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Kommissionens meddelelse om e-handel 

Akademikerne har den 30. maj 2016 via Specialudvalget for Konkurren-
ceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål modtaget Kommissionens med-
delelse om e-handel. 
 
Kommissionen gør i meddelelsen klart, at pligten til at sælge til forbru-
gere i hele EU og forbud mod forskelle i priser og vilkår har til formål at 
styrke e-handlen, sikre lavere priser og give forbrugerne flere valgmu-
ligheder.  
 
Akademikerne har følgende bemærkninger: 
 
Akademikerne finder, det er et forkert mål, at priser og vilkår skal være 
ens på tværs af EU, bare fordi handlen sker elektronisk. Lønninger, af-
gifter og leveomkostninger er meget forskellige på tværs af EU’s med-
lemslande, og det finder vi ikke, at der i meddelelsen er taget højde for. 
 
Krav om, at alle netbutikker skal kunne sælge til kunder i hele EU risike-
rer, at blive en barriere for iværksættere og enkeltmandsvirksomheder, 
så kun de største spillere har mulighed for at drive nethandel. 
 
En dansk iværksætter vil have vanskeligt ved at kunne håndtere forskel-
le i 28 lande i EU-medlemslande vedr. handelskutymer, love, forbruger-
beskyttelse, reklamationsret, krav til varestandarder, svingende valuta-
kurser mm. Der lægges i meddelelsen op til en harmonisering af en 
række af ovenstående. Det fremgår dog ikke klart, at en sådan harmo-
nisering er en forudsætning for at pålægge alle nethandler at levere til 
alle EU-lande. 
 
Alt i alt mener Akademikerne, at intentionen om at modvirke den for-
brugerdiskrimination, Kommissionen peger på, kan resultere i, at der 
bliver færre og større spillere i markedet for nethandel på bekostning af 
mindre medlemslandes iværksættere, små og mellemstore virksomhe-
der.   
 
Akademikerne vil derfor anbefale, at den danske regering ikke støtter 
harmonisering af love og regler, som der her lægges op til.  
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