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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at e-handel udgør en central markedsplads i det 21. århundrede for Den 
Europæiske Union med et potentiale til at omforme det europæiske indre marked, bidrage 
til den videnbaserede økonomi, tilføje værdi og muligheder til de europæiske forbrugere 
og virksomheder i denne tid med finansielt pres, og have en betydelig og positiv 
indvirkning på arbejdspladser og vækst,

B. der henviser til, at grænseoverskridende e-handel medfører vigtige socialøkonomiske 
fordele for de europæiske forbrugere, såsom øget komfort og større indflydelse, styrkelse 
af forbrugernes rettigheder, øget gennemsigtighed og konkurrence, adgang til at 
sammenligne og vælge mellem et bredere udvalg af produkter og tjenesteydelser samt et 
stort potentiale for besparelser,

C. der henviser til, at grænseoverskridende e-handel medfører betydelige fordele for 
europæiske virksomheder – navnlig for SMV'er – som kan tilvejebringe innovative, 
forbrugervenlige tjenesteydelser af høj kvalitet på det europæiske indre marked på nettet 
online, styrke deres position og forblive konkurrencedygtige i den globale økonomi, 

D. der henviser til, at der fortsat er en række alvorlige strukturelle og lovgivningsmæssige 
hindringer for et fuldt fungerende europæisk internt marked for e-handel, såsom 
fragmenteringen langs nationale grænser af forbrugerbeskyttelsesregler, 
momsbestemmelser, genbrugsafgifter og gebyrer, 

E. der henviser til, at mens internettet er den hurtigst voksende detailkanal, og e-handel er 
støt stigende på nationalt plan, vokser kløften mellem den indenlandske og den 
grænseoverskridende e-handel i EU, og europæiske forbrugere, navnlig i de mindre EU-
medlemsstater, står over for geografiske, tekniske og organisatoriske begrænsninger i 
deres valg,

F. der henviser til, at det er nødvendigt at fjerne hindringerne for den grænseoverskridende e-
handel og styrke forbrugernes tillid for at opnå et attraktivt og digitalt integreret indre 
marked i EU samt med henblik på at stimulere forbrugermarkederne og den bredere 
økonomi,

1. mener, at håndteringen af de administrative og lovgivningsmæssige hindringer for 
grænseoverskridende e-handel bør prioriteres gennem indførelsen af et enkelt sæt regler 
for forbrugere og virksomheder på tværs af de 27 medlemsstater, hvilket vil skabe et 
gunstigt og forenet digitalt miljø, skabe retssikkerhed for såvel virksomheder som 
forbrugere, forenkle procedurer, nedbringe omkostningerne til overholdelse af reglerne, 
reducere den illoyale konkurrence og frigøre e-handelens potentiale; er af den opfattelse, 
at en ensartet fortolkning og anvendelse af lovgivningsmæssige værktøjer, såsom 
direktivet om forbrugerrettigheder, artikel 20, stk. 2 (direktiv 2006/123/EF), og direktivet 
om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), kan være af meget stor betydning;

2. påpeger vigtigheden af at forenkle de grænseoverskridende regler og nedbringe 
omkostningerne til overholdelse af reglerne for detailhandlere og iværksættere ved at 
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indføre praktiske løsninger på forskellige spørgsmål, såsom momsindberetning og 
-fakturering, e-affald og genbrugsafgifter, copyrightafgifter, forbrugerbeskyttelse og 
mærkning, samt indføre sektorspecifikke bestemmelser; opfordrer med henblik herpå til at 
etablere "one-stop"-ordninger og fremme grænseoverskridende løsninger for e-
forvaltning, såsom e-fakturering og e-indkøb;

3. bemærker betydningen af at forbedre det nuværende lave niveau for forbrugernes tillid og 
tiltro til grænseoverskridende transaktioner ved at styrke håndhævelse af de eksisterende 
regler online og på tværs af grænser, tildele forbrugermyndighederne beføjelser, fremme 
samarbejdet mellem offentlige myndigheder samt etablere en effektiv EU-mekanisme for 
markedsovervågning, revision, klagebehandling, konfliktløsning og kollektive spørgsmål;

4. mener, at forbrugernes tillid kan øges yderligere ved at sikre offentlighedens tillid til 
online-miljøet, tackle bekymringerne vedrørende beskyttelsen af personlige data, indføre 
bestemmelser om dataindsamling, udarbejde brugerprofiler, foretage profilering og 
markedsføring samt øge forbrugernes bevidsthed gennem uddannelses- og 
oplysningskampagner;

5. noterer sig betydningen af at gøre forsyningskæden samt vilkårene og betingelserne for 
grænseoverskridende online-handel enklere og mere gennemsigtige ved at indføre 
bestemmelser om vildledende eller ufuldstændige oplysninger vedrørende forbrugernes 
rettigheder, samlede omkostninger og de erhvervsdrivendes kontaktoplysninger samt ved 
at fremme bedste og mest loyale praksis og anbefale og udarbejde retningslinjer for e-
butikker; 

6. mener, at det ville forbedre forbrugernes tillid til e-handel, hvis handels-, erhvervs- og 
forbrugersammenslutninger og -organisationer udvikler selvregulerende adfærdskodekser, 
og der oprettes et europæisk charter for brugerrettigheder, idet et sådant ville tydeliggøre, 
hvilke rettigheder og forpligtelser der påhviler alle informationssamfundets aktører;

7. understreger vigtigheden af at fremme EU-logoer, tillids- og kvalitetsmærker, som vil 
hjælpe forbrugerne med at identificere velansete onlineforhandlere og støtte EU-
virksomhederne i deres bestræbelser på at nå ud over deres hjemmemarked;

8. understreger betydningen af at forbedre tilliden til grænseoverskridende 
internetbetalingssystemer (f.eks. kredit- og betalingskort samt e-punge) ved at fremme en 
række betalingsmetoder, som styrker interoperabiliteten og fælles standarder, tackler 
tekniske hindringer, støtter de mest sikre teknologier for elektroniske transaktioner, 
harmoniserer lovgivning om privatlivets fred og sikkerhedsspørgsmål, bekæmper svig 
samt oplyser og uddanner offentligheden;

9. mener, at reformen af postsektoren og styrkelsen af interoperabiliteten og samarbejdet 
mellem forskellige postsystemer og -tjenester kan have en markant indvirkning på 
udviklingen af den grænseoverskridende e-handel, som kræver billig og effektiv 
distribution og sporing af produkter; understreger derfor behovet for hurtig gennemførelse 
af det tredje postdirektiv (2008/6/EF);

10. mener, at mobil handel (m-handel) kan udgøre en vigtig del af e-handelen, idet den giver 
mulighed for at nå de millioner af EU-borgere, der bruger mobiltelefoner, men ikke 
personlige computere, og derved letter konvergensen mellem internet- og 
mobilkommunikationsteknologier og således fremmer EU's førende rolle inden for 
mobilkommunikation;      
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11. mener, at udviklingen af og støtten til fælles, åbne tekniske og operationelle 
specifikationer og standarder (vedrørende forenelighed, interoperabilitet, tilgængelighed, 
sikkerhed, logistik, levering osv.) vil lette den grænseoverskridende e-handel ved at bistå 
forbrugerne, navnlig de sårbare og uerfarne pc-brugere, og ved at slå bro over de 
forskellige medlemsstaters operationelle, tekniske, kulturelle og sproglige barrierer;

12. mener, at grænseoverskridende websøgning og webannoncering bør fremmes inden for 
EU for at forbedre informationen til forbrugere og erhvervsdrivende og fremme deres 
evne til at foretage grænseoverskridende sammenligninger og identificere 
grænseoverskridende tilbud;  opfordrer med henblik herpå til et tæt samarbejde med 
industrien og fremme af .eu-domainenavnet;

13. understreger af hensyn til den fortsatte udvikling af den grænseoverskridende e-handel 
betydningen af at etablere et sammenhængende rammeprogram på EU-plan for 
beskyttelse og fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med både 
fysiske og virtuelle varer; intensiverer kampen mod ulovlige og forfalskede varer og 
tjenesteydelser; øger de europæiske forbrugeres bevidsthed omkring disse emner;

14. opfordrer til, at der inden for rammeprogrammerne for forskning udvikles innovative 
forskningsprojekter, som tager sigte mod at fremme og forene det europæiske marked for 
e-handel ved at øge forbrugernes tillid, beføjelser og valg i det digitale miljø;

15. mener, at medie- og it-færdigheder og viden er af afgørende betydning for udviklingen af 
det europæiske digitale miljø, og opfordrer derfor til, at der iværksættes uddannelses- og 
oplysningskampagner vedrørende forbrugerbeskyttelse, databeskyttelse og sikkerhed samt 
digitale brugerrettigheder;

16. opfordrer til en effektiv overvågning af den lovgivningsmæssige, tekniske og økonomiske 
udvikling inden for e-handel og understreger behovet for, at der udarbejdes nøjagtige 
konsekvensanalyser i forbindelse med alle beslutninger, der vedrører det digitale indre 
marked og informationssamfundet;

17. bemærker, at den fortsatte udvikling af hurtig og billig adgang til bredbåndsnet er af 
afgørende betydning for udviklingen af e-handel, da mangelen på internetadgang fortsat er 
en af de største hindringer for EU-borgeres brug af e-handel;


