komplett inre marknad inom EU som är redo att möta 
utmaningarna i 2000-talets globala ekonomi.


