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PROTOKOLLSIDA  

Vid plenarsammanträdet den 6 maj 1999 fastställde parlamentet sin ståndpunkt vid första 
behandlingen om Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa rättsliga aspekter på den 
elektroniska handeln på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel) (KOM(1998)586 
–  1998/0325(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 2 mars 2000 tillkännagav talmannen att den gemensamma 
ståndpunkten hade mottagits och att denna hänvisats till utskottet för rättsliga frågor och den inre 
marknaden  (14263/1/1999 - C5-0099/2000).

Vid utskottssammanträdet den 23 september 1999 hade utskottet för rättsliga frågor och den inre 
marknaden utsett Ana Palacio Vallelersundi till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 28 februari, 21 mars och 11 april 2000 behandlade utskottet den         
gemensamma ståndpunkten och förslaget till andrabehandlingsrekommendation.

Vid det sistnämnda sammanträdet antog utskottet enhälligt förslaget till lagstiftningsresolution.

Följande var närvarande vid omröstningen : ledamöterna Ana Palacio Vallelersundi (ordförande 
och föredragande), Ward Beysen, Rainer Wieland (vice-ordförande), 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 och Joachim 
Wuermeling.

Andrabehandlingsrekommendationen ingavs den 12 april 2000.

Fristen för att inge ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten kommer att anges i 
förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken 
andrabehandlingsrekommendationen skall behandlas.



RR\410915SV.doc 5/12 PE 285.973

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför 
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa rättsliga aspekter på den 
elektroniska handeln på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel)
(14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14263/1/1999 - C5-0099/2000),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen 1 - kommissionens 
förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(1998) 586 2 – C4-0020/1999),

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(1999) 427 3),

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 78 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor och 
den inre marknaden (A5-0106/2000).

1. Parlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten,

2. konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten,

3. uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten i enlighet 
med artikel 254.1 i EG-fördraget,

4. uppdrar åt parlamentets generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd med 
rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning,

5. uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

1 EGT C 279, 1.10.1999, s. 403.
2 EGT C 30, 5.2.1999, s. 4.
3 Ännu ej offentliggjort i EGT.
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MOTIVERING

1. BAKGRUND 

Kommissionen fastställde sitt direktivförslag den 18 november 19981.

Detta förslag överlämnades till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén 
den 23 december 1998.

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 april 19992.

Den 6 maj 1999 antog Europaparlamentet vid första behandlingen och inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet (artikel 251) en lagstiftningsresolution (A4-0248/1999)3 som 
godkände kommissionens förslag med de ändringar som angavs i resolutionen och bad att 
kommissionen skulle ändra sitt förslag i överensstämmelse med dessa ändringar.

Den 17 augusti 1999 antog kommissionen i enlighet med artikel 251 i EG-fördraget ett ändrat 
förslag (KOM(1999)427)4 som ordagrant eller i sak innehöll de flesta ändringar som röstats 
igenom vid Europaparlamentets första behandling.

Den 28 februari 2000 antog rådet i enlighet med artikel 251.2 i EG-fördraget en gemensam 
ståndpunkt om detta direktivförslag. 

2. SYFTET MED DIREKTIVET

Direktivet syftar till att se till att den inre marknadens principer om fri rörlighet för tjänster och 
etableringsfrihet även tillämpas på informationssamhällets tjänster och att tjänsteleverantörer kan 
verka inom hela Europeiska unionen över de rättsliga gränserna. 

Informationssamhällets tjänster definieras som tjänster som normalt tillhandahålls mot betalning, 
på distans, elektroniskt och på mottagarens egen begäran. Undantagna från direktivet är 
ljudradio- och televisionstjänster, som regleras genom direktivet ”Television utan gränser”. En 
hänvisning till denna definition, som redan finns i direktiv 98/34/EG, infördes i det aktuella 
direktivet till följd av en ändring av parlamentet vid första behandlingen. 

Utom på vissa särskilda områden, för vilka uttryckliga undantag föreskrivs, kommer direktivet 
att fastställa att informationssamhällets tjänster normalt skall omfattas av den nationella rätten i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad och att de andra medlemsstater där denna 
tjänst kan tas emot inte får inskränka friheten att tillhandahålla informationssamhällets tjänster. 
Direktivet tillämpar således principen om ”ömsesidigt erkännande” av de nationella regelverken 
på ”det samordnade området”, dvs. ”de krav som skall ställas på informationssamhällets 
tjänsteleverantörer eller tjänster”. 

1 KOM (1998) 586, 18.11.1998, EGT 30, 5.2.1999, s. 4.
2 EGT C 169, 16.6.1999.
3 EGT C 279, 1.10.1999, s. 257.
4 Ännu ej offentliggjort i EGT.
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Det föreslagna direktivet kommer att införa särskilda harmoniserade regler inom de områden där 
detta är nödvändigt för att företag och medborgare skall kunna tillhandahålla och använda 
informationssamhällets tjänster inom hela Europeiska unionen, utan hänsyn till gränserna. 

Förslaget försöker därför avlägsna hindren för att tillhandahålla on line-tjänster genom att 
koncentrera sig på fem nyckelområden:

1) Fastställande av operatörernas etableringsort: detta fastställs som platsen för den fasta 
anläggning varifrån operatören driver sin ekonomiska verksamhet, oberoende av placeringen 
av de webbplatser eller servrar som används av operatören eller platsen för en eventuell 
postbox. 

2) Kommersiella meddelanden (reklam, direkt marknadsföring etc.): dessa är underställda vissa 
öppenhetsregler. Det föreskrivs sålunda att kommersiella meddelanden via elektronisk post 
klart måste kunna identifieras. När det gäller reglerade yrken (t.ex. advokatyrket) skall de 
nationella lagstiftningarna tillåta tillhandahållandet av on line-tjänster förutsatt att etiska 
regler iakttas. För detta ändamål bör uppförandekoder utarbetas av branschorganisationerna.

3) Ingående av on line-avtal: förslaget ålägger medlemsstaterna att se till att deras lagstiftning 
tillåter ingåendet av avtal genom elektroniska media. För vissa fall fastställs vid vilken 
tidpunkt ett avtal skall anses ha ingåtts, utan att åsidosätta respekten för friheten att ingå 
avtal. När det gäller fastställandet av den tidpunkt då ett avtal skall anses ha ingåtts ändrades 
denna del av direktivet påtagligt av rådet i dess gemensamma ståndpunkt, där artikel 11 
begränsades till formaliteter i samband med beställningar.

4) Förmedlarnas ansvar: i förslaget preciseras det ansvar som åvilar leverantörerna av on line-
tjänster när det gäller överföring och lagring av information som tillhör en tredje part. Ett 
undantag föreskrivs för de fall när tjänsteleverantören enbart utför ”en enkel transport ” av 
information som tillhör en tredje part och begränsar deras ansvar till annan  förmedling som 
”caching” och härbärgering.

5) Genomförande av befintliga bestämmelser: utarbetandet av uppförandekoder på 
gemenskapsnivå skall uppmuntras. Vidare skall medlemsstaterna stimuleras till 
administrativt samarbete, och införandet av effektiva system för lösning av 
gränsöverskridande tvister skall underlättas. När det gäller undantag föreskrivs att det 
kommande direktivet inte skall tillämpas på följande områden: skatteområdet, uppgifter av 
personlig natur, advokatverksamhet, företrädande och försvar av klienter inför domstol, 
hasardspel. Vidare skall medlemsstaterna kunna införa restriktioner för on line-tjänster från 
en annan medlemsstat av skäl som rör den allmänna ordningen, folkhälsan, den allmänna 
säkerheten och konsumentskyddet. Dessa restriktioner skall stå i proportion till de mål som 
eftersträvas och givetvis överensstämma med gemenskapsrätten. Utom i brådskande fall 
skall den stat som inför restriktioner anmäla dem till kommissionen och den medlemsstat där 
tjänsteleverantören är etablerad. 

På andra områden skall direktivet stödja sig på befintliga gemenskapsinstrument som syftar till 
en harmonisering inom särskilda sektorer eller av särskilda frågor, särskilt gäller detta 
konsumentskyddsområdet. 
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3. PARLAMENTETS YTTRANDE VID FÖRSTA BEHANDLINGEN 

I enlighet med det betänkande som antogs den 22 april 1999 av utskottet för medborgerliga fri- 
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor godkände Europaparlamentet den 6 maj 1999 
direktivförslaget, med ändringar.

Dessa ändringar syftade särskilt till att klargöra frågan om de förmedlande tjänsteleverantörernas 
ansvar och att ytterligare förstärka skyddet för konsumenterna. 

Parlamentet gav sitt fulla stöd till den grundläggande principen i kommissionens förslag, dvs. att 
informationssamhällets tjänster med några undantag skall följa lagstiftningen i det land där 
tjänsteleverantören är etablerad. 

Ett av undantagen från principen om ursprungslandets kontroll gäller avtalsförpliktelserna i avtal 
som ingåtts av konsumenter. Parlamentet har ändrat texten så att detta undantag bara gäller 
avtalsförpliktelser som inte har harmoniserats på gemenskapsnivå. 

Parlamentet har strukit den hänvisning till internationella konventioner om lag- och 
jurisdiktionskonflikter som fanns bland övervägandena i ingressen eftersom denna hänvisning 
kunde leda tankarna till en regelhierarki som direktivet i praktiken inte avsåg att införa. 

När det gäller konsumenterna röstade parlamentet för en skärpt skrivning i fråga om metoden att 
skicka elektroniska meddelanden av kommersiell natur, s.k. spamming. Medan kommissionen 
begränsade sig till att föreslå att sådana meddelanden måste vara lätt identifierbara som sådana, 
ville parlamentet införa en skyldighet för medlemsstaterna att se till att konsumenterna kan 
undvika att få sådana meddelanden genom att fylla i ett "opt out-register".

Parlamentet godkände principen i kommissionens förslag när det gäller begränsningen av 
ansvaret för leverantörer av on line-tjänster till överföringen och lagringen av information som 
härrör från en tredje part. Det lade dock till ett övervägande i ingressen (ändring 11) varigenom 
en skyldighet införs för dessa företag att spara all information som behövs för att, med 
iakttagande av gemenskapsbestämmelserna om skydd för datauppgifter, finna och identifiera de 
företag som tillhandahåller ett otillåtet innehåll. Parlamentets ändring på denna punkt, som också 
gäller motsvarande bestämmelse i direktivförslaget (ändring 54), inskränker dock detta kravs 
räckvidd till att gälla ”åtgärder som rimligen behövs för att beakta reglerna för branschen i 
fråga”.

Slutligen insisterade parlamentet på ett utökat samarbete med tredje land när det gäller 
elektronisk handel, särskilt med kandidatländerna och Europeiska unionens transatlantiska 
partner.

4. DET ÄNDRADE FÖRSLAGET 

Kommissionens ändrade förslag av den 17 augusti 1999 innehåller de flesta av de 
ändringsförslag som godkänts av Europaparlamentet. 

Kommissionen behöll dock inte förslaget om en inskränkning av undantaget när det gäller 
konsumentavtal och inte heller de ändringsförslag som rörde förmedlande tjänsteleverantörers 
ansvar. 
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5. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Den gemensamma ståndpunkten innehåller de flesta av de ändringsförslag som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen och vidmakthåller jämvikten i det ändrade förslaget. 

Dock har rådet infört två ändringar i sak jämfört med förslaget:
- avskaffandet av kommittéförfarandet (vilket redan delvis hade begärts av parlamentet) och
- artikel 11, som inte längre gäller tidpunkten för ingåendet av avtalet utan enbart inför en 

skyldighet att skicka mottagningsbevis för en beställning. 

Vidare intog kommissionen (i sitt ändrade förslag) och rådet (i sin gemensamma ståndpunkt) en 
annan ståndpunkt än den parlamentet intog vid första behandlingen när det gäller två viktiga 
frågor :
 
- Inskränkningen av undantaget i fråga om konsumentavtal: Kommissionen och rådet behöll 

inte parlamentets ändring som gick ut på att undantaget om avtalsförpliktelser i avtal 
ingångna av konsumenter skulle begränsas till sådana avtalsförpliktelser som inte har 
harmoniserats på gemenskapsnivå. Undantaget utvidgades emellertid inte heller. Det måste 
påpekas att detta undantag endast upprätthåller status quo. Det tar i praktiken inte ställning 
till vilken lagstiftning som skall tillämpas när det gäller avtalsförpliktelser i konsumentavtal. 
Detta kommer att bero både på tillämpningen av Romkonventionen av den 19 juni 1980 om 
tillämplig lag på avtalsförpliktelser och på principen om fri rörlighet för tjänster i fördraget. 
Detta kommer, alltefter tolkningen av konventionen och omständigheterna i det enskilda 
fallet och beroende på om det gäller ett harmoniserat eller icke harmoniserat område, att leda 
till tillämpningen av antingen lagstiftningen i ursprungslandet eller konsumentens land. Om 
det i framtiden skulle visa sig nödvändigt att klargöra denna fråga kan detta dock göras inom 
ramen för en översyn av Romkonventionen (som redan förutses i rådets åtgärdsplan) eller vid 
översynen av detta direktiv. 

- De förmedlande leverantörernas ansvar: parlamentet hade infört ett antal ändringar på detta 
område, vilka inte behölls av vare sig kommissionen eller rådet. Det förefaller dock som om 
det när det gäller den jämvikt som föreslås av kommissionen råder samstämmighet mellan de 
två mest berörda parterna: rättsinnehavarna och de förmedlande tjänsteleverantörerna, även 
om var och en för sin del gärna skulle ha sett litet större eftergifter från den andra partens sida. 
Man måste för övrigt tillstå att en del av parlamentets ändringsförslag kunde ha väckt frågor 
när det gäller reglerna om skydd för privatlivet och personliga datauppgifter. Vissa frågor 
måste i alla fall lösas av parterna själva inom ramen för uppförandekoden, särskilt frågor i 
samband med de s.k. notice and take down-förfarandena. Enligt artikel 21 i direktivet skall 
den första rapporten om  översynen av direktivet behandla denna fråga och även frågan om 
vilket ansvar som åvilar leverantörer av sökmotorer och hypertextlänkar. Rapporten skall 
alltså undersöka behovet av eventuella förslag mot bakgrund av den tekniska utvecklingen 
och rättspraxis. 

I ett antal andra känsliga frågor har man funnit väl avvägda lösningar.

Konsumentskydd: I den gemensamma ståndpunkten behölls parlamentets ändringar i fråga om 
förstärkning av konsumentskyddet (artiklarna 2, 5, 7, 11.2 och 16). Direktivet kommer 
obestridligen att förbättra situationen för konsumenten, som kommer att få bättre information 
(om tjänsteleverantörens identitet och etableringsort, om de myndigheter som har till uppgift att 
kontrollera detta, om de kommersiella meddelanden som finns på en viss webbplats och om 
ingående av avtal). Dessutom kommer konsumenten att få en större rättslig säkerhet i 
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avtalsprocessen, särskilt genom att tjänsteleverantören är skyldig att skicka ett mottagningsbevis 
för beställningen och måste ge konsumenten möjlighet att upptäcka och avhjälpa 
datainmatningsfel. Slutligen kommer konsumenten vid tvister att ha effektiva möjligheter att få 
rättelse, vid domstol eller på annat sätt, som t.ex. vid kontaktpunkter i varje medlemsstat, som 
har till uppgift att bistå konsumenten. 

Finansiella tjänster: Direktivet kommer att vara tillämpligt på finansiella tjänster som 
tillhandahålls på Internet och komplettera befintliga direktiv på detta område, inbegripet det 
kommande direktivet om marknadsföring på distans av finansiella tjänster till konsumenter1. I 
den gemensamma ståndpunkten upprätthålls jämvikten i det ursprungliga förslaget, vilken 
stöddes av parlamentet, och inga nya undantag införs utöver dem som redan föreskrivs i bilagan. 
Bland dessa kan nämnas undantaget som gäller de avtalsenliga skyldigheterna i konsumentavtal, 
vilket skall tillämpas vid försäljning av finansiella tjänster till konsumenter. I den gemensamma 
ståndpunkten fastslås, utan att dess räckvidd ändras, att det undantag från fall till fall som 
föreskrivs i artikel 3.4 också skall gälla investerare som agerar som konsumenter. Frågor som har 
att göra med förhållandet mellan den elektroniska handeln och de finansiella tjänster som inte 
behandlas i direktivet skall undersökas inom ramen för det arbete som kommissionen har 
påbörjat inom detta område. 

Internationell privaträtt: I enlighet med parlamentets krav är den gemensamma ståndpunkten nu 
mycket tydlig när det gäller direktivets företräde över den internationella privaträtten, eftersom 
den föreskriver att tillämpningen av den internationella rätten, även om direktivet inte som 
sådant utgör en tilläggsregel till denna, inte får att begränsa den fria rörligheten för 
informationssamhällets tjänster, så som de fastställs i direktivet. Artikel 3 skall tillämpas på alla 
områden inom nationell rätt, inbegripet privaträtt (utom när det gäller de frågor som anges i 
bilagan). Slutligen klargörs i den gemensamma ståndpunkten att den inte behandlar domstolarnas 
behörighet, eftersom artikel 3 faktiskt enbart handlar om den lagstiftning som måste följas när 
det gäller informationssamhällets tjänster. 

Icke beställda kommersiella meddelanden: I den gemensamma ståndpunkten behålls 
parlamentets ändring i fråga om "opt out-registren" och föreskrivs en skyldighet för 
tjänsteleverantörer som skickar icke beställda kommersiella meddelanden att använda och 
respektera tillgängliga register. Detta hindrar inte de medlemsstater som har ett "opt in-system" 
att upprätthålla detta på nationell nivå. Det kan konstateras att undantaget från principen om 
ursprungslandets kontroll som återfinns i bilagan, och som rör tillstånd för icke beställda 
kommersiella meddelanden, har behållits. Möjligheten att stryka ett sådant undantag nämns dock 
särskilt i översynsbestämmelsen i artikel 21. Därvid skall det prövas hur de uppförandekoder 
som för närvarande utarbetas inom detta område har tillämpats. 

Cyberbrott och skydd av minderåriga: Den gemensamma ståndpunkten innehåller ett antal 
klargöranden som visar att direktivet långt ifrån att hindra kampen mot brottslighet på Internet i 
stället snarast underlättar denna tack vare kravet på öppenhet som ställs på tjänsteleverantörerna, 
förvaltningarnas kontaktpunkter, skyldigheten för de nationella myndigheterna att samarbeta och 
skyldigheten för medlemsstaterna att kontrollera att den verksamhet som bedrivs av  
tjänsteleverantörer etablerade på deras territorium är lagenlig. Vidare har rådet behållit 
parlamentets ändring där det understryks hur viktiga uppförandekoderna är när det gäller skyddet 
av minderåriga och den mänskliga värdigheten. 

1 Ärende som väntar på gemensam ståndpunkt, se betänkandet vid första behandlingen, A4-0190/1999, EGT C 279, 
1.10.1999, s. 4.
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Reglerade yrken: I linje med de farhågor som uttrycks i en av parlamentets ändringar fastställs i 
den gemensamma ståndpunkten att direktiven på detta område skall fortsätta att tillämpas. 
Vidare har formuleringen av artikel 8 gjorts tydligare och kommissionens 
genomförandebefogenheter på detta område har dragits in. 

Farmaceutiska produkter: Den gemensamma ståndpunkten påverkar inte den 
gemenskapsrättsliga ramen när det gäller läkemedelsdistribution och -reklam. Denna ram 
uppställer strikta regler på gemenskapsnivå, särskilt för marknadsföring av läkemedel till 
allmänheten. De problem som uppstår till följd av försäljning av läkemedel via Internet rör 
framför allt förbindelserna med tredje land. En arbetsgrupp med företrädare för medlemsstaterna 
har inrättats på gemenskapsnivå för att studera om det är nödvändigt att anpassa vissa direktiv 
som gäller på detta område. Slutligen skall det erinras om att direktivet föreskriver att 
mottagarlandet vid behov får vidta åtgärder av skäl som rör folkhälsan.

Fast pris på böcker: Den elektroniska handeln påverkar bokmarknaden på samma sätt som den 
påverkar marknaden för alla produkter som kan säljas via Internet. Direktivet i sig självt 
påverkar dock inte tillämpningen av de system med fasta bokpriser som införts i vissa 
medlemsstater, genom lagstiftning eller avtal mellan berörda parter. Dessa system är inte heller 
avsedda att tillämpas i detaljhandeln vid försäljning till en slutlig konsument genom andra 
operatörer etablerade i medlemsstaterna än operatörerna i de berörda länderna. 

6. GODKÄNNANDE AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN UTAN 
ÄNDRINGAR 

Föredraganden föreslår att parlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten utan 
ändringar och antar direktivet av följande skäl:

1. Den gemensamma ståndpunkten upprätthåller en god jämvikt: I alla de frågor som behandlas i 
direktivet upprätthåller den gemensamma ståndpunkten jämvikten mellan de olika målen av 
allmänt intresse och mellan de olika berörda parterna. Parlamentets ståndpunkt vid första 
behandlingen var viktig för att rådet skulle undvika att rubba denna jämvikt. I direktivet införs 
t.ex. inga ytterligare viktiga undantag i den bilaga som föreskriver undantag från principen 
om ursprungsland – det enda nya undantaget rör giltigheten av avtal som avser fast egendom. 
Bestämmelsen om konsumentskydd har behållits och till och med skärpts. Beträffande 
avsnittet om det ansvar som åvilar förmedlande tjänsteleverantörer har många förklarande 
överväganden lagts till i ingressen och framställningen har förbättrats på några punkter, vilket 
dock inte har rubbat jämvikten i det ursprungliga förslaget. 

2. Nödvändigheten att handla snabbt: Som parlamentet vid första behandlingen och Europeiska 
rådet vid sitt möte i Köln redan hade understrukit så bör detta direktiv antas så snart som 
möjligt för att den elektroniska handeln verkligen skall kunna utvecklas inom gemenskapen. 
Rådet har kunnat arbeta intensivt och snabbt  tack vare att parlamentet föregick med gott 
exempel vid första behandlingen genom att ge förtur åt denna fråga. Denna brådska beror på 
flera omständigheter. Med tanke på internationaliseringen av ekonomin och konkurrensen 
från de amerikanska företagen är den inre marknadens rättsliga ram – som liksom Internet 
syftar till att införa ett område utan inre gränser -  ett av gemenskapens få trumfkort när det 
gäller att förbättra de europeiska företagens konkurrensförmåga. Vidare är det nödvändigt 
med hänsyn till teknikens och marknadens mycket snabba utveckling att snabbt införa 
rättsliga grundprinciper som kan ligga till grund för utvecklingen av den elektroniska handeln, 
samtidigt som en viss flexibilitet ger de berörda parterna möjlighet att utarbeta 
uppförandekoder. Direktivet kommer också att tjäna som en nyckelfaktor för att stimulera de 
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europeiska små och medelstora företagen och mikroföretagen till att skyndsamt ge sig in i den 
gränslösa handeln. Dessa företag avskräcks för närvarande ofta av de rättsliga och  finansiella 
risker som är förknippade med en sådan verksamhet beroende på avsaknaden av en tydlig 
rättslig ram på gemenskapsnivå. Flera medlemsstater är för övrigt redan i färd med att 
lagstifta på detta område och de väntar otåligt på att direktivet skall antas. Om direktivet 
snabbt antas kommer det att stärka gemenskapens ställning i de internationella diskussionerna 
och förhandlingarna om den elektroniska handeln, särskilt vid den nya förhandlingsrundan om 
tjänster inom ramen för GATS.

3. Översynsbestämmelsen: I artikel 21 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs med tanke på 
den elektroniska handelns mycket dynamiska miljö att kommissionen skall lägga fram en 
första rapport om tillämpningen av direktivet, vid behov tillsammans med förslag om översyn, 
tre år efter antagandet. Detta innebär att parlamentet kommer att få tillfälle att under denna 
mandatperiod fullt ut delta i översynen av direktivet. I översynsbestämmelsen nämns ett antal 
frågor som bör utredas närmare, särskilt frågan om det ansvar som åvilar leverantörer av 
hypertextlänkar. Om tre år kommer kommissionen och parlamentet, på grund av utvecklingen 
av tekniken, marknaden och rättspraxis, att ha tillgång till bättre analyser och flera 
erfarenheter som kan hjälpa dem att formulera problemen och finna lämpliga lösningar.

På grund av nödvändigheten att handla snabbt och önskan att vidmakthålla den jämvikt som 
uppnåtts är det viktigt att parlamentet självt antar detta direktiv och inte försöker uppnå 
förbättringar som kunde riskera att stoppa, eller åtminstone försena, antagandet av direktivet. 

* *

*


