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PROTOKOLSIDE

På mødet den 6. maj 1999 vedtog Parlamentet sin holdning ved førstebehandling til forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet 
om elektronisk handel") (KOM(1998) 586 - 1998/0325(COD)).

På mødet den 2. marts 2000 meddelte formanden, at den fælles holdning var modtaget og 
henvist til Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked (14263/1/1999 - C5-
0099/2000 (COD)).

På mødet den 23. september 1999 havde Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre 
Marked valgt Ana Palacio Vallelersundi til ordfører.

På møder den 28. februar, 21. marts og 11. april 2000 behandlede udvalget den fælles 
holdning og udkastet til indstilling ved andenbehandling.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Til stede under afstemningen var:  Ana Palacio Vallelersundi (formand og ordfører), Ward 
Beysen, Rainer Wieland (næstformænd), Nuala Ahern, Maria Berger, Bert Doorn, Raina A. 
Mercedes Echerer, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, Geneviève Fraisse, Marie-Françoise Garaud, 
Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Anneli Hulthén, The Lord Inglewood,  
Ioannis Koukiadis,  Klaus-Heiner Lehne, Donald Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-
Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Bill Miller, Angelika Niebler, Imelda Mary Read, 
Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Antonio Tajani, Diana Paulette Wallis og Joachim 
Wuermeling.

Indstillingen ved andenbehandling indgivet den 12. april 2000.

Fristen for ændringsforslag til den fælles holdning vil fremgå af forslaget til dagsorden for 
den mødeperiode, hvor indstillingen skal behandles.
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FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("Direktivet om elektronisk handel")
(14263/1/1999 – C5-0099/2000 – 1998/0325(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (14263/1/1999 - C5-0099/2000),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(1998) 5862 - C4-0020/1999),

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(1999) 4273),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 78,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Retlige Anliggender og 
Det Indre Marked (A5-0106/2000),

1. godkender den fælles holdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-
traktatens artikel 254, stk. 1;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten for sit ansvarsområde og efter aftale 
med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i De Europæiske 
Fællesskabers Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

1 EFT C 279 af 1.10.1999, s. 403.
2 EFT C 30 af 5.2.1999, s. 4.
3 EFT C endnu ikke offentliggjort.
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BEGRUNDELSE

1. FORHISTORIEN

Kommissionen vedtog sit forslag til direktiv den 18. november 19981.

Dette forslag blev fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg den 23. december 1998.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav sin udtalelse den 29. april 19992.

Den 6. maj 1999 vedtog Europa-Parlamentet ved førstebehandling som led i den fælles 
beslutningsprocedure (artikel 251) en lovgivningsmæssig beslutning (A4-0248/1999)3, der 
med forbehold af ændringerne i den pågældende beslutning godkendte Kommissionens 
forslag, og det anmodede denne om at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed.

Den 17. august 1999 vedtog Kommission i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251 
et ændret forslag (KOM(1999) 427)4, der ordret eller indholdsmæssigt overtog størstedelen af 
de ændringer, Europa-Parlamentet havde vedtaget ved førstebehandlingen.

Den 28. februar 2000 vedtog Rådet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, en fælles 
holdning om dette direktivforslag.

2. DIREKTIVETS MÅL

Direktivet tilsigter, at principperne om fri bevægelighed for tjenesteydelser og 
etableringsfriheden i det indre marked også finder anvendelse på 
informationssamfundstjenester, og at tjenesteyderne kan operere i hele Den Europæiske 
Union, ud over de juridiske grænser.

Informationssamfundstjenester er defineret som enhver tjeneste, der normalt ydes mod 
betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en 
tjenestemodtager. Radio- og tv-spredning, der henhører under direktivet om fjernsyn uden 
grænser, er ikke omfattet af denne definition. Da denne definition nu findes i direktiv 
98/34/EF, er der indsat en henvisning hertil efter en ændring fra Parlamentet ved 
førstebehandling.

Bortset fra visse specifikke områder, der er eksplicitte undtagelser for, fastsætter direktivet, at 
informationssamfundstjenesterne normalt er underlagt den nationale lovgivning i den 
medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret, og at de øvrige medlemsstater, hvor disse 
tjenester kan modtages, ikke begrænser de frie informationssamfundstjenester. Direktivet 
anvender således princippet om gensidig anerkendelse af  de nationale bestemmelser inden for 

1 KOM(1998) 586 af 18.11.1998, EFT C 30 af 5.2.1999, s. 2.
2 EFT C 169 af 16.6.1999.
3 EFT C 279 af 1.10.1999, s. 257.
4 endnu ikke offentliggjort.
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det "koordinerede område", dvs. "de krav, der er fastsat for leverandører af 
informationssamfundsstjenester eller informationssamfundstjenester".

Direktivet foreslår, at der indføres specifikke, harmoniserede regler på de områder, hvor dette 
er nødvendigt, for at virksomhederne og borgerne kan levere og modtage 
informationssamfundstjenester i hele Den Europæiske Union, uden hensyntagen til grænser.

Forslaget bestræber sig således på at fjerne de skranker, der skyldes hindringer for leveringen 
af onlinetjenester, ved at koncentrere sig om fem nøgleområder:

1) Definitionen af virksomhedernes etableringssted: Dette defineres som det sted, hvor 
der findes en fast indretning, og hvorfra virksomheden udøver sin erhvervsmæssige 
virksomhed, uafhængigt af placeringen af de Internet-hjemmesider eller servere, denne 
virksomhed anvender, eller det sted, hvor den eventuelt har en postboks.

2) Kommerciel kommunikation (reklame, direct marketing osv.): Denne kommunikation 
er underlagt visse regler om åbenhed. Det er således fastsat, at kommerciel 
kommunikation via elektronisk post skal være klart identificerbar. Med hensyn til 
lovregulerede erhverv (f.eks. advokater) skal den nationale lovgivning desuden tillade 
onlinetjenester, forudsat at visse faglige regler respekteres. Med henblik herpå skal 
erhvervsorganisationerne udarbejde adfærdskodekser.

3) Indgåelse af onlinekontrakter: Forslaget forpligter medlemsstaterne til at sikre, at deres 
lovgivning åbner mulighed for at indgå kontrakter elektronisk. I visse tilfælde 
præciserer forslaget det tidspunkt, hvor kontrakten anses for indgået, samtidig med at 
kontraktfriheden respekteres fuldt ud. Direktivets aspekt med hensyn til at fastslå, 
hvornår den elektroniske kontrakt er indgået, er ændret væsentligt af Rådet i dets 
fælles holdning, da det begrænser artikel 11 til blot at omhandle formaliteterne 
omkring ordreafgivelsen.

4) Formidleransvar: Forslaget præciserer ansvaret for onlinetjenesteydere med hensyn til 
videreformidling og lagring af information, der tilhører tredjemand. Det indeholder en 
undtagelse for de tilfælde, hvor tjenesteyderne foretager "ren videreformidling" af 
information, der tilhører tredjemand, og begrænser deres ansvar med hensyn til anden 
formidlingsaktivitet som "caching" og oplagring ("hosting").

5) Iværksættelse af eksisterende lovgivning: Der tilskyndes til at indgå adfærdskodekser 
på fællesskabsplan, at fremme det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne 
og lette indførelsen af effektive systemer til at afgøre grænseoverskridende tvister. 
Med hensyn til undtagelser er det fastsat, at det fremtidige direktiv ikke skal finde 
anvendelse på følgende områder: beskatning, oplysninger af personlig karakter, 
notarvirksomhed, repræsentation og forsvar af en klient i retten og hasardspil. 
Desuden bemyndiges medlemsstaterne til at indføre begrænsninger på onlinetjenester, 
der leveres fra en anden medlemsstat, når dette sker af hensyn til den offentlige orden,  
folkesundheden, den offentlige sikkerhed og beskyttelsen af forbrugerne. Disse 
begrænsninger skal stå i et rimeligt forhold til de tilstræbte mål og selvfølgelig være i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. Bortset fra hastende tilfælde skal den 
medlemsstat, der indfører begrænsningerne, meddele dette til Kommissionen og den 
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medlemsstat, hvorfra tjenesteydelserne leveres.

På andre områder støtter direktivet sig på allerede eksisterende fællesskabsinstrumenter, der 
sikrer en harmonisering i specifikke sektorer eller af bestemte forhold, navnlig på 
forbrugerbeskyttelsesområdet.

3. PARLAMENTETS UDTALELSE VED FØRSTEBEHANDLING

I overensstemmelse med betænkning vedtaget den 22. april 1999 af Udvalget om Retlige 
Anliggender og Borgernes Rettigheder godkendte Europa-Parlamentet den 6. maj 1999 
forslaget til direktiv med forbehold af sine ændringer.

Disse ændringer gik især på at klargøre spørgsmålet om formidleransvar for tjenesteydere og 
styrke forbrugerbeskyttelsen.

Parlamentet gav sin fulde støtte til det grundlæggende princip bag Kommissionens forslag, 
nemlig at informationssamfundstjenesterne – med forbehold af flere undtagelser – skal være i 
overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tjenesteyderen er etableret.

En af undtagelserne fra princippet om oprindelseslandets kontrol angår kontraktforpligtelser i 
forbindelse med forbrugerkontrakter. Parlamentet ændrede denne tekst for at begrænse denne 
undtagelse til kontraktforpligtelser, der ikke er harmoniseret på fællesskabsplan.

Parlamentet fjernede henvisningen i betragtningerne til internationale konventioner om 
lovkonflikter og værneting, eftersom en sådan henvisning kunne give indtryk af et 
normhierarki, som direktivet i virkeligheden ikke havde til formål at indføre.

Med hensyn til forbrugerne vedtog Parlamentet en stramning af teksten angående 
fremgangsmåden med uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post (på 
engelsk "spamming"). Mens Kommissionen begrænsede sig til at foreslå, at sådan 
kommunikation skulle være let at identificere som sådan, tilføjede Parlamentet en forpligtelse 
for medlemsstaterne til at påse, at forbrugerne kunne undgå at modtage sådan kommunikation 
ved at lade sig registrere i et "opt-out"-register.

Parlamentet godkendte princippet i Kommissionens forslag med hensyn til at begrænse 
onlinetjenesteydernes ansvar til fremsendelse og lagring af information fra tredjemand, men 
tilføjede en betragtning (ændring 10) om, at virksomhederne skulle have pligt til at opbevare 
enhver information, der kunne give de nødvendige oplysninger med henblik på eftersøgning 
og identificering af leverandører af ulovlige tjenester, under overholdelse af 
fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af personlige data. Parlamentets ændring på dette 
punkt vedrørende den tilsvarende bestemmelse i direktivforslaget (ændring 54) begrænser 
imidlertid rækkevidden af dette krav ved at begrænse det til alle rimeligt nødvendige skridt, 
der ikke griber ind i sektorens anerkendte standarder på området.

Endelig insisterede Parlamentet på, at det er nødvendigt at styrke samarbejdet med tredjelande 
inden for elektronisk handel, navnlig med ansøgerlandene og Den Europæiske Unions 
transatlantiske partnere.
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4. DET ÆNDREDE FORSLAG

Kommissionens ændrede forslag af 17. august 1999 overtager de fleste af de ændringer, 
Europa-Parlamentet havde godkendt.

Kommissionen har imidlertid ikke overtaget begrænsningen af undtagelsen for 
forbrugerkontrakter og heller ikke ændringerne om formidleransvar for tjenesteydere.

5. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning overtager størstedelen af de ændringer, Parlamentet vedtog ved 
førstebehandling, og har opretholdt ligevægten i det ændrede forslag.

Rådet har imidlertid indført to indholdsmæssige ændringer i forhold til forslaget:
- fjernelse af bestemmelserne om komitologi (som Parlamentet allerede delvis havde 

anmodet om)
og

- artikel 11, der ikke længere vedrører tidspunktet for indgåelsen af kontrakten som 
sådan, men kun forpligtelsen til at bekræfte modtagelsen af en ordre.

Desuden har Kommissionen (i sit ændrede forslag) og Rådet (i sin fælles holdning) på to 
vigtige punkter indtaget et andet standpunkt end Parlamentet ved førstebehandlingen:

- Begrænsning af undtagelsen for forbrugerkontrakter: Kommissionen og Rådet har ikke 
overtaget Parlamentets ændring, der gik på at begrænse omfanget af undtagelsen for 
forbrugerkontrakter ved at begrænse den til kontraktforpligtelser, der ikke var 
harmoniseret på fællesskabsplan. I denne situation er undtagelsen heller ikke blevet 
udvidet. Der skal dog mindes om, at denne undtagelse kun opretholder status quo. Den 
tager ikke stilling til den lovgivning, der gælder for kontraktforpligtelser i 
forbrugerkontrakter. Afgørelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse, 
afhænger dels af anvendelsen af Romkonventionen af 19. juni 1980 om, hvilken lov 
der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, dels af princippet om fri bevægelighed 
for tjenesteydelser som fastsat i traktaten. Alt efter fortolkningen af konventionen og 
omstændighederne i det konkrete tilfælde, og alt efter om der er tale om et 
harmoniseret område eller ej, medfører dette, at enten finder oprindelseslandets 
lovgivning anvendelse, eller lovgivningen i forbrugerens hjemland. Skulle det ikke 
desto mindre vise sig nødvendigt i fremtiden at klargøre dette spørgsmål, kunne det 
gøres som led i en revision af Romkonventionen (allerede påtænkt i Rådets 
handlingsplan) eller ved en ændring af det foreliggende direktiv.

- Formidleransvar for tjenesteydere: Parlamentet havde foreslået en række ændringer på 
dette område, der hverken blev overtaget af Kommissionen eller Rådet. På den 
baggrund fremgår det, at den ligevægt, der foreslås af Kommissionen, skal 
tilvejebringes ved en aftale mellem de to mest berørte parter: rettighedshaverne og 
tjenesteformidlerne, selv om de hver især, isoleret set, kunne have ønsket at få lidt 
flere indrømmelser fra den anden part. Det må i øvrigt indrømmes, at nogle af 
Parlamentets ændringer kunne rejse spørgsmål med hensyn til reglerne om beskyttelse 
af privatlivets fred og personlige data. Endelig bør visse spørgsmål løses af parterne 
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indbyrdes gennem adfærdskodekser, navnlig med hensyn til "notice and take down 
procedures". I henhold til direktivets artikel 21 skal den første rapport om tilpasningen 
af direktivet behandle dette spørgsmål samt spørgsmålet om det ansvar, der påhviler 
tjenesteudbydere af søgemaskiner og hyperlinks. Rapporten skal også behandle 
behovet for eventuelle yderligere forslag i lyset af den tekniske udvikling og 
retspraksis.

En række andre følsomme spørgsmål har fundet afbalancerede løsninger.

Forbrugerbeskyttelse: Den fælles holdning overtager Parlamentets ændringer om at styrke 
forbrugerbeskyttelsesaspektet (artikel 2, 5, 7, 11, stk. 2 og 16). Direktivet vil givet forbedre 
forbrugernes situation, da de vil blive bedre informeret (oplysninger om tjenesteyderens 
identitet og etableringssted, kontrolmyndighederne, kommerciel kommunikation på et 
websted, og indgåelse af kontrakter). Desuden kommer forbrugeren til at nyde godt af større 
juridisk beskyttelse i kontraktprocessen, navnlig fordi tjenesteyderen er forpligtet til at sende 
bekræftelse af en ordre og skal stille midler til rådighed for forbrugeren til at finde og rette 
indtastningsfejl. Endelig vil forbrugeren i tilfælde af tvist have effektiv søgsmålsadgang, såvel 
udenretsligt som ved domstolene, samt adgang til kontaktorganer i hver medlemsstat, der har 
pligt til at bistå dem.

Finansielle tjenesteydelser: Direktivet finder anvendelse på finansielle tjenesteydelser, der 
leveres over Internettet, og det supplerer de eksisterende direktiver på dette område, herunder 
det kommende direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne1. Den fælles 
holdning opretholder ligevægten fra det oprindelige forslag, støttet af Europa-Parlamentet, 
idet den ikke tilføjer nye undtagelser ud over dem, der allerede er opført i bilaget. Blandt disse 
kan anføres undtagelserne for kontraktforpligtelser for forbrugerkontrakter, der finder 
anvendelse på salg af finansielle tjenesteydelser til forbrugere. Uden at ændre rækkevidden 
præciserer den fælles holdning, at undtagelsen i enkelttilfælde  som fastsat i artikel 3, stk. 4, 
også omfatter investorer, der handler som forbrugere. Endelig skal det anføres, at 
spørgsmålene om forholdet mellem elektronisk handel og finansielle tjenesteydelser, som ikke 
er omhandle i dette direktiv, vil blive det som led i det arbejde, Kommissionen har indledt på 
dette område.

International privatret: Som Parlamentet anmodede om, fremgår det nu klart af den fælles 
holdning, at direktivet går forud for international privatret, da direktivet - selv om det ikke i 
sig selv er en supplerende regel til den internationale privatret – fastsætter, at anvendelsen 
heraf ikke må medføre en begrænsning i den fri bevægelighed for 
informationssamfundstjenester som fastsat i direktivet. Artikel 3 finder således anvendelse på 
alle områder af den nationale ret, herunder privatretten (bortset fra de områder, der er anført i 
bilaget). Endelig præciseres det i den fælles holdning, at den ikke behandler domstolenes 
kompetence, da artikel 3 kun omhandler spørgsmålet om, hvilken lovgivning en 
informationssamfundstjeneste skal respektere.

Uopfordret kommerciel kommunikation: Den fælles holdning overtager Parlamentets ændring 
om "opt-out"-registre ved at gøre det obligatorisk for tjenesteydere, der sender uopfordret 

1 Denne tekst afventer den fælles holdning, se betænkning ved førstebehandling A4-0190/99, 
EFT C 279 af 1.10.1999, s. 4.
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kommerciel kommunikation, at respektere og konsultere de disponible registre. Dette 
forhindrer ikke medlemsstater med et "opt-in"-system i at opretholde dette på nationalt plan. 
Det skal bemærkes, at Rådet i bilaget har fastholdt undtagelsen fra princippet om kontrol fra 
oprindelseslandets side med hensyn til uopfordret kommerciel kommunikation. 
Revisionsbestemmelserne i artikel 21 indeholder dog mulighed for at ophæve en sådan 
undtagelse. I den forbindelse bør det undersøges, hvordan de adfærdskodekser, der for 
øjeblikket er under udarbejdelse på dette område, vil blive anvendt.

Forbrydelser i cyberspace og beskyttelse af mindreårige: Den fælles holding indeholder en 
række specifikationer, der viser, at langt fra at forhindre bekæmpelsen af Internetkriminalitet, 
letter direktivet snarere bekæmpelsen, navnlig takket være de forpligtelser til 
gennemskuelighed, der påhviler tjenesteyderne og administrationernes kontaktorganer og 
takket være forpligtelsen til samarbejde mellem de nationale myndigheder og 
medlemsstaternes pligt til at kontrollere lovligheden af den virksomhed, tjenesteyderne 
etableret på deres område udøver. Desuden har Rådet overtaget Parlamentets ændring, der 
understreger vigtigheden af adfærdskodekser på området beskyttelse af mindreårige og den 
menneskelig værdighed.

Lovregulerede erhverv: På linje med et ønske i en af Parlamentets ændringer, præciserer den 
fælles holdning, at direktiverne på dette område fortsat gælder. Desuden er formuleringen af 
artikel 8 gjort tydeligere, og de gennemførelsesbeføjelser, der var tillagt Kommissionen på 
dette område, er ophævet.

Farmaceutiske produkter: Den fælles holdning berører ikke Fællesskabets eksisterende 
juridiske ramme for distribution af og reklame for lægemidler. Med denne ramme er der skabt 
nøje regler på fællesskabsplan, navnlig for salg af lægemidler til offentligheden. Problemerne 
omkring salg af lægemidler over Internettet vedrører navnlig forbindelserne med tredjelande. 
På fællesskabsplan er der nedsat en arbejdsgruppe af repræsentanter fra medlemsstaterne for 
at undersøge, om det vil være nødvendigt at tilpasse visse eksisterende direktiver på dette 
område. Endelig skal der mindes om, at direktivet indeholder bestemmelser om, at 
modtagerlandet i givet fald kan træffe foranstaltninger af hensyn til folkesundheden.

Faste bogpriser: Den elektroniske handel har indvirkning på bogmarkedet ligesom på 
markedet for ethvert andet produkt, der kan markedsføres over Internettet. Direktivet berører 
imidlertid ikke i sig selv anvendelsen af de fastprisordninger for bøger, der er indført i 
forskellige medlemsstater ved lov eller aftaler mellem de berørte parter. Desuden tager disse 
ordninger ikke sigte på det detailsalg, der foregår til en endelig forbruger fra virksomheder 
etableret i andre medlemsstater end de pågældende lande.

6. GODKENDELSE AF DEN FÆLLES HOLDNING UDEN ÆNDRINGER

Ordføreren foreslår, at Parlamentet godkender den fælles holdning uden ændringer og dermed 
vedtager direktivet af følgende årsager:

1. Den fælles holdning fastholder en god ligevægt: For alle de spørgsmål, der behandles i 
direktivet, har den fælles holdning fastholdt ligevægten mellem de forskellige 
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målsætninger af generel interesse og de forskellige berørte parter. Parlamentets 
holdning ved førstebehandling har spillet en væsentlig rolle for Rådet med henblik på 
at undgå at røre ved denne ligevægt. Således tilføjer direktivet ikke væsentlige 
undtagelser i bilaget, der indeholder bestemmelse om undtagelser fra princippet om 
oprindelsesland, bortset fra den eneste nye undtagelse for gyldigheden af kontrakter 
om fast ejendom. Bestemmelserne om forbrugerbeskyttelse er opretholdt, ja ligefrem 
styrket. Der er indsat talrige forklarende betragtninger til afsnittet om formidlere, 
ligesom præsentationen på dette område er forbedret noget, alt sammen uden at ændre 
det oprindelige forslags ligevægt.

2. Nødvendigheden af en hurtig afgørelse: Som allerede understreget af Parlamentet ved 
førstebehandling og af Det Europæiske Råd i Köln bør dette direktiv vedtages hurtigst 
muligt for at gøre det muligt for den elektroniske handel for alvor at udvikle sig i 
Fællesskabet. Det blev lettere for Rådet at arbejde indgående og hurtigt, fordi 
Parlamentet selv havde vist et godt eksempel ved at prioritere denne sag under 
førstebehandlingen. Flere faktorer nødvendiggør en hurtig afgørelse. Med hensyn til 
globaliseringen af økonomien og konkurrencen fra de amerikanske virksomheder er 
det indre marked, der ligesom Internettet tilsigter at etablere et område uden indre 
grænser, en af Fællesskabets sjældne trumfer for de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne. I betragtning af den meget hurtige udvikling af teknologien og 
markedet er det desuden afgørende nødvendigt ved hjælp af dette direktiv hurtigt at 
tilvejebringe juridiske grundprincipper, der kan tjene som basis for udviklingen af den 
elektroniske handel, samtidig med at der gives tilstrækkelig fleksibilitet til, at de 
berørte parter kan udvikle adfærdskodekser. Direktivet er ligeledes en nøglefaktor for 
at tilskynde de små og mellemstore europæiske virksomheder og 
microvirksomhederne til uden tøven at gå ind i den grænseoverskridende handel. 
Disse virksomheder afholder  sig for øjeblikket ofte fra at gå ind i dette marked på 
grund af de juridiske og finansielle risici forbundet med en sådan aktivitet, fordi der 
ikke er en klar juridisk ramme på europæisk plan. Derudover er flere medlemsstater 
allerede ved at lovgive på dette område, og de afventer utålmodigt vedtagelsen af 
direktivet. Endelig vil en hurtig vedtagelse af dette direktiv gøre det muligt at styrke 
Fællesskabets stilling i internationale drøftelser og forhandlinger om elektronisk 
handel, navnlig i forbindelse med den nye forhandlingsrunde om tjenester under 
GATS.

3. Revisionsbestemmelser: Den fælles holdnings artikel 21 tager højde for den 
elektroniske handels meget dynamiske miljø ved at fastsætte, at Kommissionen skal 
forelægge den første rapport om anvendelsen af direktivet tilligemed eventuelle 
forslag til tilpasning tre år efter direktivets ikrafttræden. Dette betyder, at Parlamentet i 
indeværende valgperiode vil få mulighed for at deltage fuldt ud i revisionen af 
direktivet. Revisionsbestemmelserne nævner en række spørgsmål, der skal tages op, 
navnlig erstatningsansvaret, der påhviler tjenesteudbydere af hyperlinks. Om tre år vil 
Kommissionen og Parlamentet på baggrund af udviklingen i teknologien, markedet og 
retspraksis have langt flere analyser og langt større erfaring, der kan tjene som 
grundlag for at udpege problemer og finde hensigtsmæssige løsninger.

I betragtning af nødvendigheden af hurtig handling og ønsket om at fastholde den fundne 
ligevægt forekommer det ønskeligt, at Parlamentet selv vedtager dette direktiv snarere end at 
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søge forbedringer, der risikerer at blokere eller under alle omstændigheder forsinke 
vedtagelsen af direktivet.

*       *

*


