
CM\930068DA.doc PE506.318v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.2.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1127/2012 af J. M., tysk statsborger, om EU's indre marked

1. Sammendrag

Andrageren mener, at EU's indre marked ikke fungerer. Han illustrerer dette under henvisning 
til tilfælde, hvor han har søgt at bestille varer fra Tyskland til levering i Portugal, hans 
hjemland, over internettet. Nogle online-leverandører vil ikke behandle ordrer fra visse 
medlemsstater eller henviser automatisk kunder til den nationale leverandør i det land, ordren 
afgives fra. Andre tilbyder kun at sende varer til visse medlemsstater. Andrageren mener, at 
dette betyder, at købere fra små europæiske lande, ofte i Syd- eller Østeuropa, bliver udsat for 
diskrimination, muligvis på grund af utilstrækkelig retssikkerhed i visse medlemsstater. Den 
nuværende situation fordrejer konkurrencen, fordi nogle nationale markeder ikke er helt åbne, 
hvorfor forbrugerne ikke kan gøre brug af det indre marked og er nødt til at betale for meget 
for visse produkter. Andrageren opfordrer til forbedringer af EU-lovgivningen og stiller 
forslag om disse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20 december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 februar 2013

Tjenesteyderes diskrimination begrundet i tjenestemodtagerens nationalitet eller opholdsted er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked 
(tjenesteydelsesdirektivet). Denne bestemmelse kræver, at medlemsstaterne påser, at de 
generelle betingelser for adgangen til de tjenesteydelser, som tjenesteyderen udbyder til 
offentligheden, ikke indeholder diskriminerende betingelser med begrundelse i 
tjenestemodtagernes nationalitet eller opholdssted.
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Der er dog mulighed for at anvende forskellige adgangsbetingelser, hvis disse er "direkte 
begrundet i objektive kriterier". Disse forskelle kan som nævnt i betragtning 95 i 
tjenesteydelsesdirektivet omfatte forskellige markedsvilkår eller meromkostninger, der 
påløber på grund af afstanden i forbindelse med tjenesteydelsen.  

Artikel 20, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet er blevet gennemført i samtlige medlemsstaters 
lovgivning. Det påhviler derfor de nationale kompetente myndigheder at foretage en analyse i 
hvert enkelt tilfælde for at se, hvorvidt der er tale om overtrædelse af den nationale lov, der 
omsætter ikke-diskriminationsprincippet, der er forankret i tjenesteydelsesdirektivets artikel 
20, stk. 2. 
For at hjælpe disse nationale myndigheder med at vurdere, hvorvidt forskellig behandling 
eller nægtelse af at levere en tjenesteydelse er begrundet eller ej, forelagde Kommissionen i 
2012 et dokument, der indeholder vejledning i anvendelsen af artikel 20, stk. 21. Udover at gå 
håndhævelsesvejen kan forbrugere også anmode om hjælp fra Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre, især i grænseoverskridende situationer. Andrageren, der bor i Portugal og er 
stødt på problemer med en tysk detailforhandler, bør derfor sætte sig i forbindelse med enten 
et tysk eller et portugisisk Europæisk Forbrugercenter2.
Kommissionen tilskynder virksomheder til at levere deres tjenesteydelser over hele EU og til 
fuldt ud at gøre brug af det indre marked. Kommissionen har i sin meddelelse: “En 
sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og 
onlinetjenester”3 endvidere opstillet en omfattende liste over aktioner, der yderligere vil lette 
grænseoverskridende onlinehandel.  Disse omfatter for eksempel udvikling af pålidelige og 
effektive betalings- og leveringssystemer for grænseoverskridende handel og udvikling af 
alternative tvistbilæggelsesmekanismer, herunder dem der skal anvendes for onlinetvister. I 
henhold til den eksisterende EU-lovgivning gælder der dog ingen ubetinget ret til at købe eller 
pligt til at sælge. Kommissionen tager dog andragerens forslag om at ændre den gældende 
retlige ramme til efterretning.

Konklusion

Artikel 20, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet fastlægger et ikke-diskriminationsprincip, der 
håndhæves af de kompetente nationale myndigheder. Forbrugerne kan også få bistand fra 
Europæiske Forbrugercentre. Kommissionen vil bestræbe sig på yderligere at forbedre 
vilkårene for grænseoverskridende onlinehandel. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_en.pdf.
2 For nærmere oplysninger, se http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF.


