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Summary 
The main purpose of this thesis is to examine the notion of services and 
consider what constitutes an information society service and a service in the 
transport sector. In a preliminary ruling, yet to be decided by the European 
Court of Justice, a Spanish judge has recently queried whether the service 
provided by Uber should be considered an “information society service” or 
merely a transport service.  
 
A service is to be classified as an information society service if it is 
normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and 
at the individual request of a recipient of services. The service must also 
meet the general requirements laid down by article 57 TFEU.  
 
Services in the field of transport are not, according to the court, limited to 
the physical act of moving persons or goods by means of a vehicle, but 
include any service inherently linked to such an act if these ancillary 
services are a pre-condition, indispensable to the exercise of the main 
activity of transport. On the other hand, the court has also stated that it does 
not follow that services automatically classified as “transport” fall within 
the meaning of the directive. Therefore, after having considered all 
distinctive features of each type of activity, it is crucial to determine the 
main purpose of the service at issue. The freedom to provide services in the 
transport sector is not granted by the general terms set out in article 56 
TEUF, but rather, should be governed by the provisions of the Title to 
Transport pursuant to article 58.1 TEUF and article 2.2 d) in the Service 
directive.   
 
The inquiry shows that the service provided by Uber can be considered both 
a service in the transport sector as well as an “information society service”. 
The outcome of the case will generate multiple effects. Firstly, if Uber is to 
be interpreted as merely a taxi corporate, national competence applies in 
accordance with the principle of subsidiarity. Secondly, if Uber is to be 
considered a service in the transport sector, the service falls within the 
common transport policy set out in Title VI of Transport, which means that 
the provisions of the treaty concerning free movement are not directly 
applicable. On the other hand, if Uber were considered an information 
society service the general principles of free movement apply, with the 
possibility of restriction according to the requirements set out in the E-
commerce as well as the Service directive.    
 
The classification of Uber may also play an important role regarding the 
extent to which the Commission and other member states must be notified 
of national technical regulations made to prohibit or regulate the use of the 
mobile app according to the Transparency directive. In the event that they 
fail to do so, the technical regulations concerned will be considered 
inapplicable and unenforceable against individuals. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks begreppet tjänst och vad som utgör en tjänst 
tillhörande informationssamhället samt en tjänst på transportområdet. 
Utredningen görs med anledning av att en spansk domare fattat beslut om 
att inhämta ett förhandsavgörande där EU-domstolen ska undersöka 
huruvida tjänsten Uber utgör en tjänst tillhörande informationssamhället 
eller istället utgör ren transportverksamhet.  
 
För att klassas som en tjänst i informationssamhället gäller att tjänsten sker 
på distans, på elektronisk väg och på en individuell begäran av en 
tjänstemottagare. Likaså följer att de generella krav som uppställs genom 
artikel 57 FEUF är uppfyllda.  
 
Enligt EU-domstolen omfattar begreppet ”tjänster på transportområdet” inte 
enbart själva transportmedlen utan även andra tjänster med nära anknytning 
till en sådan verksamhet. Detta om tjänsten i fråga är en oundgänglig 
förutsättning för utövandet av den huvudsakliga verksamheten. Omvänt 
gäller, enligt domstolen, att något som ”vid första anblick” utgör transport 
inte nödvändigtvis utgör en tjänst på transportområdet. Avgörande är att se 
till det huvudsakliga syftet med tjänsten och se till de utmärkande dragen 
hos varje tjänsteverksamhet. Tjänster på transportområdet har vidare fått en 
särskild plats i fördraget och i sekundärlagstiftning. Dessa tjänster bedöms 
inte enligt den allmänna artikeln om fri rörlighet för tjänster, artikel 56 
FEUF, utan istället enligt artikel 58.1 FEUF och artikel 2.2 d) i 
tjänstedirektivet som hänvisar till avdelning VI om transporter. 
 
Av utredningen framgår att Uber som tjänst kan utgöra en tjänst på 
transportområdet likväl som en tjänst tillhörande informationssamhället. 
Vad utgången blir kan dock få olika verkningar. Är Uber att anse som ren 
taxiverksamhet råder, enligt subsidiaritetsprincipen, nationell kompetens på 
området. Om Uber är att anse som en tjänst på transportområdet faller 
tjänsten inom avdelningen för transporter vilket innebär att fördragets regler 
om fri rörlighet inte är direkt tillämpliga. Är Uber att anse som en tjänst 
tillhörande informationssamhället råder som huvudregel fri rörlighet med 
möjlighet för medlemsstaterna att uppställa vissa begränsningar inom ramen 
för de möjligheter som anges i e-handels- och tjänstedirektivet.  
 
Klassificeringen får även betydelse för i vilken mån nationella föreskrifter, 
som är ämnade att förbjuda- eller hindra applikationens fortsatta 
användning, måste anmälas till kommissionen och övriga medlemsstater 
enligt anmälningsdirektivet. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 
direktivet har tilldelats direkt effekt vilket innebär att nationella regler som 
inte anmälts till kommissionen inte kan göras gällande mot enskilda.  
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Förord 
Med detta examensarbete sätter jag punkt för den lärorika, roliga och 
intressanta tid på juristprogrammet som, utöver åren i Lund, även 
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Och slutligen. Tack Travis Kalanick och Garrett Camp för Uber! Utan er 
uppfinningsrikedom någonstans i San Fransisco hade detta arbete faktiskt 
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Camilla Jarnér  
Malmö den 17 maj 2016 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion till ämnet 
De så kallade P2P-tjänsterna1 blir allt vanligare. Tjänsterna, som har till 
syfte att förmedlas snabbt och smidigt – ofta mellan privatpersoner, går 
vanligtvis under samlingsnamnet delningsekonomi.2 Enligt en färsk 
undersökning kommer de globala intäkterna från de fem viktigaste 
sektorerna inom delningsekonomin (finans, online-bemanning, boende, 
samåkning och musik/videostreaming) att öka från cirka 13 miljarder euro 
2015 till 300 miljarder euro fram till 2025.3 Detta kan sägas bero på att flera 
av dessa nya affärsmodeller som digitaliseringen medfört, har tagit bort 
stora kostnadsposter genom digitala gränssnitt.4 T.ex. är Airbnb världens 
största uthyrare av rum, men äger inga fastigheter.  
 
En sådan tjänst som utnyttjat den nya digitala världen är tjänsten Uber.5 
Denna tjänst kan i korthet sägas utgöra ett verktyg för att sammanföra förare 
och passagerare med varandra genom en applikation (”app”) i 
mobiltelefonen. Både bokningen och betalningstransaktionerna sker sedan 
via applikationen då användaren vid kontoregistrering uppger sina 
kredituppgifter. Liksom exemplet ovan med Airbnb räknas Uber som 
världens största ”taxibolag”, utan att äga en enda bil.6  
 
Tjänsten har både blivit hyllad och kritiserad världen över. Enligt vissa leder 
delningsekonomin till tillväxtmöjligheter för innovativa företag vilket leder 
till ett större urval och lägre kostnader för konsumenter. Andra menar att 
den rättsliga osäkerheten och tillämpningen av reglerna för 
konsumentskydd, beskattning, social trygghet och anställningsskydd 
riskerar att urholkas vilket skapar en ojämlikhet och fragmentering på 
marknaden. 7  
 

                                                
1 P2P är en förkortning som står för Peer-to-Peer. Jfr B2C (Business-to-Consumer), B2B 
(Business-to-Business) och B2G (Business-to Government).  
2 Se kapitel 4 för en utförlig beskrivning av begreppets innebörd. 
3 PwC, 2015, Consumer Intelligence Series: The Sharing Economy, 
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-
series-the-sharing- economy.pdf, s. 14.  
4Jonsson m.fl, 2015, s. 4f. 
5 Se avsnitt 4.3 för en mer utförlig beskrivning av företagets struktur och affärsidé. 
6 McRae, http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/facebook-
airbnb-uber-and-the-unstoppable-rise-of-the-content-non-generators-10227207.html  
7 Se bl.a. Geradin, Uber and the Rule of Law: Should Spontaneus Liberalization be 
Applauded or Criticized?” https://www.competitionpolicyinternational.com/should-uber-
be-allowed-to-compete-in-europe-and-if-so-how/, samt Svenska taxiförbundets 
debattartikel ”Uber konkurrerar genom att undvika skatt”, Svenska taxiförbundet, 
http://www.taxiforbundet.se/press/pressrum/debattartiklar/inlaegg.aspx?id=4100 samt 
KOM (2015) 550 slutlig, s.3f.  
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Kommersiell framgång för tjänster såsom Uber har gett upphov till nya 
frågor för lagstiftare runt om i världen. Den stora frågan är ofta huruvida 
webbaserade applikationer eller plattformar (såsom Uber) nått framgång 
enbart genom nytänkande eller istället genom att utnyttja kryphål i den 
befintliga lagstiftningen. Även i Sverige har tjänsten Ubers inträde på 
taximarknaden fått lagstiftarna att reagera.8 Tjänsten UberPop har även 
medfört att förare i både Stockholm och Göteborg åkt fast i kontroller, 
åtalats och sedan dömts för olovlig taxitrafik.9  
 
Detta kan ses i ljuset av att taximarknaden historiskt sätt varit hårt reglerad 
både statligt och lokalt. Enligt Dempsey har taxisektorns regelverk normalt 
bestått av 1) kontroll av inträde (lokala myndigheter som bestämmer det 
maximalt antal taxibilar som får lov att erbjuda taxitjänster inom ett visst 
geografiskt område) 2) Licens- och krav på förare och fordonet (såsom krav 
på säkerhetsstandarder för både bilkörning och på bilarna i sig) 3) finansiellt 
ansvar (som obligatorisk försäkring) och 4) fastställandet av högsta pris 
(baserat på olika metoder).10   
 
Principen om tilldelade befogenheter innebär i korthet att EU enbart har den 
kompetens som den blivit tilldelad för att agera på specifika områden. 
Befogenheter som inte tilldelats unionen tillhör således medlemsstaterna  
Subsidiaritetsprincipen innebär vidare att unionen enbart ska vidta en åtgärd 
om målen för åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå. Bl.a. har 
taxiverksamhet ansetts utgöra en sådan lokal angelägenhet och har, i linje 
med subsidiaritetsprincipen, ansetts tillfalla nationell kompetens.11 
 
Olika medlemsstater har förhållit sig olika till tjänsten Ubers inträde på 
marknaden. I bl.a. Belgien och Tyskland har tjänsten förbjudits medan en 
domstol i London tillåtit tjänstens fortsatta användning.12 Även i Spanien 
har tjänsten varit kontroversiell. Den 17 juni 2015 fattade en spansk domstol 
beslut om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen huruvida 
tjänsten är att bedömas som 1) en elektronisk förmedlingstjänst eller en 
tjänst tillhörande informationssamhället eller 2) en ren transportverksamhet. 
Domstolen förväntas ge svar hösten 2016.13   
 

                                                
8 Se Kommittédirektiv 2015:81.  
9 Se bl.a. Svea hovrätt i Stockholm, mål B9078-15, dom 2016-03-23. 
10 För ett historiskt perspektiv av taxiindustrin se Dempsey, 1996, s. 73ff. För ett europeiskt 
perspektiv se Bekken & Longva, 2004. För svensk reglering hänvisas till Taxitrafiklagen 
(2012:211). 
11 Se svar från kommissioner Tajan. E-3230/2009 som uttrycker följande: ”Given the 
essentially local significance of taxi services and in line with the principle of subsidiarity, 
existing Community legislation in the field of transport does not cover taxi services.” 
12 Casinge, http://www.euractiv.com/section/transport/interview/uber-chief-uber-and-
europe-is-definitely-a-conversation-worth-having/ 
13 Mål C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi mot Uber Systems Spain, S.L. Se även 
kapitel 4.2.2 för en närmare redogörelse.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Arbetets primära syfte är att redogöra för hur den verksamhet som bedrivs 
med stöd av den digitala mobilapplikationen Uber bör kvalificeras enligt 
EU-rätten mot bakgrund av de olika regelverken för informationssamhällets 
tjänster respektive tjänster på transportområdet. I EUF-fördraget har tjänster 
på transportområdet fått, vad som kan beskrivas som, en särställning i 
förhållande till de allmänna principerna om fri rörlighet av tjänster då en 
specialreglering växt fram inom ramen för den gemensamma 
transportpolitiken. Således uppkommer frågan hur nya digitala aktörer ska 
klassificeras och närmast var de ska placeras i förhållande till fördraget och 
annan sekundärlagstiftning. Anledningen till att denna redogörelse är viktig 
är att det får väsentligt skilda rättsliga konsekvenser om ett tekniskt 
hjälpmedel, som sammanför förare och passagerare genom en 
mobilapplikation, är att betrakta som en traditionell taxi- eller 
transportverksamhet eller om denna verksamhet istället ska anses utgöra en 
elektronisk förmedlingstjänst. 
 
De väsentliga frågeställningarna är mot denna bakgrund: 

• Hur förhåller sig tjänsten Uber till fördragets regler om fri rörlighet 
av tjänster, informationssamhällets tjänster samt tjänster på 
transportområdet?  

• Vilken innebörd får det om tjänsten klassificeras som 1) en tjänst 
tillhörande informationssamhället eller 2) en tjänst på 
transportområdet?   

 

1.3 Avgränsningar 
På grund av arbetets begränsande omfattning finns det inte utrymme att 
beröra samtliga juridiska spörsmål som denna digitala tjänst gett upphov till.  
Arbetets ramar kommer således att vara begränsade till ovan angivna 
frågeställningar.  
 
Fri rörlighet av tjänster har även en nära anknytning till etableringsrätten, 
(d.v.s. rätten att stadigvarande och kontinuerligt bedriva ekonomisk 
verksamhet i en annan medlemsstat enligt artikel 49 FEUF). Denna 
etableringsrätt berör också en del av Ubers verksamhet. Vad 
etableringsrätten innebär kommer inte att beröras ingående i denna 
framställning. Ett skäl till detta är att frågan som den spanska domaren 
skickat till EU-domstolen är begränsad till just vad som avses med 
begreppet ”tjänst”.  
 
Ett annat perspektiv på Ubers framfart på marknaden, och som ofta bedöms 
vara den kritiska frågan i många länder, är Ubers ställning på marknaden ur 
konkurrenssynvinkel. Genom att Uber definierat sig som ett tjänsteföretag 
(och därav undgått regler och kostnader som tillkommer taxibranschen) 
menar många (främst etablerade taxiföretag) att företagets etablering gett 
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upphov till illojal konkurrens. Andra aspekter som föranlett kritik mot 
tjänsten rör områden som beskattning, förarens rättsliga ställning, försäkring 
och arbetsmiljöfrågor. Dessa perspektiv ger upphov till helt andra juridiska 
frågor och kommer inte beröras vidare i denna uppsats.  
 
Taxiverksamhet regleras i Sverige av bl.a. Taxitrafikförordningen 
(2012:238) och Taxitrafiklagen (2012:211). Hur taxiverksamheten och dess 
regleringar ser ut på den svenska marknaden kommer inte heller att beröras 
trots att EU-domstolens dom kan få konsekvenser även för den svenska 
marknaden. Dessa regler berörs inte av utrymmesskäl. 

1.4 Metod 
För att besvara ovannämnda frågeställningar används i grunden den 
rättsdogmatiska metoden, d.v.s. utifrån existerande rättskällor tolka och 
systematisera gällande rätt. Detta innefattar användningen av traditionella 
rättskällor såsom grundlag, lag, förarbeten, praxis och doktrin.14   
 
För att bättre förstå rättsreglernas funktion söker rättsdogmatikern vid behov 
kunskap om den verklighet där reglerna fungerar samt de värderingar som 
uppbär reglerna och deras betydelse för hur reglerna skall tillämpas.15 En 
rättsdogmatisk analys handlar sedan om att analysera de olika elementen i 
rättskälleläran så att slutresultatet får antas spegla gällande rätt eller hur 
rättsregeln skall uppfattas i ett visst konkret sammanhang.16 Korling och 
Zamboni uttrycker det som att ”det är sambandet mellan den konkreta 
tillämpningssituationen och den ofta abstrakta rättsregeln som ger 
rättsdogmatiken dess särskilda karaktär”.17 
 
Då olika rättskällor och tolkningsmetoder används inom olika 
rättstraditioner ska något sägas om EU-rättslig metod och 
tillvägagångssättet att hantera EU-rättsliga källor. Den EU-rättsliga metoden 
bygger på andra tolkningsprinciper som tar sig till uttryck i en annan 
rättskällelära än den svenska juridiska metoden. Vad gäller den EU-rättsliga 
normhierarkin kan en övergripande åtskillnad göras mellan två kategorier: 
primärrätten och sekundärrätten, där den förra är överordnad den senare.18  
 
Av stor vikt för tolkningen av EU-rätten är EU-domstolens rättspraxis. EU-
domstolen använder sig ofta av en ändamålsinriktad tolkningsmetod, d.v.s. 
hur ändamålet med rättsregeln kan uppfyllas.19 För att förstå EU-rättsliga 
bestämmelser måste de tolkas gentemot sitt sammanhang, sin bakgrund och 
sitt syfte i den legala kontext där en viss regel finns. Prejudikatläran är en 
annan än den svenska och det är viktigt att se EU-domstolens domar som en 
del i ett led av flera domar, d.v.s. mot bakgrund av både tidigare och ibland 
                                                
14 Lehrberg, 2015 s. 203f.  
15 Ibid.  
16 Korling & Zamboni, 2013, s. 21ff.  
17 Ibid s. 26. 
18 Se kapitel 2.3 för en vidare redogörelse. 
19 Hettne & Otken Eriksson (red), 2011, s. 36f. 
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senare avgöranden med anknytning till de aktuella frågeställningarna.20 För 
en mer genomgående redogörelse av EU-domstolens tolkningsprinciper 
hänvisas till kapitel 2.5. 
 

1.5 Material 
För att utreda och analysera frågeställningarna har jag genomgående använt 
mig främst av primärrätt, rättsfall från EU-domstolen, doktrin och artiklar.  
 
Vid redogörelsen för EU:s maktbefogenheter och begreppet ”tjänst” har 
främst fördragstext och EU-rättslig praxis (som ofta tolkar dessa 
bestämmelser) varit till stor användning.  
 
Gällande övriga kapitel står främst sekundärrättslig lagstiftning i fokus, bl.a. 
direktiv 123/2006 (hädanefter kallat tjänstedirektivet), direktiv 
EU/2015/1535 (hädanefter kallad anmälningsdirektivet) och direktiv 
2000/31/EG (hädanefter kallat e-handelsdirektivet).  
Med anledning av att tjänster som förmedlas över internet är ett relativt 
modernt fenomen– och som i hög grad påverkas av teknikutvecklingen, har 
många av de begrepp som berör tjänster tillhörande informationssamhället 
ännu inte varit föremål för EU-domstolens praxis.  För att ge en helhetsbild 
har jag därför även valt att beakta vissa förarbeten från framförallt 
kommissionen, bl.a. eftersom förarbeten inom EU-rätten fått en ökad 
betydelse vid tolkning av sekundärrätten.21 Jag har även valt att ta del av och 
använda mig av andra icke-bindande meddelanden samt 
vägledningsdokument som publicerats av kommissionen. Även om dessa 
dokument inte kan sägas ha en prejudicerande verkan har kommissionen en 
viktig uppgift i att främja EU:s intressen, säkerställa tillämpningen av 
fördragen och övervaka EU:s intressen.22 Kommissionens 
vägledningsdokument, som också återspeglar andra bindande rättskällor, har 
därför stor betydelse i praktiken.  
 
I avsaknad av EU-rättslig praxis rörande tolkning av vissa begrepp har det 
även, utöver kommissionens meddelanden, varit av betydelse att ta hjälp av 
svenska propositioner och offentliga utredningar för att se hur den svenska 
lagstiftaren tolkat olika begrepp.  Även Kommerskollegiums utredningar 
och rapporter har använts för att belysa viss problematik på den inre 
marknaden. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, 
EU:s inre marknad och handelspolitik och förser regeringen med analyser 
och annat underlag inför förhandlingar och diskussioner i EU.23 
 
”Tjänster på transportområdet” har inte blivit definierat inom litteraturen. I 
avsaknad av material har jag därför fått studera de domar som funnits att 

                                                
20 Hettne & Otken Eriksson (red), 2011, s. 36f. 
21 Bergström & Hettne, 2014, s. 59. 
22 Se artikel 17 FEU. 
23 http://www.kommers.se/om-oss/  
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tillgå som rör artikel 58.1. FEUF och artikel 2.2 d) i tjänstedirektivet. 
Urvalet av dessa domar har skett genom sökträffar på ovanstående artiklar 
på databaserna Curia och Info Torg Juridik.  
 
För att belysa de reaktioner som förekommit gentemot tjänsten Uber runt 
om i Europa och för att ge en helhetsbild av det aktuella läget har jag även 
valt att använda mig av tidningsartiklar från europeisk press.  

1.6 Forskningsläge 
Fri rörlighet av tjänster har sedan länge varit ett område som gett upphov till 
akademiska arbeten inom litteraturen. Bl.a. har Susanne St Clair Renard, 
universitetslektor vid Juridiska institutionen Uppsala skrivit sin 
doktorsavhandling om Fri rörlighet för tjänster – tolkning av artikel 49 EGF. 
Denna avhandling skrevs dock innan tjänstedirektivets tillkomst men har 
använts bl.a. vid redogörelsen för fri rörlighet av tjänster.    
 
Maria Wiberg avhandling ”The EU service Directive – Law or Simply 
Policy?” tar i stället fokus på tjänstedirektivet som sådant, bl.a. huruvida 
tjänstedirektivet liberaliserar den inre marknaden för tjänster och huruvida 
detta skapar konstitutionella svårigheter ur ett normhierarkiperspektiv.  
 
I övriga hänseenden saknas forskning som specifikt rör övriga områden 
beskrivna i denna uppsats.  

1.7 Disposition 
Efter denna inledning kommer en redogörelse om EU:s maktbefogenheter 
och dess gränser som ämnar ge läsaren en första inblick i ”EU-systemet” 
och hur EU-rätten förhåller sig till nationell rätt. I kapitel 3 Fri rörlighet av 
tjänster redogörs grundstrukturen för begreppet ”tjänst” enligt fördraget och 
tjänstedirektivet. I kapitel 4 Delningsekonomin och EU kommer en kort 
beskrivning om vad delningsekonomin är och hur detta mottagits av 
kommissionen och övriga medlemsstater. I kapitel 5 Tjänster tillhörande 
informationssamhället kommer en redogörelse för begreppet 
”informationssamhällets tjänst” och vad som utgör en sådan tjänst. Kapitlet 
6 Tjänster på transportområdet ämnar ge läsaren en inblick i hur EU:s 
kompetens har sett ut på transportområdet. Detta kommer främst att ske med 
utgångspunkt i fördraget men även dess särställning i tjänstedirektivet och 
hur begreppet tjänst på transportområdet tolkats i EU-rättslig praxis. I 
kapitel 7, Anmälningsdirektivet, kommer en redogörelse för vilka krav som 
ställs på en medlemsstat vid antagande av nya nationella föreskrifter som 
kan påverka den fria rörligheten på marknaden. Avslutningsvis, i kapitel 8, 
görs en Analys som består av en summering, diskussion och slutsatser 
gällande Uber i förhållande till fördragets regler om tjänster tillhörande 
informationssamhället samt tjänster på transportområdet i förhållande till 
ovan nämnda frågeställningar.   
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2 EU:s maktbefogenheter och 
dess gränser 

1957 skapade de sex länder som ingick i Kol- och stålunionen Europeiska 
ekonomiska gemenskapen (EEG) genom ett nytt fördrag, det så kallade 
Romfördraget.24 Denna gemenskap grundades på en tullunion och 
upprättandet av en gemensam marknad byggd på principen om fri rörlighet 
för varor, tjänster, arbetstagare och kapital över gränserna. Denna 
grundstruktur, trots utveckling av bredare målsättningar, består fortfarande 
såsom en del av EU-samarbetets viktigaste kärna.25 EU:s organisation, 
maktbefogenheter och beslutsfattande regleras i internationella fördrag som 
ingåtts mellan medlemsstaterna.  
 
Som nämndes inledningsvis, har exempelvis taxiverksamhet, p.g.a. dess 
lokala anknytning och med bakgrund i subsidiaritetsprincipen, ansetts 
tillfalla nationell kompetens. Anledningen till att detta är viktigt att känna 
till är att det kan få stor betydelse i det enskilda fallet. För att sätta Ubers 
inträde på den europeiska marknaden liksom frågeställningarna i ett större 
perspektiv, krävs det således en viss kunskap om hur och på vilket sätt EU 
kan och får agera utifrån den kompetens unionen blivit tilldelad. Nedan 
följer en redogörelse för hur detta kommer till uttryck i fördragen och 
unionsrättsliga principer.  
 

2.1 Uppdelning av EU-kompetens och 
nationell kompetens 

Samarbetet inom EU bygger på idén att medlemsstaterna har delegerat 
makten över vissa mer eller mindre specifikt angivna områden till EU enligt 
fördragen. Artikel 1 och artikel 5 FEU slår fast att EU är en union som 
medlemsstaterna upprättat mellan sig och att utövandet av unionens 
befogenheter bestäms inom de ramar som fördragen tillåter. Att EU skiljer 
sig från andra mellanstatliga internationella samarbeten framgår av EU-
domstolens avgörande i Van Gend en Loos.26  
 
Av betydelse här är även den s.k. legalitetsprincipen. I artikel 2 FEU nämns 
rättsstaten bland unionens grundläggande värden och att verksamheten inom 
EU bygger på fasta rättsliga principer vilket betyder att institutionerna måste 
                                                
24 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG-fördraget.  
25 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 25f.  
26 Se mål 26/62, Van Gend en Loos p. 3 sammanfattning där EU-domstolen slog fast att 
fördraget inte bara reglerade ömsesidiga förpliktelser mellan medlemsstaterna utan ”utgör 
en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara inom begränsade 
områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna utan 
även dessas medborgare lyder under”. 
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respektera varandras befogenheter samt att EU inte ska verka på andra 
områden än där medlemsstaterna genom fördragen tilldelat unionen 
kompetens. Legalitetsprincipen rör emellertid inte bara frågan om EU 
generellt har kompetens att agera utan även när och hur denna kompetens 
får utnyttjas.27 
 
Huruvida unionen har kompetens att agera och omfattningen av unionens 
beslutsmakt varierar från område till område. Vilken kompetens unionen har 
kallas i fördraget principen om tilldelade befogenheter och framgår av 
artikel 5 FEU. Principen innebär i korthet att EU enbart har den kompetens 
som den blivit tilldelad för att agera på specifika områden. Närmare 
bestämmelser om unionens befogenheter framgår av artiklarna 2-6 FEUF 
och kan delas in i tre huvudkategorier. Den första är områden där EU har 
exklusiv kompetens vilket innebär att medlemsstaterna i princip har överfört 
sin kompetens att hanteras på unionsplanet.28 Den andra kategorin är delad 
kompetens vilket innebär att medlemsstaterna själva får utöva sin 
befogenhet i den mån unionen inte utövat sin.29 Detta innebär med andra ord 
att om EU utnyttjat sin kompetens på ett område där kompetensen är delad 
blir resultat likt det som gäller vid exklusiv kompetens. Omvänt gäller att 
kompetensen återgår till medlemsstaterna om EU skulle backa tillbaka inom 
en sektor. 30 Utöver områden där EU har exklusiv och delad kompetens har 
unionen, som en tredje kategori, även kompetens att vidta åtgärder för att 
stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder.31 De åtgärder 
som EU:s institutioner beslutar om får således endast stödja, samordna eller 
komplettera sådana åtgärder som medlemsstaterna själva beslutar om utan 
att ersätta deras befogenhet.32  
 

2.2 Utövandet av unionens makt – 
subsidiaritet, proportionalitet och 
lojalitet 

Utöver principen om tilldelade befogenheter är det även andra förhållanden 
som styr unionens maktutövande. Att unionen enligt principen om tilldelade 
befogenheter har kompetens att agera på ett område behöver inte betyda att 
unionen får lov att göra det i det konkreta fallet. Enligt fördraget nämns 
ytterligare två principer som påverkar hur unionen får använda sin makt, 
nämligen subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.  
 

                                                
27 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 36f.  
28 Här finns bl.a. tullunionen och EU:s konkurrensregler. 
29 Områden där EU har delad kompetens är bl.a. den inre marknaden, jordbruk och 
miljöskydd. 
30 Artikel 2.2 FEU. Se även Bergström & Hettne, 2014, s. 84. 
31 Exempel på områden där EU har en så kallad stöttande funktion är bl.a. industripolitik, 
hälsoskydd och kultur. 
32 Se artikel 165-169 FEUF. 
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Subsidiaritetsprincipen innebär i korthet att unionen ska vidta en åtgärd 
endast om målen för åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå.33 Frågan är således 
om en åtgärd på grund av dess omfattning och verkningar bättre och mer 
effektivt kan uppnås på EU-nivå istället för genom 28 olika nationella 
åtgärder på samma område.34 Ett exempel är taxiindustrin som, p.g.a. stora 
variationer, sköts nationellt eller t.o.m. lokalt runt om i medlemsstaterna.35  
Proportionalitetsprincipen innebär att vidtagna åtgärder till innehåll och 
form inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att nå fördragens mål.36 
Principen innebär en slags balans mellan mål och medel och, genom de 
vidtagna åtgärderna, hur sannolikt det är att målet kan uppnås.37 Denna 
prövning kan således sägas innehålla två bedömningar; för det första om den 
aktuella åtgärdens ändamålsenlighet och för det andra, huruvida den är 
nödvändig.38 
 
Såsom en tredje princip, som också markerar en begränsning av unionens 
möjligheter att begagna sin makt, nämner unionsfördraget att unionen ska 
respektera medlemsstaternas nationella identitet, såsom regionalt självstyre 
och nationell säkerhet.39  
 
Vidare krävs, för att EU ska fungera effektivt, att medlemsstaterna fullgör 
sina uppgifter enligt fördraget och följer de skyldigheter som unionsrätten 
säkerställer för att unionsrätten ska få fullt genomslag.40 Förhållandet 
mellan unionen och medlemsstaterna bygger på principen om lojalt 
samarbete; medlemsstaternas ska lojalt samarbeta och bistå varandra. 
Principen ställer krav på både positivt handlande och negativt avstående. 
Artikel 4.3 FEU anger att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder 
för att säkerställa sina unionsskyldigheter samt avstå från att fullgöra 
uppgifter som kan äventyra unionens mål.  
 

2.3 EU-rättens genomförande 

2.3.1 Primärrätt och sekundärrätt 
EU:s primärrätt omfattar de mest grundläggande föreskrifterna och lägger 
grunderna för unionens befogenheter, beslutsordning och verksamhet. 
Primärrätten utgör den överordnade och mest grundläggande nivån i EU:s 
normhierarki och det är sedermera primärrättens regler som styr hur och 
under vilka förutsättningar som sekundärrätten sedan blir till.41  

                                                
33 Se artikel 5.3 FEU. 
34 Chalmers m.fl., 2014, s. 395.   
35 Se fotnot 12. 
36 Artikel 5.4. FEU. 
37 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 43.  
38 Ibid. 
39 Se artikel 4.2 FEU. 
40 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 46. 
41 Bergström & Hettne, 2014, s. 20f.  
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Primärrätten består av de båda fördragen som slutits mellan EU:s 
medlemsstater, EU-fördraget och EUF-fördraget, samt rättighetsstadgan 
men också några andra typer av grundläggande föreskrifter såsom 
anslutningsfördragen och protokoll som är anslutna till fördragen. 
Förordningar, direktiv och beslut hänförs till sekundärrätten.42 Det är med 
rättslig grund i primärrätten som i sin tur sekundärrätten blir till. 
Primärrätten och principen om tilldelade befogenheter uppställer krav och 
begräsningar på vilka förfaranden som ska följas vid beslutandet av olika 
föreskrifter. Om en bestämmelse inom sekundärrätten skulle strida mot en 
bestämmelse inom primärrätten följer av artikel 263 FEUF att primärrätten 
har företräde. Utifall att en konflikt skulle uppstå mellan rättspraxis som 
grundar sig på primärrätt och senare tillkommen sekundärrätt löses detta i 
praktiken tolkningsvägen.43 Om en bestämmelse i sekundärrätten kan tolkas 
på flera sätt, ska den tolkning som leder till att bestämmelsen är förenlig 
med primärrätten ges företräde framför den tolkning som leder till 
oförenlighet med fördragen.44 

2.3.2 Harmoniserat eller icke-harmoniserat 
område? 

Lagstiftningen inom EU kan på ett något för enkelt sätt delas upp i 
harmoniserade och icke-harmoniserade områden. Ett harmoniserat 
lagstiftningsområde innebär att medlemsländerna gemensamt har kommit 
överens om gemensamma regler som gäller alla medlemsländer. Motsatsvis, 
när ett lagstiftningsområde är icke-harmoniserat, lämnar detta utrymme för 
medlemsstaterna att själva skapa nationella regler på området. Samma regler 
gäller då inte inom unionen och det kan finnas större eller mindre 
variationer mellan medlemsländerna.45 
 
När medlemsländerna lagstiftar på ett icke-harmoniserat lagstiftningsområde 
följer att de måste respektera principen om fri rörlighet enligt EUF-
fördraget. Åtgärder, inklusive myndigheters föreskrifter, som kan hindra den 
fria rörligheten är som huvudregel inte tillåtna.  
 

2.4 Unionsrättens förhållande till nationell 
rätt  

I rättsfallet Van Gend en Loos, lanserade EU-domstolen en idé om direkt 
effekt och att unionsrätten kan åberopas inför nationella myndigheter och 
domstolar i medlemsstaterna vilket i sin tur gav upphov till en ny 

                                                
42 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 47f. 
43 Bergström & Hettne, 2014, s. 48.  
44 C-305/05 Ordre des barreaux francophones et germanophone m.fl. p. 29, mål 218/82 
Kommissionen mot rådet. p. 15. 
45 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 57. 
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rättsordning.46 I rättsfallet Costa mot ENEL som avgjordes i början av 1960-
talet (drygt ett år efter avgörandet i Van Gend en Loos), slog EU-domstolen 
för första gången fast att EU-rätten har företräde framför nationell rätt vid en 
normkonflikt mellan de två rättsordningarna.47 Principen har kommit att bli 
kallad principen om unionsrättens företräde och har sedan den lanserades 
haft en central betydelse vid utveckling av principen om lojalt samarbete 
och EU-rättens enhetlighet och genomslagskraft i medlemsstaternas 
rättssystem.48 Grundtanken med principen kan sägas vara att den makt som 
utövas genom EU-rätten inte kan tillåtas att variera mellan EU:s 28 
medlemsstater och kan inte heller befinna sig i konflikt med några 
bestämmelser i den nationella rätten. Enligt principen måste nationell 
lagstiftning tolkas på ett sätt som överensstämmer med EU-rättens krav. 
Likaså hindrar principen medlemsstaterna från att anta nya rättsakter som 
står i strid med EU-rättsliga bestämmelser.49  
 
Vad som utgör ”lagstiftning” har fått en vid betydelse – det gäller inte bara 
lagstiftning i strikt mening utan ”varje bestämmelse i en nationell 
rättsordning eller varje lagstiftnings-, förvaltnings- eller domstolspraxis, 
som kan få till följd en försvagning av gemenskapsrättens verkan.”50 EU-
rätten har således företräde oavsett vilken rättslig status den nationella 
regeln har, även i förhållande till medlemsstaternas nationella författningar 
och grundlagar.51 Det innebär inte att det påverkar giltigheten av den 
nationella bestämmelsen i sig utan att den, vid konflikt med en EU-rättslig 
regel, sätts åt sidan.52  
 
Vilken form EU-rätten ska ha för att ha företräde framför nationell rätt har 
även det varit föremål för domstolen. Unionsrättens företräde gäller inte 
bara när det kommer till bestämmelserna i fördraget utan även ”direkt 
tillämpliga rättsakter”.53 Enligt företrädesprincipen gäller således att alla 
former av EU:s rättsakter, även de allra lägsta, står över alla former av 
nationell lag.54 En nationell domstol kan således inte besluta att en regel i 
unionsrätten är ogiltigt, utan måste i sådana fall hänskjuta frågan till EU-
domstolen som är den enda som har kompetens att avgöra frågan.55 
 
Att medlemsstaterna, i enlighet med principen om lojalt samarbete, ska se 
till att EU-rätten följs, tillkommer inte enbart nationella domstolar utan alla 
                                                
46 Jfr mål 33/74 Van Binsbergen som vid ett senare tillfälle fastslog att även artiklarna för 
fri rörlighet av tjänster har direkt effekt.  
47 Se C-399/11, Stefano Melloni, p. 59.   
48 Principen nämndes för första gången i mål 106/77Amministrazione delle Finanze dello 
Stato mot Simmenthal SpA. Se även Bergström & Hettne, 2014, s. 116.  
49 Se bl.a. mål 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA p. 
17, C-213/90 Association de Soutien aux Travailleurs Immigres (ASTI) p. 18 och C-409/06 
Winner Wetten GmbH, p. 53.  
50 Mål C-106/77 Amministrazione delle Finanze p. 22 samt C-409/06 Winner Wetten 
GmbH p. 56. 
51 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft. Se även Craig & de Búrca, 2015, s. 107. 
52 Barnard & Peers, 2014, s. 160. 
53 Bergström & Hettne, 2014, s. 119. 
54 Jacobs, 2004, s. 311.  
55 C-314/85, Foto-Frost, p. 17. 
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förvaltningsorgan, inbegripit lokala myndigheter är skyldiga att ge 
unionsrätten företräde.56 Detta innebär således att EU-rättens företräde 
framför nationell rätt får betydelse vid handläggning av det enskilda fallet.57 
 

2.5 EU-domstolens tolkningsprinciper 
EU-domstolen är den institution som har till sin huvudsakliga uppgift att 
säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen.58  
Detta innebär att domstolen enligt artikel 263 FEUF ska granska 
lagenligheten av unionens lagstiftningsakter men ska också enligt artikel 
267 FEUF, på en nationell domstols begäran, meddela förhandsbesked om 
tolkning av fördragen och giltigheten och tolkning av sekundärrätt. 
 
Bestämmelser i unionsrätten har varit och fortfarande är, tämligen vaga och 
oprecisa.59 Detta har medfört att EU-domstolen, genom tolkning, utvecklat 
ett antal principer, både utifrån enskilda bestämmelserna i fördraget men 
också allmänna principer med bakgrund av flera mer specifika 
bestämmelser såsom t.ex. likabehandlingsprincipen.60  
 
Vid tolkning av en bestämmelse har domstolen uttalat att ”utgångspunkten 
är […] inte bara [att] beakta dess lydelse, utan också dess sammanhang och 
de syften som eftersträvas med den.”61 Detta kan i sin tur leda till en rad 
olika tolkningsmetoder, t.ex. bokstavstrogen tolkning, tolkning vid olika 
språkversioner, autonom tolkning, analogitolkning och systematisk 
tolkning.62 Som utgångspunkt, när flera tolkningar är möjliga, väljer dock 
EU-domstolen den som är mest förenlig med den aktuella bestämmelsens 
syfte.63  
 
Den tolkningsmetod som unionsdomstolarna är mest kända för är den 
teologiska eller ändamålsorienterade lagtolkningsmetoden. Denna metod 
kan sägas fylla tre olika syften inom unionsrätten: främja det syfte som 
eftersträvas med en viss bestämmelse, motverka orimliga konsekvenser som 
kan bli följden av en bokstavstrogen tolkning och fylla ut de luckor som 
annars skulle finnas i unionsrätten.64 Enligt Hettne och Otken Eriksson är 
denna tolkningsmetod i princip av subsidiär karaktär – d.v.s. den används 

                                                
56 C-606/10 Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), 
p. 75.  
57 Barnard & Peers, 2014, s. 160. 
58 Se artikel 19.1 FEU. 
59 Jfr t.ex. begreppen ”tjänst” liksom ”transport”. 
60 Bergström & Hettne, 2014, s. 382f.  
61 Se bl a mål 292/82 Firma E. Merck p. 12 och mål 283/81 Srl CILFIT, p. 18.  
62 Hettne & Otken Eriksson (red), 2011, s. 159 samt Bergström & Hettne, 2014, s. 391.  
63 Se mål 34/74 Roquette frères mot franska staten p. 13-21, se även C-558/11 SIA 
Kurcums Metal, p. 48 där EU-domstolen uttalar att ”i händelse av bristande 
överensstämmelse mellan språkversionerna av en unionsrättslig text, ska den aktuella 
bestämmelsen tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i 
vilka den ingår.” 
64 Shermers & Waekbroeck, 2001, s. 21ff. 
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framförallt när en bestämmelses lydelse eller kontextuella sammanhang är 
oklart.65  
 
I avsaknad av sekundärlagstiftning och detaljerade regler har domstolen 
istället ofta tolkat fördragsbestämmelserna (som ofta är mycket 
målinriktade) och därmed tagit på sig en mer rättsskapande roll.66 Även då 
sekundärlagstiftning finns att tillgå i det specifika fallet, kan det uppstå olika 
intressen som står mot varandra. I samband med den ändamålsorienterade 
tolkningen använder EU-domstolen stundtals en systematisk tolkning. 
Domstolen sätter då in en regel i ett större sammanhang, t.ex. relevant 
fördragstext eller kontexten för rättsakten som reglerna återfinns i. Det 
ankommer således många gånger på EU-domstolen att ge de 
framförhandlade texterna ett förnuftigt och sammanhängande innehåll.67 
Som utgångspunkt gäller dock, att när en bestämmelse i sekundärrätten kan 
tolkas på flera sätt, ska den tolkning som leder till att bestämmelsen är 
förenlig med primärrätten ges företräde.68 Man vill således undvika resultat 
som framstår som orimligt med hänsyn till unionsrätten i övrigt – i 
synnerhet dess grundläggande bestämmelser och principer.69 De allmänna 
rättsprinciperna kan således utgöra ”styrmedel” vid EU-domstolens 
rättskipande verksamhet.70 
 
 

                                                
65 Hettne & Otken Eriksson (red), 2011, s. 168.  
66 Ibid s, 167.  
67 Ibid s. 167f.  
68 Se bl.a. C-305/05 Ordre des barreaux francophones p. 28 och mål 218/82 Kommissionen 
mot rådet, p. 15. 
69 Se t.ex. mål 65/76 Marcel Derycke, p. 20. 
70 Hettne, 2008, s. 28. 
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3 Fri rörlighet av tjänster 
Marknadsintegration har alltid varit ett av EU:s främsta mål med en 
tullunion och fri rörlighet mellan medlemsstaternas gränser. Artikel 3.3 FEU 
beslutar om en inre marknad och av artikel 26.2 FEUF följer att området 
utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, 
ska säkerställas.  
 
Idag består ungefär 70 procent av den ekonomiska aktiviteten och 
sysselsättningen i EU av tjänster.71 Trots detta svarar tjänster enbart för ca 
25 procent av handeln inom EU. Det råder ingen tvekan att förverkligandet 
av den inre marknaden på tjänsteområdet har gått väsentligt långsammare än 
t.ex. på varuområdet.72  
 
Grundbegreppet ”tjänst” framgår av artikel 57 FEUF. Många 
sekundärrättsliga bestämmelser som rör andra typer av tjänster måste dock 
ofta ses i ljuset av fördragets bestämmelser och uppfylla de krav som 
fastställts genom domstolens praxis.73 Det är således av vikt att förstå vad 
som utgör ”grundpelarna” i begreppet för att sedan kunna sätta detta i 
perspektiv gentemot andra typer av tjänster, såsom t.ex. tjänster tillhörande 
informationssamhället liksom tjänster på transportområdet. För att bättre 
förstå övriga kapitel kommer således en kort redogörelse om dels vad som 
är att anse som ”tjänst” enligt fördragets mening, dels hur detta begrepp 
blivit föremål för domstolens tolkning och hur dess förhållande ser ut 
gentemot övriga friheter.  
 

3.1 Räckvidden av begreppet tjänst 
Fri rörlighet av tjänster framgår av artiklarna 56-62 FEUF. För att uppnå 
målet med den inre marknaden framgår av artikel 56 FEUF att 
inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen är 
förbjudna.  
 
Vad som utgör en tjänst framgår av artikel 57 FEUF där tjänster i fördragets 
mening definieras som ”prestationer som normalt utförs mot ersättning, i 
den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri rörlighet för 
varor, kapital och personer”. Fördraget ger dock inget närmare besked än så 
om vad som är att anse som en ”tjänst”. Försök till att definiera tjänster har 
tidigare gjorts och då med utgångspunkt i tjänstens ”tillfälliga och 
immateriella karaktär” – d.v.s. att tjänstens tillfälliga karaktär medför att de 
vanligtvis inte lagras utan konsumeras i samma ögonblick som de 

                                                
71 http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/index_en.htm  
72 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 72f.  
73 Jfr t.ex. artikel 4.1. tjänstedirektivet. 
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tillhandahålls.74 St Clair Renard anser dock att någon definition egentligen 
inte går att nå, då nya tjänster ständigt tillkommer.75  
 
Istället ges grundförutsättningarna för vad som ska räknas som en tjänst 
enligt artikel 57 FEUF samt en icke-uttömmande uppräkning av fyra 
verksamheter som särskilt avses:   

 
”Med tjänster ska särskilt avses verksamhet  
a) av industriell natur,  
b) av kommersiell natur,  
c) inom hantverk,  
d) inom fria yrken.  
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitlet om 
etableringsrätt får den som tillhandahåller en tjänst tillfälligt utöva sin 
verksamhet i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls på samma villkor 
som denna stat uppställer för sina egna medborgare.” 

 
Vad som kan utläsas ur artikeln är att ”tjänster” är ett samlingsbegrepp som 
omfattar all ekonomisk aktivitet som inte faller under bestämmelserna om 
fri rörlighet för varor, kapital och personer.76 Detta innebär dock inte att 
artikeln fastställer en prioritetsordning mellan friheten att tillhandahålla 
tjänster och övriga grundläggande friheter. Syftet är istället att ingen 
ekonomisk verksamhet ska falla utanför tillämpningsområdet för de 
grundläggande friheterna.77 Tjänstebegreppet ges således dels en positiv 
bestämning; gränsöverskridande verksamhet, dels en negativ bestämning; 
verksamhet som inte regleras av fördragets bestämmelser om fri rörlighet av 
varor, personer eller kapital och kan endast ses i förhållande till och genom 
uteslutande av dessa.78  

3.1.1 Prestation/verksamhet 
Tjänsters karaktär av prestation/verksamhet medför enligt St Clair Renard, 
en nära koppling mellan tjänsten och tjänsteutövaren. Många gånger är det 
inte möjligt att separera tjänstens egenskap och kvalitet från tjänsteutövaren. 
Reglering av tjänstens kvalitet sker därför vanligtvis genom krav på att 
tjänsteutövaren skall ha vissa kvalifikationer.79  
 
Bland massproducerade tjänster går det dock oftast att särskilja tjänsten från 
tjänsteutövaren på så sätt att tjänsten själv är bärare av vissa egenskaper och 
kvalitéer. Så är exempelvis fallet med TV-sändningar och spelverksamhet. 
Enligt St Clair Renard kommer likaså den växande marknaden för 
försäljning av tjänster via internet med all sannolikhet att bidra till 
utvecklingen av att tjänsten får en mer självständig karaktär.80  

                                                
74 St Clair Renard, 2007, s. 30.  
75 Ibid. s. 31.  
76 Se även C-55/94 Gebhard, p. 22 där EU-domstolen uttalar att bestämmelserna i kapitlet 
om tjänster är subsidiära till bestämmelserna om kapitlet om etablering.  
77 C-452/04 Fidium Finanz AG, p. 32.  
78 St Clair Renard, 2007, s. 29f.  
79 Ibid. s. 39.  
80 Ibid. 



 20 

3.1.2 Ersättning 
För att omfattas av den fria rörligheten av tjänster krävs en viss ekonomisk 
aktivitet, vilket kan ses gentemot ett krav om ersättning.81 Det viktigaste 
kännetecknet för en ersättning är att den utgör en ekonomisk motprestation 
för tjänsten i fråga – en motprestation som normalt fastställs mellan 
tjänsteleverantören och mottagaren av tjänsten.82 Det är inte nödvändigt att 
den som tillhandahåller tjänsten gör detta i vinstsyfte även om det är fråga 
om verksamhet som utgör en bisyssla som i princip är oavlönad.83 Frågan 
om s.k. indirekt ersättning har också varit föremål för domstolens prövning. 
Enligt domstolen krävs det inte, enligt fördraget, att tjänsten betalas av den 
som mottar tjänsten i fråga. Det har bl.a. ansetts tillräckligt att sändarna av 
en tjänst erhåller ersättning av annonsörer för de tjänster som de 
tillhandahåller genom att ta med deras reklaminslag i ett program.84 Enbart 
spridningen av information av något som kan klassas som en tjänst har inte 
ansetts tillräckligt för att omfattas av artikel 57 FEUF för det fall 
spridningen inte sker för en ekonomisk aktörs räkning.85   
 

3.1.3 Av temporär karaktär 
Betydelsen av att tjänsten ska vara av en temporär karaktär har att göra med 
tjänsters nära koppling till etableringsfriheten. Den avgörande skillnaden 
mellan tjänst och etablering är att tjänsteutövaren har kvar sin fasta punkt i 
hemlandet och endast tillfälligt vistas i ett annat land. Skillnaden mellan 
etableringar och tjänster är således främst en fråga om hur pass varaktig 
närvaro i värdlandet det är frågan om.86  
 
Det går dock inte att ge en direkt tidsangivelse för vad som är att anse som 
”temporärt”. Detta har att göra med att fördragets bestämmelser omfattar 
tjänster av helt olika slag varav det kan föreligga en stor skillnad i 
tidshänseende tjänster emellan. Således kan tjänster som tillhandahålls 
under en längre tid (t.ex. tjänster som tillhandahålls i samband med 
bebyggelsen av en stor byggnad) omfattas av fördraget såväl som 
”verksamheter som består i rådgivning eller i att lämna upplysningar mot 
ersättning som sker mer eller mindre regelbundet, även under en lång period 
som tillhandahålls av en ekonomisk aktör i en medlemsstat till personer som 
är etablerade i en eller flera andra medlemsstater”.87 Annorlunda ter det sig 

                                                
81 Barnard, 2013, s. 233. 
82 263/86 Humbel, p. 17. Se även de förenade målen C-372/09 och C-373/09 Josep 
Peñarroja Fa, p. 37 samt C-281/06 Jundt, p. 29.  
83 Se C-157/99 Smits och Peerboms, p. 50 och 52 samt C-281/06 Jundt, p. 33. 
84 Se mål 352/85 Bond van Adverteerders m.fl., p. 16. 
85 Se mål C-159/90 The Society for the Protection of Unborn Children Ireland, som rörde 
en irländsk studentorganisation som spridde information angående abort i en annan 
medlemsstat. 
86 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 324. 
87 C-215/01 Schnitzer, p. 30-32. 
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dock om verksamheten utövas permanent eller åtminstone utan någon 
förutsägbar tidsbegränsning.88  
 
Etableringar kännetecknas motsatsvis av att ett utländskt företag flyttar till 
eller startar ett dotterbolag i en annan medlemsstat med syfte att skapa en 
varaktig närvaro i värdlandet.89  Viktiga bedömningsfaktorer är inte bara 
tjänstens varaktighet, utan även till hur ofta den ägt rum, dess 
regelbundenhet och kontinuitet.90 Gränsdragningen är dock inte alltid helt 
lätt. Bl.a. har domstolen uttalat att trots tjänstens tillfälliga karaktär utesluts 
inte att den som tillhandahåller tjänsten förser sig med en viss infrastruktur 
och möblemang i värdmedlemsstaten om det är nödvändigt för att kunna 
fullgöra den ifrågavarande tjänsten.91  
 

3.1.4 Gränsöverskridande 
För att tjänsten i fråga skall vara gränsöverskridande kan man utgå från tre 
typfall. Det första typfallet utgår från en situation där en tjänsteleverantör är 
etablerad i en stat och har medborgarskap i en annan medlemsstat92 eller då 
tjänsten utförs av en person (eller ett bolag) i en annan medlemsstat93 och 
som senare åker tillbaka till den stat där han eller hon är etablerad, efter det 
att tjänsten genomförts. En tjänstemottagare har på likande sätt rätt att söka 
upp tjänsteleverantören – d.v.s. en EU-medborgare har rätt att resa till ett 
annat land för att där motta tjänsten i fråga.94 Det har, för det tredje, även 
ansätts att tjänsten ifråga uppfyller kravet på gränsöverskridande när enbart 
själva tjänsten passerar en gräns såsom telefon, fax, email, internet eller 
kabel.95  
 

3.2 Gränsdragning mellan tjänster och 
övriga friheter 

Som ovan beskrivits är tjänster ”prestationer som normalt utförs mot 
ersättning, i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri 
rörlighet för varor, kapital och personer”. Denna restpostfunktionens 
innebörd är emellertid inte helt klar. Som ovan redogjorts har funktionen 
setts utifrån en negativ bestämning av tjänster – d.v.s. att övriga friheter 

                                                
88 C-456/02 Trojani, p. 28.  
89 För en utförlig beskrivning av gränsdragningen mellan tjänster och etablering hänvisas 
till generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i mål C-76/90, Säger, p. 25-26.  
90 C-55/94 Gebhard, p. 27.  
91 Ibid. Se även C-298/99 Kommissionen mot Italien, p. 56. 
92 Dock förutsätts inte att personen måste ha medborgarskap i det land han eller hon är 
etablerad, se C-290/04 FKP Scorpio, p. 67-68 
93 Dock ej i tredje land, se C-452/04 Fidium Finanz, p. 25. 
94 De förenade målen 286/82 och 26/83 Luisi och Carbone mot Ministero del Tesoro och C-
372/04 Yvonne Watts. 
95 C-384/93 Alpine Investments, C-405/98 Gormet, p. 39 samt C-243/01 Piergiorgio 
Gambelli, p. 54 angående tjänster som erbjuds via internet.  
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först måste bestämmas för att sedan kunna uteslutas men medför ingen 
prioritetsordning i sig.96  
 
Hur man ska gå tillväga vid fastställande och val av tillämplig frihet framgår 
av domstolens praxis. Först fastställs vilka friheter som kan påverkas av de 
ifrågasatta nationella bestämmelserna samt huruvida en frihet dominerar 
över den andra.97 Efter det prövas i princip bara bestämmelserna mot 
bakgrund av endast en av dessa friheter om det visar sig att den ena friheten 
är helt under- eller överordnad de andra och kan anknytas till den. Som 
huvudregel ska endast en frihet komma i fråga.98 
 
Enligt St Clair Renard kan följande sägas. Gällande gränsdragningen mellan 
varor och tjänster ska, om tjänsten ingår som en underordnad del i 
produktionen av varor, föredragets bestämmelser om fri rörlighet av varor 
tillämpas. Motsatsvis gäller – att bestämmelserna om fri rörlighet för 
tjänster ska tillämpas, om varor istället ingår som en underordnad del i 
tillhandahållandet av tjänsten.99 Gällande gränsdragningen mellan 
arbetskraft och tjänst är det viktigt att se till anställningsförhållandet och 
huruvida arbetet/verksamhet de facto kan anses utförd åt eller för annan och 
under arbetsledning. Om inte, ska frågan bedömas gentemot fri rörlighet av 
tjänster. Enligt Renard är gränsdragningen mellan kapital och tjänst 
nästintill fiktiv. Som utgångspunkt görs bedömningen utifrån direktiv 
88/361100 som anger att alla kapitalrörelser regleras av fri rörlighet av 
kapital.101 
 

3.3 Tjänstedirektivet 
Tjänstedirektivet102 antogs i november 2006 efter år av förberedelser.103 
Syftet med direktivet var att öppna upp marknaden för tjänster och 
genomföra en gemensam tjänstemarknad.104 Direktivet omfattar en mängd 
olika slags tjänster och ansågs vara ett stort steg framåt när det gäller att 
säkerställa att både leverantörer och mottagare av tjänster, på ett enklare 
sätt, kan utnyttja både etableringsfriheten och rätten att tillhandahålla 
tjänster över gränserna.105 Tanken var att genom enklare administrativa 
förfaranden och undanröjande av hinder för tjänsteverksamhet i sin tur 

                                                
96 C-452/04 Fidium Finanz, p. 32. Se även St Clair Renard, 2007, s. 45. 
97 Se bl.a C-108/09 Ker-Optika bt, p. 43 och C-390/99 Canal Satélite Digital SL, p. 31 och 
35. 
98 C-452/04 Fidium finanz, p. 32 och 34.  
99 St Clair Renard, 2007, s. 73.  
100 Rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i 
fördraget. 
101 St Clair Renard, 2007, s. 73. 
102 Direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.  
103 Direktivet i dess ursprungliga form innehöll bl.a. en s.k. ursprungslandsprincip som 
innebar att gränsöverskridande tjänster i princip helt skulle regleras av ursprungslandet, 
någon som senare togs bort.  
104 Barnard, 2013, s. 414.  
105 Handbok om genomförande av tjänstedirektivet, s. 8. 
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skulle komma att bidra till ett ökat ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna och mellan leverantörer och mottagare av tjänster på den 
inre marknaden.106 
 
Ett annat område som förbättrats i samband med direktivet är i det praktiska 
genomförandet genom ett förbättrat samarbete mellan medlemsländerna och 
en förenklad administration vid gränsöverskridande tjänsteverksamhet.107 
Direktivet omfattar i huvudsak endast tjänsteverksamhet medan 
tjänstestödjande rättsområden och rättigheter för tjänsteutövare och 
tjänstemottagare endast påverkas marginellt.108  
 
Grundprincipen enligt direktivet är, liksom tidigare, att all diskriminering är 
förbjuden och att tjänster som lagligen utövas i hemlandet likväl ska få 
utövas inom hela unionen enligt principen om ömsesidigt erkännande.  
För den vars tjänsteverksamhet omfattas av direktivet innebär direktivet en 
generell rätt att tillhandahålla tjänster samtidigt som medlemsländerna har 
vissa möjligheter att uppställa krav på verksamheten.109  
 

3.3.1 Tjänstedirektivets förhållande till EUF-
fördragets artikel 57 

På samma sätt som med övrig sekundärlagstiftning ska tjänstedirektivet 
beaktas, tolkas och genomföras mot bakgrund av primärrätten och särskilt 
friheterna på den inre marknaden.110  
 
Ett stort antal tjänsteverksamheter faller utanför tjänstedirektivets område 
enligt undantagen i artikel 2. I artikel 2.2 d) anges bl.a. att ”tjänster på 
transportområdet” faller utanför direktivets tillämpningsområde.111 Även för 
andra områden, som i princip hamnar under direktivets 
tillämpningsområden, återfinns undantag i bl.a. artikel 9, 15 och 17. Vid 
dessa situationer gäller fortsatt EUF-fördragets principer om fri rörlighet för 
tjänster och rätten till etablering.112 Medlemsstaternas nationella lagstiftning 
som reglerar tjänsteverksamheter måste således fortsatt vara förenlig med 
artiklarna 49 och 56 FEUF och den rättspraxis som utvecklats.113  
 

                                                
106 Handbok om genomförande av tjänstedirektivet, s. 7. 
107 St Clair Renard, 2007, s. 315.  
108 Ibid. 
109 Ibid, s. 314f.  
110 Handbok om genomförandet av tjänstedirektivet, s. 8. 
111 Detta kommer mer ingående att beröras i kapitel 6.4. Övriga tjänster som undantas är 
bl.a. icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, tjänster på hälso- och sjukvårdsområdena 
och verksamhet som har samband med utövande av offentlig makt.   
112 Wiberg, 2013, s. 177 samt handbok om genomförande av tjänstedirektivet, s. 8. 
113 Handbok för genomförande av tjänstedirektivet, s. 8. 
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3.3.2 Tjänstedirektivets förhållande till andra 
bestämmelser i unionsrätten 

Tanken är att tjänstedirektivet ska tillämpas som ett komplement till 
befintlig unionslagstiftning. I direktivet regleras uttryckligen vad som sker 
om en konflikt skulle uppstå mellan direktivet och annan specifik 
sekundärlagstiftning.114 Vid konflikt mellan direktivet och övriga 
sekundärrättsliga regler framgår av artikel 3 att bestämmelsen i den andra 
gemenskapsrättsakten ska ges företräde. Detta innebär dock att endast den 
specifika bestämmelsen som ger upphov till konflikten inte ska tillämpas 
men att tjänstedirektivets övriga bestämmelser är fortsatt tillämpliga.115  

Huruvida en konflikt föreligger får bedömas i varje enskilt fall. Det faktum 
att särskilda aspekter hos en viss tjänst finns reglerade i annan 
sekundärlagstiftning är inte i sig tillräckligt för att en konflikt föreligger. 
Innan man kan åsidosätta en bestämmelse i tjänstedirektivet måste det gå att 
visa att det finns en motsägelse mellan de två bestämmelserna. En sådan 
bedömning måste dels bestå av en analys av bestämmelsen i fråga med 
hänsyn till dess rättsliga grund och artiklarna 49 och 56 FEUF.116 

3.3.3 Direktivets tillämpningsområde – 
begreppet tjänst 

Som grundregel gäller att tjänstedirektivet omfattar alla tjänster utom de 
som är direkt undantagna från det. Enligt direktivet omfattas ”all 
förvärvsverksamhet som egenföretagare utövar, i regel mot ekonomisk 
ersättning, enligt artikel 50 (nuvarande artikel 57) i fördraget”117  
 
För att verksamheten ska kunna kallas för ”tjänst” enligt fördraget och i 
direktivets mening krävs det således att verksamheten utövas av en 
egenföretagare, d.v.s. att tjänsten tillhandahålls av en leverantör som kan 
utgöra såväl en fysisk som en juridisk person och som inte är knuten till ett 
anställningsavtal.118 Likaså måste kraven på ekonomisk ersättning vara 
uppfyllda (se avsnitt 3.1).  
 
Ytterligare precisering finns i tjänstedirektivets ingresspunkt 33 som bl.a. 
nämner företagsrelaterade tjänster såsom konsulttjänster inom diverse 
områden, tjänster både till företag och konsumenter (ex. rådgivning och 
tjänster inom turism och hushåll). Likaså kan verksamheter röra både 
tjänster som kräver att tjänsteleverantören och tjänstemottagaren befinner 
sig nära varandra, tjänster där tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren 

                                                
114 Se t.ex. artikel 5.3, artikel 9.3 och artikel 15.2 d) tjänstedirektivet.  
115 Handbok för genomförandet av tjänstedirektivet, s. 16. 
116 Ibid.  
117 Se artikel 4.1. tjänstedirektivet. 
118 Handbok för genomförande av tjänstedirektivet, s. 10.  
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förflyttar sig och slutligen tjänster som kan tillhandahållas på distans, t.ex. 
via Internet.119  
 

3.3.4 Tjänstedirektivets innebörd för fri 
rörlighet av tjänster 

 
Enligt artikel 16 ska medlemsstaterna respektera tjänsteleverantörernas rätt 
att tillhandahålla tjänster över gränserna utan omotiverade begränsningar. 
Det gäller alla tjänster som omfattas av direktivets tillämpningsområde, med 
undantag av de tjänster eller områden som uppräknas i artikel 17.120 Detta 
innebär att medlemsstaterna inte får tillämpa landets egna krav på 
inkommande tjänsteleverantörer utom när detta kan motiveras utifrån de 
fyra skäl som nämns i artikel 16.2 och 16.3. Ett sådant otillåtet krav kan 
vara då tjänsteleverantör från en annan medlemsstat måste fullgöra sin 
skyldighet att erhålla ett tillstånd från de behöriga myndigheterna eller 
registrering innan de kan börja tillhandahålla sin tjänst.121 Enligt dessa 
artiklar kan de nationella kraven endast anses vara motiverade utifrån skäl 
som avser allmän ordning, säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd.122 
 
Det uppställs i princip inget krav på att medlemsstaterna upphäver befintlig 
lagstiftning utan endast en skyldighet för medlemsstaterna att inte tillämpa 
sina egna krav på tjänsteleverantörer som är etablerade i andra 
medlemsstater. Medlemsstaterna kan således fortsättningsvis vidmakthålla 
sina krav för nationella aktörer.  Däremot kan det krävas ändringar om de 
nationella reglerna exempelvis särskilt är avsedda för tjänsteleverantörer 
som är etablerade i andra medlemsstater.  

Bestämmelserna i direktivet kan vidare inte åberopas för att rättfärdiga 
tillståndsförfaranden som är förbjudna enligt andra gemenskapsinstrument 
såsom exempelvis e-handelsdirektivet.123 

                                                
119 Se även handbok för genomförande av tjänstedirektivet, s. 10 som bl.a. nämner att 
informationstjänster (exempelvis webbportaler, nyhetsbyråer, utgivningsverksamhet och 
datorprogrammering) omfattas av direktivets tillämpningsområde.  
120 Detta rör främst tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och områden som är reglerade 
av andra gemenskapsdirektiv.  
121 En sådan förhandskontroll kan anses vara motiverade om det kan påvisas att 
övervakning eller efterhandskontroll är otillräcklig eller kommer för sent för att förebygga 
allvarlig skada. Se bl.a. C-264/99 Kommissionen mot Italien samt C-390/99 Canal Satélite. 
122 Ibid. Se även handbok för genomförande av tjänstedirektivet, s. 38. 
123 Se skäl 54 tjänstedirektivet.  
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3.4 Begränsing av den fria rörligheten av 
tjänster 

3.4.1 Generella krav 
Som beskrivits ovan omfattas handeln med tjänster av principen om fri 
rörlighet. Ett medlemsland kan därför normalt sett inte hindra ett företag 
från att sälja en tjänst om företaget eller verksamheten i fråga har tillstånd 
att sälja tjänsten i hemlandet. Den fria rörligheten av tjänster är dock inte 
absolut. Artikel 62 FEUF föreskriver att undantag och inskränkningar kan 
göras i den fria rörligheten med stöd av artiklarna 51 och 52 FEUF. Artikel 
51 undantar verksamheter som är förenad med utövande av offentlig makt 
och enligt artikel 52 är inskränkningar tillåtna om de grundar sig på hänsyn 
till allmän ordning, säkerhet och hälsa.  
 
Att genom krav på nationalitet och medborgarskap förbjuda utländska EU-
medborgare att ägna sig åt en viss ekonomisk verksamhet utgör en uppenbar 
form av diskriminering och sådana nationella bestämmelser står i strid med 
fördragets regler om fri rörlighet. Även indirekt diskriminering omfattas av 
förbudet.124 Vid en sådan situation kan dock medlemsstaterna försöka 
rättfärdiga åtgärderna, om de aktuella kriterierna som orsakar de negativa 
effekterna, är objektiva i förhållande till sitt ändamål och som är baserade på 
andra förhållanden än den drabbade verksamhetens nationella ursprung.125 
Det kan exempelvis röra sig om bestämmelser som medför att 
tillhandahållandet av tjänsten förbjuds, hindras eller blir mindre tilltalande i 
den mån de medför ytterligare kostnader eller ytterligare administrativa och 
ekonomiska bördor.126 Sådana otillåtna åtgärder har även kommit att 
utvidgats till att omfatta nationella bestämmelser som mer generellt rör 
tillträdet till, eller utövandet av den aktuella verksamheten.127 
 

3.4.2 Tillåtna inskränkningar 
Domstolen har slagit fast att inskränkningar – för att vara tillåtna, måste 
uppfylla fyra kriterier: bestämmelserna måste vara tillämpliga på ett icke-
diskriminerande sätt, vara motiverade med hänsyn till det allmänna 
intresset, vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 
eftersträvas genom dem samt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå denna målsättning.128 Detta innebär bl.a. att samma resultat inte skall 

                                                
124 Se mål 33/74, Van Binsbergen, p. 10 där EU-domstolen för första gången uttalade att 
utöver förbud mot diskriminering p.g.a. nationalitet eller hemvist omfattar förbudet även 
andra åtgärder ”som på annat sätt är ägnade att förbjuda eller förhindra den ifrågavarande 
personens verksamhet.”  
125 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 332. 
126 Se mål C-49/98, Finalarte, p. 30.  
127 Se bl.a mål C-55/94, Gebhard, p. 37 samt mål C-76/90, Manfred Säger.  
128 C-55/94 Gebhard. 
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kunna uppnås med mindre tvingande bestämmelser.129 En nationell åtgärd 
måste således uppfylla kraven på både icke-diskriminering, nödvändighet 
och proportionalitet.  
 

                                                
129 Se mål C-76/90 Säger, C-369/96 Arblade samt C-55/94 Gebhard. 
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4 Delningsekonomin och EU 
Delningsekonomi, på engelska sharing economy eller collaborative 
economy, är ett samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad 
resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av 
tillgång till varor och tjänster. Termen började användas i början av 2000-
talet och förklaras ofta av den ökande miljömedvetenheten i kombination 
med ny teknik som underlättar samarbete.130  
 
Ny informations- och kommunikationsteknik är en viktig komponent i 
delningsekonomin. I en bred betydelse inkluderar fenomenet även 
kommersiella verksamheter som pressar priser genom sänkta kostnader. Ett 
exempel på detta är film- och musikindustrin som har gått från fysiska 
medier till att distribuera film eller musik direkt via internet. Detta har 
vidare nära anknytning till ett alternativt socioekonomiskt system präglat av 
hållbar utveckling, decentralisering, tillit och samarbete.131  
 

4.1 Transportation Network Companies 
Ett exempel på sådana företag som utnyttjat denna nya informations- och 
kommunikationsteknik är bolagen Uber, Lyft och SideCar. California Public 
Utilities Companies, (som bl.a. inkallades för att åstadkomma 
lagstiftningsåtgärder avseende ovanstående företags uppsving 2012 i USA) 
har gett företagen samlingsnamnet Transportation Network Companies 
(”TNC”) och definierat begreppet som: 
 

”… an organization whether a corporation, partnership, sole proprietor, or 
other form, […] that provides prearranged transportation services for 
compensation using an online-enabled application (app) or platform to 
connect passengers with drivers using their personal vehicles.”132 

 
Dessa TNC:s utgör innovativa affärsmodeller och anses vara typexempel på 
just delningsekonomin genom att skapa en ”match” mellan en konsument 
som äger eller har en viss tillgång (i detta fall en bil) och en konsument som 
är i behov av denna tillgång vid rätt tidpunkt (transport).  
 

                                                
130 www.ne.se sökord ”delningsekonomi”. 
131 Ibid.  
132 Public Utilities Commission of the State of California, Proposed decision ID#12291 
(Rev 4.) Quasi-Legislative 9/19/2013 Item 39 
http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M077/K112/77112285.PDF, s. 2. 
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4.2 Förhållandet inom unionen 
Tjänster och företag som utgör s.k. TLC:s är för närvarande inte reglerade 
inom EU:s sekundärlagstiftning. I skrivande stund sker dock diverse arbete 
inom unionen som kan få betydelse för framtiden.  

4.2.1 Kommissionen 
Europeiska kommissionen har för närvarande initierat två undersökningar 
för att analysera marknaden för taxi- och hyrbilstjänster samt en separat 
undersökning rörande konsumentfrågor i vissa online P2P-marknader, bl.a. 
inom transportsektorn. En ytterligare åtgärd från kommissionens sida var att 
starta en allmän konsultation för regelverket beträffande online-plattformar, 
mellanhänder online, datormoln etc. inom delningsekonomin.133 
 
I maj 2015 lade kommission fram sin strategi för den digitala inre 
marknaden för att bemöta de nya utmaningar som den digitala ekonomin 
medfört.134 Enligt kommissionen kommer en sammankopplad digital inre 
marknad göra digitala varor och tjänster mer tillgängliga för konsumenter 
och företag samt skapa förutsättningar för utveckling av nät och öka 
tillväxtpotentialen i EU:s digitala ekonomi.135 I oktober 2015, i ett 
meddelande från kommissionen Att förbättra den inre marknaden – bättre 
möjligheter för individer och företag, anger kommissionen att man arbetar 
för ytterligare åtgärder för att förbättra den inre marknaden för 
vägtransporter för att bidra till förbättrande och mer konkurrenskraftiga 
transporttjänster.136 
 
En viss splittring kan dock konstateras. Enligt kommissionen leder 
delningsekonomin till ett större urval och lägre priser för konsumenter. 
Likaså ger delningsekonomin tillväxtmöjligheter för både innovativa 
nystartade företag såväl som befintliga europeiska företag som verkar över 
gränserna. Delningsekonomin bidrar även till ökad sysselsättning, gynnar 
anställda samt möjliggör att resurser används effektivare vilket i sin tur 
leder till ökad produktivitet och hållbarhet. Kommissionen påpekar dock att 
dessa nya affärsmodeller ofta påverkar redan befintliga marknader vilket 
”leder till spänningar med befintliga varu- och tjänsteföretag.”137 Vidare 
konstaterar kommissionen att det föreligger ett oklart läge avseende 
tillämpningen av bestämmelser om konsumentskydd, beskattning, hälso- 
och säkerhetskrav, anställningsskydd m.m. vilket kan leda till orättvisa 
villkor och splittring på marknaden.138   
 

                                                
133 Se kommissionens svar i skriftlig fråga av Europaparlamentet: E-010032/2015 den 21 
september 2015. 
134 KOM (2015) 192 slutlig. 
135 Ibid, s. 3f. 
136 KOM (2015) 550 slutlig, s. 2. 
137 Ibid, s. 5. 
138 Ibid, s. 3f.  
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För att bemöta dessa nya utmaningar kommer kommissionen att utfärda 
riktlinjer för hur EU-lagstiftningen ska tillämpas på delningsekonomiska 
affärsmodeller och se över relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning. 
Dessa riktlinjer kommer enligt kommissionen att bygga på tjänstedirektivet, 
e-handelsdirektivet, europisk konsumentlagstiftning samt relevanta 
bestämmelser i fördraget. De ska vidare säkerställa att nationell lagstiftning 
inte hindrar utvecklingen av delningsekonomin på ett otillbörligt sätt, 
bedöma hur eventuella luckor i lagstiftningen bör åtgärdas och inrätta en 
ram för övervakning av delningsekonomins utveckling på lokal och 
nationell nivå inom företag och olika sektorer.139 

4.2.2 EU-domstolen 
Den kanske mest aktuella händelsen (åtminstone för denna uppsats) är den 
begäran om förhandsavgörande som lämnades in av en spansk domare den 7 
augusti 2015 till EU-domstolen.140 I sin första fråga ber han domstolen att ta 
ställning till huruvida en verksamhet som bedrivs i vinstsyfte, som innebär 
”förmedling mellan fordonsinnehavare och personer som efterfrågar 
transport inom en stad och som sker genom it-applikationer – ett gränssnitt 
och tillämpning av mjukvaran för smarttelefoner och en teknisk plattform 
och som möjliggör att dessa kategorier sammanförs”, anses utgöra en ren 
transportverksamhet eller betraktas som en elektronisk förmedlingstjänst 
eller en tjänst tillhörande informationssamhället. I sin andra fråga ber 
domaren att EU-domstolen ska ta ställning till om verksamheten rättsligt 
kan kvalificeras som delvis tillhörande informationssamhällets tjänster och 
således omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster såsom den säkerställs 
enligt artikel 56 FEUF, tjänstedirektivet och e-handelsdirektivet.141 
  
Som ovan framgår kommer således domstolen behöva definiera huruvida 
tjänster, såsom Uber, utgör transportverksamhet eller en tjänst tillhörande 
informationssamhället.  
 
I ett annat fall har en belgisk domstol den 5 oktober 2015, även det rörande 
Uber, begärt ett förhandsavgörande huruvida proportionalitetsprincipen 
enligt fördraget, jämfört med artiklarna 15-17 i rättighetsstadgan samt 
artiklarna 28 och 56 FEUF, ska tolkas på så sätt att det utgör hinder för 
belgiska bestämmelser att begreppet taxitjänster även innefattar oavlönade 
privatpersoner som tillhandahåller transport i form av samåkning genom att 
erbjuda körningar efter förfrågningar som de mottar via ett datorprogram 
tillhörande de i en annan medlemsstat etablerade företagen Uber BV m.fl.142 

                                                
139 KOM (2015) 550 slutlig, s. 3ff.  
140 Mål C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi mot Uber Systems Spain, S.L. 
141 Ibid. 
142 Mål C-526/15 Uber Belgium BVBA mot Taxi Radio Bruxellois NV, övriga parter: 
Uber NV m.fl. 
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4.3 Uber 
Uber grundades i San Fransisco 2009 och finns etablerat i 68 länder och mer 
än 700 städer. Företaget har för närvarande blivit värderat till 50 miljarder 
US dollar – detta trots att Uber inte äger ett enda fordon. 143   
 
Genom att gå in på Ubers hemsida slås man direkt av företagets affärsidé. 
På förstasidan skriver företaget: ”Kör med Uber och tjäna bra med pengar. 
Få betalt varje vecka för att hjälpa passagerare att ta sig runt i stan. Var din 
egen chef och få betalt för att köra enligt ditt eget schema.”144  
 
Uber själva kategoriserar sig som en ”technology platform that mediates 
between supply and demand using smartphones”.145 Företagets affärsidé är 
således inte att driva taxiverksamhet utan istället skapa ett transportnätverk 
som tillåter förare och passagerare att komma i kontakt med varandra 
genom en app i mobiltelefonen.  
 
Företaget erbjuder fem olika typer, närmast klasser, av fordon varierat från 
lyxiga limousiner till enkla ”vanliga” fordon vilken i sin tur reflekterar 
priserna. För att bli en Uberförare krävs en taxilicens, att föraren äger sitt 
egna fordon som är av en viss standard och modell enligt Ubers 
bestämmelser. Mest kontroversiellt blev företaget 2011 då de lanserade 
samåkningstjänsten UberPop; en tjänst som låter vanliga privatpersoner, 
utan taxilicens, verka som taxichaufförer genom att plocka upp 
privatpersoner i sina privata bilar. För att bli förare krävs det att man 
uppfyllt 21 års ålder, att man inte finns med i brottsregistret och att man har 
en försäkrad 4-dörrsbil som är max fem år gammal.146  
 
Hur går då användandet till för att tillgodogöra sig av tjänsten? För att 
kunna använda sig av tjänsten krävs det att man laddar ner en app i sin 
mobiltelefon via Google Play, Windows Phone App eller iTunes Store. För 
att kunna använda appen måste man sedan uppge sina betaluppgifter innan 
det är dags att börja. Bokning, navigering, betygsättning av förare, kvitto 
och betalning – ja, allt detta sker sedan direkt via appen.  
 
Uber är för närvarande inblandad i rättsprocesser i Frankrike, Tyskland, 
Belgien och Spanien och har även lämnat in klagomål till kommission 
avseende ovanstående medlemsländer. Enligt Uber har Frankrike, Tyskland 
och Spanien överträtt artikel 49 och artikel 56 FEUF samt E-
handelsdirektivet och Rättighetsstadgan.147 

                                                
143 Higson, http://www.forbes.com/sites/lbsbusinessstrategyreview/2015/10/09/the-value-
of-uber/#43c3103c7dda.  
144 www.uber.com. 
145 Casinge, http://www.euractiv.com/section/transport/interview/uber-chief-uber-and-
europe-is-definitely-a-conversation-worth-having/  
146 https://www.uber.com/driver-jobs  
147 Casinge, http://www.euractiv.com/section/transport/interview/uber-chief-uber-and-
europe-is-definitely-a-conversation-worth-having/. Gällande bl.a. Italien, Ungern och 
Storbritannien se Duncan, 
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I Frankrike menar Uber att en lag, som kom till stånd i oktober förra året, är 
ämnad för att blockera företaget från att tillträda på marknaden.148 I 
Tyskland har företaget gjort en invändning mot en tysk domstols tolkning av 
en 50 år gammal lag vilket resulterade i ett landsomfattande förbud av Uber. 
I Storbritannien har en domstol omvänt bedömt Ubers tjänster fortsatt laglig 
i London.149 I Spanien klagar förtaget med anledning av att en domstol i 
december 2014 förklarade tjänsten olaglig och bad teleoperatörer att 
blockera tillgången till appen, inte bara i Spanien, utan även utanför dess 
territorium. Detta resulterade i att en spanjor som reste till andra länder 
fortfarande inte kunde använda sig appen.150  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-law-
and-regulation/digitalisation-and-working-life-lessons-from-the-uber-cases-around-europé, 
För Estland se Moran, https://neurope.eu/article/estonia-to-legalize-uber-as-negotiated-
passenger-transport/  
148 Kommerskollegium 2015:7, s. 34.f med däri angivna hänvisningar. För Frankrike se 
särskilt Annex II, s. 51f. 
149 High Court of Justice Queen’s Bench Division Administrive Court, Case No: 
CO/1449/2015, dom 2015-12-16. 
150 Casinge, http://www.euractiv.com/section/transport/interview/uber-chief-uber-and-
europe-is-definitely-a-conversation-worth-having/.  
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5 Tjänster tillhörande 
informationssamhället   

Allt fler människor handlar varor och tjänster via Internet. Tillgången till 
datorer och internet fortsätter att öka och 92% av Sveriges befolkning idag 
räknas ha tillgång till en dator.151 Ett annat uppsving de senaste åren har att 
göra med de s.k. smarttelefonerna. Idag räknas 77 % procent av Sveriges 
befolkning ha en smartmobil där 76 % använder internet direkt i mobilen.152  
 
Lanseringen av de s.k. smarttelefonerna 2007 skapade något som på 
engelska har kommit att benämns The app economy, d.v.s. en ny sorts 
ekonomi baserat på tillgången till olika sorters appar i mobiltelefonerna. I 
USA beräknas denna marknad ha växt från 0,21 miljarder 2008 till 8,3 
miljarder US dollar 2014.153 Den växande användningen av applikationer 
har i sin tur lett till öppnandet av en sekundär marknad inom e-handeln. 
Från att från början mest ha använts av företag som ett sätt att synas utåt 
utgör appar idag i allt högre utsträckning ett stöd för olika tjänster och 
transaktioner och är lika viktiga som webbplatser som en kanal för 
kundintegration.154 De direktiv som återspeglar marknaden för online-
tjänster skapades- och antogs dock innan 2007 då datorer var det vanligaste 
användningssättet inom e-handeln. Enbart 2011 års direktiv om 
konsumenträttigheter tar hänsyn till smarttelefoner.155  
 
Hur juridiken ska anpassa sig till den nya tekniken är inte alltid helt lätt. 
Enligt Magnusson Sjöberg handlar det enkelt uttryckt om ”att se till att 
juridiken byggs in i tekniken”.156 Av kommerskollegiums kartläggning över 
e-handelshinder framgår dock att den s.k. digitala inre marknaden 
fortfarande lider av stora brister.157 
 
Tjänster tillhörande informationssamhället omfattas av regler om fri 
rörlighet av tjänster enligt e-handels- och tjänstedirektivet där e-
handelsdirektivet kan anses utgöra en form av speciallagstiftning.  
Det är därför av stor vikt att se till vad som utgör en sådan tjänst tillhörande 
informationssamhället och vilka möjligheter medlemsstaterna har att 
begränsa sådana tjänster på sitt territorium.  

                                                
151 Findahl, 2015, https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf, s. 4. 
152 Ibid. 
153 Kommerskollegium 2015:7, s. 30.  
154 Edmar, 2016, s. 18.  
155 Se direktiv 2011/83/EU artikel 8.4 som uppger att ”om avtalet ingås med hjälp av ett 
medel för distanskommunikation som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid 
för att visa informationen […].”  
156 Magnusson-Sjöberg m.fl., 2011, s.137.  
157 Se Kommerskollegium 2011:2, s. 1 där man identifierat sex typer av hinder som var mer 
eller mindre förekommande i EU, bl.a. förbud mot e-handel som försäljningsform, rena 
etableringskrav och hinder kopplade till försäljningsvillkor.  
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5.1 Utveckling och bakgrund 
I samband med utbredningen av den nya teknologin lade unionen stor vikt 
vid att stödja både informationsteknologin och den det framväxande 
informationssamhället. 1993 kom vitboken om Tillväxt, konkurrenskraft 
och sysselsättning158 och 1999 kom ”eEuropa – ett informationssamhälle för 
alla”159 som hade som mål att skapa billig, snabb och säker tillgång till 
internet. 2010 lade kommissionen fram en handlingsplan för ett digitalt 
Europa.160  
 
I samband med internets tillkomst kom även ett flertal nya direktiv med 
syfte att bättre hantera den nya formen av tjänster. 1998 kom 
anmälningsdirektivet att täcka även informationssamhällets tjänster, e-
handelsdirektivet antogs 2001 och även olika former om skydd för 
informationssamhällets tjänster på immaterialrättens område.161  
 
2015 lade kommissionen fram ytterligare en strategi för den digitala inre 
marknaden. Som ovan redogjorts (se kapitel 4.2.1) bygger strategin bl.a. på 
att förbättra tillgången till digitala varor och tjänster och maximera 
tillväxtpotentialen för den europeiska digitala ekonomin.162 Den 9 december 
2015 antog kommissionen tre förslag till rättsakter: direktiv om vissa 
aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, förslag till 
direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och 
annan distansförsäljning av varor.  
 

5.2 Begreppet ”informationssamhällets 
tjänster” 

Begreppet ”informationssamhällets tjänster” infördes första gången genom 
direktiv 98/48/EG som var en ändring av direktiv 98/34/EG om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. 
Anledningen till utvidgningen var att det visade sig krävas en strategi för 
övervakning av detta snabbt växande område.163 Detta förfarande för att 
undanröja tekniska hinder har nyligen blivit föremål för ändringar och 
kodifiering genom direktiv EU 2015/1535.164  

                                                
158 KOM (93) 0700 slutlig. 
159 KOM (1999) 687 slutlig.  
160 KOM (2010) 245 slutlig.  
161 Se bl.a. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället.  
162 KOM (2015) 192 slutlig. Se även kapitel 4.2.1. 
163 Handledning för ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, s. 7. 
164 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster (kodifiering). Direktivet har även blivit kallat 
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Som tidigare beskrivits är en tjänst i fördragens och tjänstedirektivets 
mening, kortfattat beskrivet, en prestation som normalt utförs mot 
ersättning, i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri 
rörlighet för varor, kapital och personer. 
 
I anmälningsdirektivet artikel 1 definieras informationssamhällets tjänster 
som ”tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk 
väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”.  

5.2.1 På distans 
På distans innebär att tjänsterna tillhandahålls utan att parterna är 
närvarande samtidigt och berör den situation i vilken tjänsten tillhandahålls 
med användning av fjärrkommunikationsteknik.165 Enligt bilaga V omfattas 
inte tjänster som utförs samtidigt som den som tillhandahåller dem och den 
som tar emot dem är fysiskt närvarande, även om elektronisk utrustning 
används.  

5.2.2 På elektronisk väg 
På elektronisk väg innebär en tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas 
emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling 
(inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av uppgifter, och som i 
helhet sänds, befordras och tas emot inom ett elektroniskt nätverk genom 
tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel.166  

5.2.3 Individuell begäran av en 
tjänstemottagare 

En individuell begäran av en tjänstemottagare innebär något sorts krav på 
interaktivitet. Detta inslag av samverkan är det som karaktäriserar 
informationssamhällets tjänster och skiljer sig från sådana tjänster som 
sänds utan att mottagaren kräver det.167  Tjänster som tillhandahålls och som 
är avsedda för samtidigt mottagande av ett obegränsat antal medborgare, 
såsom TV- och radiotjänster, omfattas således inte. Även sådana tv-tjänster 
som kunder betalar för och som enbart är tillgängliga för ett begränsat antal 
abonnenter anses inte vara tillräckligt för att uppfylla kravet på 
tillhandahållen på individuell begäran.168 
 

                                                                                                                        
”transparensdirektivet” samt ”informationsdirektivet”. Termen ”anmälningsdirektivet” 
kommer dock att användas i denna framställning.  
165 Handledning för ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, s. 17. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Se C-89/04 Mediakabel BV, p. 32 där EU-domstolen bl.a. la vikt vid att det faktum att 
leverantören både tillhandahöll programutbudet och bestämde sändningstider inte var 
tillräckligt för att omfattas av begreppet.  
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Av bilaga V framgår vidare att tjänster som har ett materiellt innehåll (även 
om de innebär att elektronisk utrustning används) inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Med ”materiellt innehåll” torde enligt 
Stålhandske avses att det direkt i tjänsten ingår ett ”fysiskt moment”.169 Som 
exempel ges i bilaga V bankomater och tågbiljettautomater, tillträde till 
vägnät och parkeringar där det finns elektronisk utrustning vid in- och utfart 
för att kontrollera tillträde och/eller säkerställa betalning. Likaså omfattas 
inte offlinetjänster och tjänster som inte tillhandahålls genom elektronisk 
lagring och databehandling (t.ex. taltelefonitjänster, telefax- och 
telextjänster).  
  

5.3 Informationssamhällets tjänster 
förhållande till artikel 57 FEUF 

För att avgöra om en verksamhet skall definieras som en tjänst tillhörande 
informationssamhället måste man först kontrollera om verksamheten i fråga 
utgör en ”tjänst” enligt unionslagstiftningen – d.v.s. en tjänst som vanligtvis 
tillhandahålls mot ersättning.170 Det krävs således att den aktivitet som sker 
online har någon ekonomisk innebörd.”171 Enligt den svenska regeringen 
bör begreppet ”vanligtvis” (artikel 2) eller ”normalt” (ingresspunkt 17), 
”utföras mot ersättning” ses gentemot fördraget. Enligt propositionen bör 
ordet ”normalt” innebära att det inte krävs att tjänsten verkligen utförs mot 
ersättning, utan endast normalt utförs mot ersättning, d.v.s. ”det räcker med 
att tjänsten i fråga normalt är av en ekonomisk betydelse”.172 Detta då 
tillhandahållet typiskt sett hänför sig till näringsverksamhet och täcker 
aktiviteter som har ett kommersiellt syfte men innebär inte i sig att tjänsten 
måste betalas av den som mottar den.173 Med ”normalt” avses vidare vad 
som är normalt för tjänsten i allmänhet och inte vad som är normalt för en 
specifik tjänsteleverantör. Detta innebär, enligt propositionen, att online-
tjänster som erbjuds av exempelvis ideella föreningar, universitet och andra 
vars verksamhet inte allmänt kan betecknas som ”kommersiell”, kan 
omfattas.174 Verksamheter som är av strikt privat karaktär, som egna 
webbsidor med bilder på familj, omfattas inte.  
                                                
169 Stålhandske, lagkommentar till 2 § lag om elektronisk handel, Karnov.  
170 Handledning för ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, s. 17. 
171 Prop. 2001/02:150, s. 1.  
172 Ibid, s. 56. 
173 Ingresspunkt 18. Se även EU-domstolens dom i mål C-291/13 Sotiris Papasavvas, p. 28 
som bekräftar denna ståndpunkt och där domstolen uttryckt att ”Begreppet 
”informationssamhällets tjänster” […] omfattar tillhandahållande av information online för 
vilka tjänsteleverantören inte får betalt av mottagaren av tjänsten utan genom inkomster via 
reklam som visas på en webbplats”. Detta synes även stå väl i linje med domstolens dom i 
mål 352/85 Bond.   
174 Se dock pågående mål C-484/14 Mc Fadden, där en tysk domstol bett EU-domstolen att 
tolka om begreppet ”som vanligtvis utförs mot ersättning” innebär att det upp till den 
nationella domstolen att fastställa om den som åberopar egenskapen som tjänsteleverantör 
vanligtvis tillhandahåller denna tjänst mot ersättning, om det överhuvudtaget finns 
tjänsteleverantörer på marknaden som tillhandahåller dessa eller jämförbara tjänster mot 
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Ett andra steg blir sedan att kontrollera om tjänsten är en tjänst enligt artikel 
1.2 i anmälningsdirektivet, d.v.s. om tjänsten tillhandahålls ”på distans”, ”på 
elektronisk väg” och ”på individuell begäran av en tjänstemottagare”. 
Samtliga fyra kriterier måste således vara uppfyllda för att ses som en tjänst 
i informationssamhället.  

5.4 Vad utgör en tjänst tillhörande 
informationssamhället?  

I den svenska propositionen till lagen om elektronisk handel m.m. väljer 
lagstiftaren att enkelt uttrycka: ”Med informationssamhällets tjänster avses 
– förenklat uttryckt – varje aktivitet som sker online, med någon ekonomisk 
innebörd.”175 I en annan offentlig utredning framgår att ”vad det i grunden 
är fråga om är gränsöverskridande tjänsteutbyte som sker med elektroniska 
hjälpmedel utan att innefatta personförflyttningar över gränsen.”176 
Exempel på tjänster som omfattas av begreppet är allmänna 
informationstjänster (såsom databaser, dagstidningar etc.), interaktiv 
teleshopping, fjärrövervakning, elektronisk post, direktbokning av 
flygbiljetter samt direkttillgång till specialisttjänster (tillträde till databaser, 
diagnoser etc).177 Enligt den svenska regeringen bör även marknadsföring 
online (även om denna indirekt betalas av konsumenters som kollektiv) 
omfattas av begreppet. Likaså omfattas tjänster som är avgiftsfria för 
mottagarna, t.ex. sökmotorer, informationstjänster m.m. som finansierats 
med hjälp av reklamintäkter. Likaledes bör en beställning av en vara eller 
tjänst omfattas även om själva beställningen är gratis för den som gör 
den.178  
 
Viss ytterligare ledning kan ses i ljuset av ingresspunkt 18 till e-
handelsdirektivet. Där framgår att informationssamhällets tjänster omfattar 
en mängd olika näringsverksamheter och  

 
” […] kan särskilt bestå i försäljning av varor online. Sådana verksamheter 
som själva leveransen av varor eller tillhandahållandet av offlinetjänster 
omfattas inte. Informationssamhällets tjänster begränsas inte enbart till 
tjänster som föranleder avtal online utan gäller även tjänster, i den mån de 
utgör näringsverksamhet, som inte betalas av de som mottar dem, 
exempelvis tillhandahållande av information eller kommersiella 
meddelanden online eller tillhandahållande av sökmöjligheter samt åtkomst 
till och hämtning av data. Informationssamhällets tjänster omfattar också 
tjänster som avser vidarebefordran av information via kommunikationsnät, 
genom att tillhandahålla tillgång till kommunikationsnät eller genom att 
fungera som värdtjänst för information från tjänstemottagaren.”  

                                                                                                                        
ersättning eller om merparten av dessa eller jämförbara tjänster tillhandahålls mot 
ersättning.  
175 Prop. 2001/02:150, s. 1. 
176 SOU 2009:71, s. 369.  
177 Handledning för ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, s. 17. 
178 Prop. 2001/02:150, s. 57.  
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5.5 E-handelsdirektivet 
E-handelsdirektivet har till syfte att undanröja de hinder som särskilt 
medfört problem för utvecklingen av elektronisk handel och att säkerställa 
informationssamhällets tjänster på den inre marknaden.179 I Sverige har 
direktivet i huvudsak genomförts genom 2002 års lag om elektronisk 
handel.180  
 
Direktivet reglerar ett antal olika frågor, bl.a. vilka krav som leverantörer av 
informationssamhällets tjänster måste beakta i samband med avtalsingående 
och marknadsföring samt regler om s.k. mellanhänders (t.ex. webbhotells) 
ansvar för information som förmedlas via deras tjänster. 
 
Enligt artikel 4 i direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att start och 
bedrivande av verksamhet som leverantör av informationssamhällets 
tjänster, inte underkastas bestämmelser om förhandstillstånd eller andra krav 
som har motsvarande effekt. Enligt den s.k. ursprungslandsprincipen ska 
medlemsstaterna se till att tjänsteleverantörer etablerade i en medlemsstat 
följer den statens regler beträffande informationssamhällets tjänster. Detta 
medför att andra medlemsstater i sin tur är förhindrade att ingripa mot 
sådana tjänster. Varje medlemsstat ska dock se till att en leverantör av e-
tjänster och som är etablerad på dess territorium, iakttar nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i denna medlemsstat och som omfattas av 
det s.k. ”samordnade området” även när han eller hon levererar tjänster till 
en annan medlemsstat. 181 Detta innebär att medlemsstaterna, av skäl som 
omfattas av det samordnade området, inte får begränsa den fria rörligheten 
för e-tjänster som har ursprung i en annan medlemsstat.182 
 
Enligt Barnard & Peers innebär ursprungslandsprincipen, och att den 
huvudsakliga kontrollen ligger hos ursprungsstaten, ett förstärkt antagande 
att värdlandet inte får införa ytterligare krav om det inte finns starka 
bakomliggande skäl. Det råder således en presumtion för att införandet av 
sådana ytterligare krav av värdlandet inte är förenligt med EU-rätten.183 Vid 
en avsaknad av en sådan ursprungslandsprincip tycks läget vara det 
omvända; man godkänner att värdstaten kan införa egna restriktioner på en 
tjänsteleverantör när det finns goda skäl (efter att ha tagit hänsyn till dess 
skydd som redan ges i ursprungsstaten). Detta medför således en svagare 

                                                
179 Se artikel 1 i e-handelsdirektivet. 
180 Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.  
181 Se artikel 2 (h);  d.v.s. de krav som har fastställts i medlemsstatens rättssystem och som 
är tillämpliga på tjänsteleverantörer av informationssamhällets tjänster eller på 
informationssamhällets tjänster, oberoende av om de är av allmän natur eller särskilt 
utformade för dem. Se även ingresspunkt 21.  
182 KOM (2003) 702 slutlig, s. 8.  
183 Barnard & Peers, 2014, s. 430. 
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utgångspunkt för leverantören i fråga och innebär att man fortsatt måste 
undersöka värdstatens krav i det enskilda fallet.184   
 
Direktivet ger dock möjlighet för en medlemsstat att begränsa 
tillhandahållandet av en viss internettjänst från en annan medlemsstat, både 
permanent och i ett konkret enskilt fall.185 De permanenta undantagen anges 
i bilagan till direktivet och rör civilrättens område och behandlar bl.a. 
avtalsförpliktelser vid konsumentavtal, immaterialrätt och frågan om icke-
begärda e-postmeddelanden. De individuella undantaget gör det möjligt för 
en medlemsstat att från fall till fall belägga e-handelstjänsten från en annan 
medlemsstat med restriktioner. För att en sådan åtgärd skall få vidtas krävs 
att vissa villkor är uppfyllda; dels ska åtgärden vara nödvändig för att 
skydda vissa närmare angivna intressen såsom allmän ordning och säkerhet, 
folkhälsan, konsumentskyddet eller skyddet av investerare.186 Dels ska 
åtgärden ha stöd i lag och vara proportionerliga i förhållande till det angivna 
skyddsintresset.187  
 
Innan en åtgärd vidtas måste dock medlemsstaten ha uppmanat 
ursprungslandet att vidta åtgärder samt ha anmält, till både kommissionen 
och etableringsstaten, sin avsikt att vidta ytterligare åtgärder. Om 
medlemsstaten anser att ärendet är brådskande kan undantag göras utan 
föregående uppmaning och anmälan. För det fall måste åtgärden snabbast 
möjligt anmälas till kommissionen och innehålla uppgifter om varför fallet 
bedömts vara brådskande.188 Det är sedan kommissionen som undersöker 
huruvida den anmälda åtgärden är förenlig med unionsrätten och får 
bedömas mot bakgrund av EU-domstolens avgöranden och fördraget.189  
Om så inte är fallet bes medlemsstaten att avhålla sig från eller avbryta de 
vidtagna åtgärderna.190  
 
 

                                                
184 Ibid. Jfr tjänstedirektivet där denna ursprungsprincip togs bort i sin slutliga version och 
där förutsättningarna istället återfinns i artikel 16.  
185 Se artikel 3.3-3.6 i e-handelsdirektivet. 
186 Denna förteckning är avsedd att vara uttömmande; se KOM (2003) 259 slutlig, s. 5. 
187 SOU 2009:71, s. 304. 
188 Se artikel 3.5 i e-handelsdirektivet. 
189 SOU 2009:71, s. 304. 
190 Artikel 3.6 i e-handelsdirektivet.  
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6 Tjänst på transportområdet 
Transportsektorn är en av de största industrierna i världen och täcker vitt 
skilda områden såsom vägtransporter, järnvägstrafik, flygtransport och 
sjöfart och möjliggör all handel av gods såväl som transportering av 
passagerare. Transportsektorn inom EU står för 4,8 %, eller 548 miljarder 
euro, av det totala bruttoförädlingsvärdet i alla EU-länder och sysselsätter 
över 11 miljoner människor.191  
 
Tjänster på transportområdet har fått en särskild plats i fördraget. Redan i 
Romfördraget framhävde medlemsstaterna betydelsen av en gemensam 
transportpolitik genom att ge den en separat rubrik i fördraget.  
 
Vad får då detta för betydelse? Tjänster på transportområdet bedöms inte 
enligt den allmänna artikeln om fri rörlighet för tjänster, artikel 56 FEUF, 
utan istället enligt artikel 58.1 FEUF som hänvisar till avdelning VI i 
fördraget om transporter. Detta får till följd att de principer om fri rörlighet 
av tjänster i fördraget och i sekundärrätten inte har någon direkt effekt när 
det gäller transportområdet. Det blir därav avgörande för vad som 
kvalificeras som just en ”tjänst på transportområdet”. I detta kapitel kommer 
således begreppets innebörd att presenteras utifrån EU-rättslig praxis samt 
hur och på vilket sätt dessa tjänster historiskt sett har utvecklats.  
 

6.1 Transporttjänst eller tjänst på 
transportområdet? 

Innan vidare redogörelse ska något sägas om begreppsbildningen på 
området. I artikel 58.1 FEUF och artikel 2.2 d) i tjänstedirektivet hänvisas 
till ”tjänster på transportområdet”.192 I ingresspunkt 21 till tjänstedirektivet 
används istället begreppet ”transporttjänster”. Exempel som ges som 
”transporttjänster” är lokaltrafik, taxi, ambulanser samt hamntjänster.  
 
Var skillnaden ligger i dessa två begrepp är inte helt lätt. Enligt domstolen 
har ”tjänster på transportområdet” en vidare innebörd än begreppet 
”transporttjänster”.193 Enligt generaladvokat Wahl förefaller ”tjänster på 
transportområdet” innebära att ”åtminstone inom vissa gränser – omfatta 
tjänster som är tilläggstjänster eller sekundära tjänster [egen kursivering] 
till transport.”194 Omvänt torde således ”transporttjänst” kräva att tjänsten 
utförs av eller med hjälp av ett fordon.  
                                                
191 http://europa.eu/pol/trans/index_sv.htm 
192 Jfr Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden som enbart använder sig av 
terminologin ”tjänster på transportområdet”. Se prop. 2008/09:187, s. 41 som uttrycker att 
”det synes dock tillräckligt att i författningstexten endast ange att lagen inte ska tillämpas 
beträffande tjänster på transportområdet.” 
193 C-168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl., p. 41. 
194 GA Wahl, mål C-168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl, p. 26.  
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Det finns inga exempel i domstolens praxis där en tjänst klassificerats som 
just ”transporttjänst”. Redogörelsen hädanefter kommer att utgå från det 
bredare begreppet ”tjänster på transportområdet” och vad som är att anse 
som en sådan tjänst.   
 

6.2 Utveckling och bakgrund 
Transport var ett av EU:s första gemensamma politikområden inom den 
Europeiska ekonomiska gemenskapen. Genom inrättandet av en gemensam 
transportmarknad ville man öppna upp transportmarknaderna och införa 
friheten att tillhandahålla tjänster vilket sågs som en nödvändighet för att 
kunna uppfylla tre av de fyra friheterna på den inre marknaden.195  
 
Enligt Romfördraget var det EU:s institutioner som hade till uppgift att 
införa den gemensamma politiken på transporternas område. 
Transportbestämmelserna i fördraget etablerade dock inga gemensamma 
principer i förhållande till på vilket sätt unionens transportpolitik skulle 
implementeras utan gav enbart uttryck för ett tillvägagångssätt där rådet 
skulle anta riktlinjer för den gemensamma transportpolitiken.196 
Avsaknaden av tydliga instruktioner om vad denna politik skulle innehålla 
ledde till svårigheter vid bedömning i vilken mån man hade rättsligt stöd för 
åtgärder på området. Detta innebar i stort sätt att medlemsländerna själva 
fick komma överens om innehållet.197  
 
Transportsektorns särprägel och utveckling kan enligt Erdmenger beskrivas 
ur två perspektiv. Ett där den inre marknaden ska fungera och där själva 
transporten utgör ett viktigt redskap. Det andra är utifrån medlemsstaterna 
perspektiv där dessa både geografiskt och demografiskt är vitt åtskilda 
vilket i sin tur försvårat en gemensam samsyn på området.198 
 
1985 anmälde Europaparlamentet rådet till EU-domstolen då man ansåg att 
rådet inte hade tagit initiativ till- eller genomfört den transportpolitik som 
föreskrivits i fördraget.199 Domstolen gav parlamentet rätt i sin anmälan och 
utslaget fick ett stort politiskt genomslag. Samma år gav kommissionen ut 
en vitbok om den inre marknaden med viktiga riktlinjer om inrättande av en 
fri marknad, utökning av de bilaterala- och gemenskapskvoterna samt 
eliminering av konkurrenssnedvridning.200 1992 presenterade kommissionen 
en ny vitbok om utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken med 
syfte att åstadkomma en mer rättvis konkurrens mellan olika 
transportgrenar. 1998 kom ytterligare en vitbok om en rättvis och effektiv 
prissättning inom transportsektorn för att successivt införa gemensamma 
avgiftsprinciper inom EU. Tanken har således varit att gradvis ta bort hinder 
                                                
195 Erdmenger, 1986, s. 20. 
196 Ortoz-Blanco, 1996, s. 4. 
197 Erdmenger, 1986, s. 21. 
198 Ibid, s. 15ff.  
199 Mål 13/83 Europaparlamentet mot Europeiska gemenskapernas råd. 
200 KOM (85) 310 slutlig.  
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för tillträde, onödiga skillnader gällande tekniska och administrativa normer 
och snedvridning av konkurrens i EU-länderna, t.ex. avseende prissättning, 
skatter och andra avgifter.201  
 
I samband med den europeiska enhetsakten 1986 ersattes enhällighet med 
omröstning med kvalificerad majoritet vilket kom att underlätta arbetet i 
rådet. I kommissionens vitbok ”Den gemensamma transportpolitiken fram 
till 2010: Vägval inför framtiden” föreslog kommissionen ett paket på 60 
åtgärder för ta itu med både EU:s konkurrensförmåga och 
klimatskyddsmål.202 I juni 2008 lade kommissionen fram ett åtgärdspaket 
för ”grönare transporter” för att kunna nå sina energipolitiska klimatmål. I 
sin senaste vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde 
– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” om framtiden 
för transportsektorn fram till 2050 betonas, utöver klimat- och energimål, 
även innovation och tekniska lösningar för ett mer hållbart system.203 
 

6.3 Tjänster på transportområdets 
förhållande till fördraget  

Tjänster på transportområdet regleras separat från artikel 56 FEUF. Hur 
förhållandet ser ut mellan denna avdelning och fördraget har inte alltid varit 
helt klar. Det rådde under en period stor förvirring av vad just 
transportfrågornas särskilda karaktär innebar i förhållande till övriga delar 
av fördraget. 
 

6.3.1 Tjänster på transportområdets förhållande 
till fördragets allmänna principer 

Domstolen tog för första gången ställning till förhållandet mellan 
transportsektorns särart i förhållande till fördraget i mål 167/73 från 1974.204 
Målet rörde direkt diskriminering i förhållande till den fria rörligheten för 
arbetstagare. Frankrike hade en lag som innebar att besättningen ombord på 
fartyg var tvungna att vara av fransk nationalitet. Frankrike anförde bl.a. att 
fördragets bestämmelser om arbetskraftens fria rörlighet inte var tillämplig 
på transportsektorn så länge som rådet inte beslutat om detta.205  Domstolen 
anförde dock att bestämmelserna om den gemensamma transportpolitiken 
inte på något sätt åsidosätter dessa grundläggande friheterna, utan den syftar 
tvärtom till att genomföra och komplettera dem.206  Likaså har domstolen 
framhållit att målen i fördraget, såsom att säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids på den gemensamma marknaden, också gäller på 
                                                
201 Se t.ex. KOM(1998) 0466 slutlig. 
202 KOM (2001) 0370 slutlig. 
203 KOM (2011) 144 slutlig. 
204 Mål 167/73 Kommissionen mot Frankrike. 
205 Ibid, p. 8. 
206 Ibid, p. 25.  
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transportområdet.207 Avdelning VI om transporter är således inte 
undantagen från fördragets allmänna mål och bestämmelser.  

6.3.2 Tjänster på transportområdets förhållande 
till artikel 56 FEUF och fri rörlighet av 
tjänster 

Enligt artikel 58.1 FEUF regleras den fria rörligheten för tjänster inom 
transportområdet i avdelning VI om transporter. Artikel 56 och 57 FEUF 
och principen om frihet att tillhandahålla tjänster ska således, på 
transportområdet, uppnås genom genomförandet av den gemensamma 
transportpolitiken.208 Detta innebär att avvecklingen av de inskränkningar 
som finns gällande friheten att tillhandahålla tjänster på transportområdet 
skall uppnås inom ramen för den denna politik som fastställs i avdelning VI.   
 
Avsaknaden av en sådan reglering i sekundärrätten och den omständigheten 
att rådet åsidosatt sina skyldigheter får dock inte till följd att artikel 56 och 
57 FEUF blir direkt tillämpliga på transportområdet.209 Det har bl.a. inte 
ansetts föreligga något hinder för nationella bestämmelser som begränsade 
artikel 56 vid en tidpunkt då ”friheten att tillhandahålla tjänster på 
sjötransportområdet ännu inte hade förverkligats”, vilket innebar att 
medlemsstaten hade rätt att tillämpa de bestämmelser som avsågs i målet 
vid den nationella domstolen.210 Omvänt gäller dock att fördragets 
bestämmelser om etableringsfrihet är direkt tillämpliga på transporter och 
ska således inte bedömas utifrån avdelning VI om transporter.211 
 
Artikel 58.1 och avdelning VI ska dock inte ses som ett undantag från 
reglerna för fri rörlighet av tjänster, utan syftar tvärtom till att komplettera 
och genomföra dem genom ett gemensamt handlande.212 Detta innebär, 
enligt generaladvokat Wahl att begreppet ”tjänster på transportområdet” 
måste tolkas med försiktighet i synnerhet tjänster som ”endast har en 
tillfällig, underordnad eller perifer koppling till transport.”213 Enligt 
                                                
207 De förenade målen 209-213/84 Asjes m.fl., p. 35-36.  
208 Mål 13/83 Europaparlamentet mot Europeiska gemenskapernas råd, p. 62 
209 Ibid, p. 63. Jfr mål 279/80 Webb och mål 33/74 Van Binsbergen. 
210 C-49/89 Corsica Ferries, p. 10 & 14. Målet rörde huruvida en fransk bestämmelse, som 
innebar att fartyg som åkte mellan Korsika och andra medlemsstater var tvungna att betala 
en avgift som fartyg som åkte mellan Korsika och franska fastlandet inte behövde betala, 
var diskriminerande och i strid med friheten att tillhandahålla tjänster. 
211 Mål C-338/09 Yellow Cab, p. 30.  
212 Se mål 167/73 Kommissionen mot Frankrike, p. 25. 
213 Se förslag till avgörande av GA Wahl mål C-168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl., p. 22. Se 
även GA Szpunar förslag till avgörande i mål C-340/14 Trijber, p. 28 som uttrycker sitt 
stöd för denna uppfattning samt GA Sharpson förslag till avgörande i mål C-251/04 
Kommissionen mot Grekland, p. 28 som anger att ”eftersom den kategorin av tjänster utgör 
ett undantag från den allmänna regeln, skall den enligt gängse tolkningsregler tolkas strikt.” 
För en mer inkluderande inställning se GA Cruz Villalón förslag till avgörande i mål C-
338/09 Yellow Cab (fotnot 10) som anger att ”Eftersom den [transportpolitiken] också 
grundar sig på friheten att tillhandahålla tjänster, måste denna politik tolkas mot bakgrund 
av artikel 56 FEUF, vilket inte motsägs av artikel 58.1 FEUF som inte ger avkall på de 
mål som eftersträvas med just denna frihet på den inre marknaden.” 
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generaladvokat Szpunar utgör tredje delen, avdelning VI i EUF-fördraget 
”en lex specialis [kursivt i original] till de allmänna reglerna om frihet att 
tillhandahålla tjänster snarare än att vara ett klassiskt undantag från de 
allmänna reglerna om frihet att tillhandahålla tjänster”.214 

6.4 Undantag i tjänstedirektivet 
Enligt artikel 2.2 d) i tjänstedirektivet är direktivet inte tillämpligt på 
tjänster på transportområdet som omfattas av avdelning VI FEUF och faller 
således utanför direktivets tillämpningsområde.  
 
Barnard har tidigare uttalat sig om huruvida undantaget betyder att hela 
transportsektorn utesluts, inkluderat rörliga som icke-rörliga verksamheter 
eller om undantaget bör vara mer snävt och inte utvidgat till verksamheter 
som är underordnade transport, t.ex. kommersiella verksamheter på 
flygplatser, flyttservice etc.215 Viss ledning kan dock ses i tjänstedirektivets 
ingress p.21 som anger att ”transporttjänster, inklusive lokaltrafik, taxi och 
ambulanser samt hamntjänster, bör undantas från detta direktivs 
tillämpningsområde.” Detta verkar, enligt Barnard, ge stöd för en snäv 
tolkning genom att också ta i beaktande att biluthyrning explicit nämns i 
tjänstedirektivet ingress p. 33 gällande tjänster som omfattas av 
direktivet.216 Att taxiverksamhet inte omfattas har i sin tur att göra med dess 
ofta väldigt lokala anknytning.217 
 
Undantaget rörande tjänster på transportområdet gäller inte tjänster som i 
sig inte är transporttjänster, såsom skoltransporter, flyttningstransporter, 
biluthyrning, begravningstjänster och flygfotografering.218 Undantaget 
täcker inte heller kommersiella verksamheter i hamnar och på flygplatser, 
såsom affärer och restauranger och omfattas således av tjänstedirektivets 
bestämmelser.219 
 
”Tjänster på transportområdet” i direktivet är vidare utformat på ett sätt som 
motsvarar artikel 58 FEUF.220 Undantaget täcker således lufttransport, väg- 
och spårvagnstransport, sjötransport och transport längs inre vattenvägar 
inklusive hamntjänster. Enligt domstolen tyder detta på att 
unionslagstiftaren inte haft för avsikt att begränsa uteslutningen av tjänster 
på transportområdet i artikel 2.2. d i tjänstedirektivet till att omfatta enbart 
själva transportmedlen.221 Bl.a. har detta medfört att undantaget ”ska […] 
tolkas som att den inte enbart omfattar den fysiska verksamheten att flytta 
                                                
214 Förslag till avgörande av GA Maciej Szpunar, förenade målen C-340/14 och C-341-12 
Trijber, p. 28. 
215 Barnard, 2008, s. 341.  
216 Ibid. 
217 Se svar från kommissioner Tajan. E-3230/2009 som uttrycker följande: ”Given the 
essentially local significance of taxi services and in line with the principle of subsidiarity, 
existing Community legislation in the field of transport does not cover taxi services.” 
218 Handbok för genomförande av tjänstedirektivet, s. 11. 
219 Ibid. 
220 C-168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl., p. 44. 
221 Ibid, p. 45. 
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personer eller varor från en plats till en annan med fordon, luftfartyg eller 
fartyg, utan även alla andra tjänster med nära anknytning [egen kursivering] 
till denna verksamhet”.222 Bl.a. har besiktning av motorfordon ansetts utgöra 
en ”tjänst på transportområdet”.223 I detta fall ansåg man att 
fordonsbesiktningen visserligen var sidoordnad i förhållande till 
transporttjänsten men att besiktningen var ”en i förväg fastställd och 
oundgänglig förutsättning [egen kursivering] för utövandet av den 
huvudsakliga transportverksamheten”.224 Viss betydelse lades även vid det 
faktum att lagstiftningsakter på området för fordonsbesiktning och 
trafiksäkerhet antagits med stöd av artiklar som ingår i avdelningen för 
transporter.225  
 
Att verksamheter som i sig inte utgör ett fordon har ansetts utgöra en tjänst 
på transportområdet har domstolen omvänt ansett att en båt som utfört 
passagerartrafik på vatten på Amsterdams vattenvägar inte är att anse som 
en tjänst på transportområdet.226 Trots att det framgår av ingresspunkt 21 i 
tjänstedirektivet att lokaltrafiktjänster ingår i undantaget på 
transportområdet innebär detta inte ”att varje tjänst som består i en 
förflyttning med båt automatiskt ska kvalificeras som ”transport” och 
”lokaltrafik”.227 Man måste, utöver förflyttningen, även se om tjänsten 
”innehåller en eller flera delar som omfattas av ett ekonomiskt område som 
unionslagstiftaren inkluderat i tillämpningsområdet för direktivet.”228 Man 
måste således se till det huvudsakliga syftet med den berörda tjänsten. Vid 
en sådan prövning ska hänsyn tas till de utmärkande dragen hos varje form 
av verksamhet eller yrke och det sätt på vilket de regleras samt till andra mål 
av allmänintresse, exempelvis konsumentskydd.229 Även om verksamheten i 
fråga enligt domstolen ”vid första påseende” utgjorde ett fall av transport på 
inre vattenvägar (och således ingår i avdelning VI om transporter), var 

                                                
222 C-168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl., p. 46.  
223 Ibid.  
224 Ibid, p. 47. Se GA Wahls förslag till avgörande C-168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl, p. 28 
som anger att tjänsten ”måste utgöras av eller måste ha en nära anknytning till den fysiska 
åtgärden att flytta personer från en plats till en annan med ett fordon, ett flygplan eller 
fartyg. Om den aktuella tjänsten inte huvudsakligen rör faktisk transport kan inte det 
förhållandet att den på något sätt kan kopplas till transport i sig medföra att den ska 
betraktas som transport” då ”det skulle innebära att tillämpningsområdet för artikel 2.2 d 
[…] helt förlorade sitt syfte.”  
225 C-168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl., p. 49. Se dock GA Wahl förslag till avgörande C-
168/14 Grupo Itevelesa SL m.fl., p. 24 där han menar att ”den rättsliga grunden för en viss 
unionsrättsakt inte kan vara den enda avgörande omständigheten när det gäller att fastställa 
vad som utgör transporttjänster.”  
226 Se mål C- 340/14 Trijber.  
227 Ibid, p. 49-50. 
228 Ibid, p. 51.  
229 Ibid, p. 51-52. För ett liknande resonemang se GA Mengozzis förslag till avgörande i 
mål C-382/08 Neukirchinger, p. 22-23 som rörde en hetluftsballong. Enligt Mengozzi, ”om 
man håller sig till en allmän definition av transporter […] kan vissa tvivel uppstå huruvida 
hetluftsballonger eller luftballonger tillhör kategorin transportmedel.” Han menade att den 
verksamhet som bedrevs (i målet) snarast utgjorde ”tillhandahållande av turisttjänster” än 
tjänster på marknaden för kommersiell transport och det var således inte uteslutet ”att den 
erbjudna tjänsten ska betraktas som en tjänst vars huvudsakliga syfte var att uppfylla ett 
nöjesbehov, vilket kan innebära att den omfattas av artiklarna 49 och 50 EG.”  
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tjänsten snarare avsedd ”att ge tjänstemottagaren en trevlig upplevelse i 
form av ett festligt evenemang än att utgöra transport från en plats till en 
annan i staden Amsterdam”.230  

6.5 Innebörden av artikel 58.1 och artikel 
2.2 d) i tjänstedirektivet 

Artikel 56 innebär en rätt för näringsidkare att tillhandahålla tjänster. 
Artikeln har dessutom direkt effekt vilket innebär att den är direkt tillämplig 
utan förbehåll och kan åberopas vid de nationella domstolarna.231 Som ovan 
nämnts innebär artikel 58.1 FEUF att tillämpningen av principen om rätten 
att tillhandahålla tjänster på transportområdet ska förverkligas genom 
införandet av en gemensam transportpolitik. Att rådet inte antagit några 
sådana riktlinjer- eller om det inte finns några sådana särskilda 
bestämmelser vid den aktuella tidpunkten innebär, som ovan nämnts, inte att 
artikel 56 och 57 FEUF blir direkt tillämpliga på transportområdet. Artikel 
56 kan således inte tillämpas som grund för att bedöma i vilken mån en 
nationell bestämmelse strider mot unionsrätten.  
 
Huruvida avdelning VI om transporter i sig kunde skapa enskilda rättigheter 
som medborgare kunde åberopa inför nationella domstolar har också varit 
föremål för prövning. Domstolen angav, att trots att rätten till fri rörlighet av 
tjänster enligt artikel 56 är direkt tillämplig utan förbehåll hänvisade 
domstolen till avdelningen för transporter och att det är upp till rådet att 
fastställa sådana gemensamma riktlinjer som föreskrivs i artikel 95.232 Att 
rådet inte antagit några sådana riktlinjer vid tidpunkten innebar inte att 
artikel 56 och 57 FEUF blev direkt tillämpliga gällande tjänster på 
transportområdet. Således kunde inte artikel 95 skapa individuella 
rättigheter för medborgare som sedan kunde användas vid nationell 
domstol.233  
 
Den rättsliga följden av de undantag som artikel 58.1 FEUF och artikel 2.2 
d) i tjänstedirektivet ger uttryck för innebär således att bestämmelserna om 
tjänster i fördraget och i sekundärrätten inte har några rättsliga verkningar 
när det gäller transportområdet. Detta medför i sig en betydande rättslig 
följd, d.v.s. näringsidkare går miste om möjligheten att åberopa artiklarna 
56 och följande artiklar i EUF-fördraget och bestämmelserna i 
tjänstedirektivet inför nationell domstol.234 

                                                
230 Mål C- 340/14 Trijber, p. 56. Se även GA Szpunar förslag till avgörande, p. 34 där han 
anger att ”förflyttning av människor eller varor från punkt A till punkt B endast kan utgöra 
en indikation på huruvida fråga är om en tjänst på transportområdet”.  
231 Se bl.a. mål Van Binsbergen och Webb. Se även mål C-338/09 Yellow Cab, p. 29-30 
232 Mål 4/88 Lambregts, p. 8-9.  
233 Ibid, p. 8-9 samt 14-15.  
234 För en ingående redogörelse se GA Szpunar förslag till dom i mål C-340/14 Trijber, p. 
27-28.  
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7 Anmälningsskyldighet 
Utgångspunkten är att, när EU:s medlemsländer lagstiftar på icke-
harmoniserade områden, måste de respektera principen om fri rörlighet 
enligt EUF-fördragen.  
 
Genom anmälningsdirektivet åläggs medlemsstaterna att anmäla alla förslag 
till nya nationella tekniska föreskrifter liksom förslag som reglerar 
etablering eller leverans av e-tjänster till kommissionen och övriga 
medlemsstater.235 Syftet med direktivet är dels att undanröja omotiverade 
hinder för den fria rörligheten, vilket i sin tur fungerar som ett viktigt 
verktyg för en bättre fungerade inre marknad, dels en möjlighet för 
kommissionen att föreslå harmoniseringsåtgärder om det visar sig att olika 
medlemsstaters regler skapar hinder vilket minskar risken för framtida 
överträdelseförfaranden .236 Även tjänstedirektivet ålägger medlemsstaterna 
att under vissa förutsättningar att anmäla nya krav till kommissionen.  
 
Anmälningsskyldigheten gäller såväl på informationssamhällets tjänster, 
liksom på transportområdet. Beroende på hur Uber klassificeras gäller 
således att vissa krav ställs på medlemsstaterna som måste iakttas redan 
innan införandet av nationella regler sker och som är ämnade att hindra eller 
förbjuda tjänsters fortsatta användning (jfr avsnitt 4.3). Det är således viktigt 
att få en inblick i hur förfarandet går till, vilken innebörd det får och vilka 
konsekvenser som kan inträffa vid en underlåtelse av att anmäla sådana 
föreskrifter. 
 

7.1 Anmälningsskyldighet för e-tjänster 
enligt anmälningsdirektivet 

Vilka förslag till nya föreskrifter för informationssamhällets tjänster som 
måste förhandsanmälas bedöms med ledning av artikel 1 i 
anmälningsdirektivet som anger direktivets tillämpningsområde. 
Granskningen får sedan göras i flera steg.237 Huvudregeln är att alla 
föreskriftsförslag som reglerar fysiska produkter eller e-tjänster, ska 
anmälas.238 Detta gäller oberoende av förslagets eventuella påverkan av den 
fria rörligheten eller vilka skäl som ligger till grund för förslaget.239 
 
När det kommer till informationssamhällets tjänster är det första steget att 
utreda huruvida det nationella förslaget utgör en ”föreskrift för tjänster”. 

                                                
235 Artikel 5.1 i anmälningsdirektivet.  
236 Kommerskollegium, Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster, s. 6.  
237 KOM (2003) 69 slutlig, s. 6. 
238 Kommerskollegium, Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster, s. 
10. 
239 Se Mål C-267/03 Lindberg p. 51 samt Mål C-13/96, Big Benelux mot Belgien, p. 19-20. 
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Därefter måste det utredas om föreskriften rör någon av 
”informationssamhällets tjänster” och som ett sista steg, huruvida 
föreskriften avser ”särskilt” någon av informationssamhällets tjänster.240  
 
Huruvida det rör sig om en föreskrift för tjänster får ses med ledning av 
artikel 1.1 e) som definierar begreppet som ett ”ett krav av allmän art 
rörande tillträde till och utövande av verksamhet med […] tjänster […], 
särskilt bestämmelser om dem som tillhandahåller tjänster, tjänster och 
tjänstemottagare […]”. Den föreslagna texten gäller någon av 
informationssamhällets tjänster om den tillhandahålls på distans, på 
elektronisk väg samt på en individuell begäran av en tjänstemottagare (se 
avsnitt 5.2).241 
 
All reglering av e-tjänster faller dock inte inom direktivets 
tillämpningsområde. Innan man bestämmer huruvida tjänsten ifråga behöver 
anmälas eller inte måste man göra en bedömning huruvida föreskriften 
reglerar e-tjänster specifikt och om EU har reglerat tjänsten i fråga. Det är 
enbart förslag som, enligt artikel 1.1. e), särskilt har till syfte och föremål 
att, i sin helhet eller i vissa bestämmelser, uttryckligen reglera e-tjänster som 
faller inom direktivets tillämpningsområde. Motsatsvis ska en föreskrift inte 
anses särskilt avse en e-tjänst om föreskriften endast indirekt eller 
accessoriskt gäller sådana tjänster.242 Det är således av betydelse att se till 
lagförslagets motivering och innehåll för att kontrollera förslagets syfte.243  
 
Anmälningsplikten gäller även då endast en enda punkt i ett förslag gäller e-
tjänster. Detta gäller dock inte om förslaget i fråga reglerar en fråga i 
allmänhet. Kommissionen ger som exempel då ett utkast till lag som har till 
syfte att reglera bevisrätten i allmänhet, men som inte innehåller några 
särskilda bestämmelser som exempelvis rör online-transaktioner, inte 
kommer att behöva förhandsanmälas trots att det kan få direkta eller 
indirekta följder för elektroniska signaturer.244 
 
Om man kommit fram till att förslaget särskilt avser någon av 
informationssamhällets tjänster måste man även kontrollera huruvida den 
aktuella bestämmelsen utgör en ”teknisk föreskrift” i direktivets mening 
enligt artikel 1.1 f).  Så är fallet om förslaget innehåller något av 
anmälningsdirektivets fyra kategorier av tekniska föreskrifter: tekniska 
specifikationer, förbudsbestämmelser, vissa andra produktkrav, samt 
tillhandahållande av e-tjänster och etableringskrav för e-tjänsteleverantörer. 
Här kan domstolens rättspraxis, som innehåller en mängd 
tolkningsanvisningar på produktområdet, överföras till tjänsteområdet.245 
 

                                                
240 KOM (2003) 69 slutlig, s. 6.  
241 Artikel 1 b) i anmälningsdirektivet. Se även kapital 5.2.  
242 Artikel 1.1 e) ii) i anmälningsdirektivet. 
243 KOM (2003) 69 slutlig, s. 7. 
244 Ibid.  
245 Ibid. 
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7.1.1 Tekniska specifikationer 
Med teknisk specifikation menas ”en i ett dokument intagen” specifikation 
som rör krav på varans egenskaper, på dess provande och på förförandet för 
bedömning av överensstämmelse.246 Detta innebär olika typer av krav på 
produkters egenskaper såsom funktionalitet, sammansättning, form, vikt, 
mått, märkning, förpackning, prestanda, livslängd, förbrukning etc. Vidare 
innefattar det de kontrollkrav som en medlemsstat kan ställa – dels på 
förfarande för bedömning av överensstämmelse, dels gällande utvärdering 
om en produkt överensstämmer med tekniska specifikationer.247  
 
Gällande produktionsmetoder- och processer avser de krav som ställs i 
samband med tillverkningen av en produkt.248 Dessa krav måste dock 
påverka slutproduktens egenskaper för att omfattas av direktivet.249  
 

7.1.2 Förbudsbestämmelser 
Förbudsbestämmelserna rör sådana föreskrifter som förbjuder tillverkning, 
användning, import eller saluföring av produkter samt tillhandahållande 
eller etablering av e-tjänster. Åtgärder/begränsningar som innebär att 
produkter eller e-tjänster endast blir tillåtna i marginell utsträckning kan 
omfattas av artikeln.250 
 

7.1.3 Andra krav 
Andra produktkrav utöver tekniska specifikationer och 
förbudsbestämmelser rör sådana bestämmelser som börjar gälla efter det att 
produkten släpps på marknaden och som i sin tur kan påverka produktens 
sammansättning, natur eller försäljning.251 Det rör således krav som på 
något sätt påverkar dess livscykel efter det att den har släppts ut på 
marknaden om dessa föreskrifter kan anses på ett väsentligt sätt påverka 
varans sammansättning, natur eller saluföringen av den. Sådana krav kan 
exempelvis röra miljö- eller konsumentskydd.252 
 

                                                
246 SOU 2009:71, s. 370.  
247 Som exempel kan ges krav på provning, certifiering, typgodkännande och besiktning.  
248 Artikel 1.1 (c) i anmälningsdirektivet. 
249 Artikel 1.1 (c) 2 st. i anmälningsdirektivet. Jfr även C-279/94 Kommissionen mot 
Italien, p. 34.  
250 Se C-267/03 Lindberg, p. 76-77.  
251 Artikel 1.1 (d) i anmälningsdirektivet. 
252 SOU 2009:71, s. 370.  
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7.1.4 Krav vid leverans eller etablering av e-
tjänster 

För att ett förslag som reglerar e-tjänster ska omfattas av direktivets mening, 
d.v.s. utgöra en teknisk föreskrift, måste förslaget innehålla bestämmelser 
om leverans av en e-tjänst eller om möjligheten för en e-tjänsteleverantör att 
etablera sig.253 Exempel på sådan reglering kan röra villkor för att starta 
yrkesverksamhet (t.ex. krav på yrkeskvalifikationer, tillståndskrav, 
certifiering, finansiella garantier, geografiska begränsningar av 
serverplacering), krav vid utövandet av verksamheten eller leverans av 
tjänster (t.ex. reglering av utgiftsuttag, bestämmelser om avtal samt förbud 
mot marknadsföring). Vidare omfattas åtgärder som rör mottagaren av 
tjänsten online (t.ex. åldersgränser eller hemvistkrav för att få använda 
tjänsten).254  
 
Om e-tjänsten i fråga är reglerad av sektorspecifik EU-lagstiftning behöver 
tjänsten normalt sett inte anmälas.255 Anmälningsdirektivet gäller vidare 
enbart om föreskriften på förslagsstadiet ställer nya krav på e-tjänster.256 
 
Formen för föreskrifterna är av mindre betydelse. Således kan allmänna råd, 
vägledningar, riktlinjer eller administrativ praxis utgöra föreskrifter i 
direktivets mening. Vad som är avgörande är istället om de medför nya krav 
som är rättsligt eller faktiskt bindande.257 Rättsligt bindande innebär att de 
tekniska föreskrifterna innehåller bestämmelser som är obligatoriska vid 
tillhandahållande eller etablering av e-tjänster liksom vid försäljning eller 
användning av produkter. Faktiskt bindande tekniska föreskrifter utgör 
sådana föreskrifter som på olika sätt uppmuntrar tillverkare att följa vissa 
krav vilket i sin tur kan påverka tillverkarna att anpassa produkten i fråga.258 
 

7.2 Innebörden av en anmälan – 
frysningsperiod 

Samma dag som förslaget skickas till kommissionen infaller en s.k. 
frysningsperiod på tre månader. Frysningsperioden innebär att nationella 
myndigheter inte får lov att fatta beslut om att deras föreskrift ska träda i 
kraft under denna period.259 Skulle kommissionen eller någon annan 
medlemsstat under frysningsperioden inkomma med ett detaljerat utlåtande 
som uppger att förslaget kan komma att skapa hinder för den fria rörligheten 
förlängs frysningsperioden med ytterligare tre månader, alltså sammanlagt 

                                                
253 Se artikel 1.1 (f) i anmälningsdirektivet samt KOM (2003) 69 slutlig, s. 7.  
254 Kommerskollegium, Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster, s. 
14.  
255 Ibid, s. 12.  
256 Ibid, s. 15.  
257 Ibid.  
258 Ibid, s. 16. Se även artikel 1.1 (f) (i-iii) i anmälningsdirektivet.  
259 Artikel 6.1. i anmälningsdirektivet.  
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sex månader. När det gäller e-tjänster får frysningsperioden dock inte 
förlängas med mer än en månad.260 Detta undantag har införts då man ville 
begränsa väntetiden för medlemsstaterna.261  
 
EU-domstolen har vidare tagit ställning till konsekvenserna av uteblivna 
anmälningar enligt anmälningsdirektivet. Enligt domstolen har 
bestämmelserna om anmälningsskyldighet i anmälningsdirektivet direkt 
effekt vilket innebär att nationella regler som inte anmälts till kommissionen 
inte kan göras gällande mot enskilda.262 Ett förslag som träder i kraft innan 
frysningsperioden löpt ut, saknar således rättsverkan och får inte 
tillämpas.263  
 
Under frysningsperioden ges kommissionen och övriga medlemsstater 
möjlighet att avge synpunkter på förslaget. Det kan ske på tre olika sätt: 
genom att begära kompletterande information, genom att lämna 
kommentarer eller detaljerande utlåtanden. Gällande förslag till e-tjänster 
förfogar dock kommissionen ensam över särskilda befogenheter som t.ex. 
möjligheten att i vissa fall begära att den nationella åtgärden skjuts upp.264 
 
Direktivet ger dock möjlighet till undantag från frysningsperioden. Det 
gäller brådskande fall då en medlemsstat tvingas utarbeta nya tekniska 
föreskrifter på mycket kort tid.265  Dessa fall måste dock ske med anledning 
av åtgärder för att hantera allvarliga och oförutsägbara händelser för att 
skydda folkhälsan, djur, växter, allmän säkerhet eller allmän ordning. Bl.a. 
har brådskande förfaranden avslagits då motiveringen inte varit tillräckligt 
underbyggd, då motiveringen byggt på rent ekonomiska grunder eller p.g.a. 
nationella administrativa dröjsmål samt i fall där omständigheterna inte 
ansågs oförutsebara.266  
 
Kommissionen kan i sin tur välja att blockera ett lands föreskriftsförslag. Så 
är fallet om kommissionen under ett pågående anmälningsförfarande 
informerar om avsikten att föreslå EU-lagstiftning eller genom att informera 
om att nationellt författningsförslag redan omfattas av ett förslag till EU-
lagstiftning. Detta innebär i sin tur att frysningsperioden förlängs med 
ytterligare nio månader till sammanlagt 12 månader. Rådet har vidare 
möjlighet att inta en s.k. gemensam ståndpunkt267 vilket kan innebära att 
frysningsperioden utökas med ytterligare 6 månader till sammanlagt 18 
månader.268 Ytterligare en skillnad gällande föreskrifter om e-tjänster är att 
kommissionen inte kan tvinga en medlemsstat att skjuta upp antagandet av 

                                                
260 Se artikel 6.2 3 st. i anmälningsdirektivet.  
261 KOM (2003) 69 slutlig, s. 8.  
262 C-194/94, CIA Security, p. 44 och 54.   
263 Mål C-95/14 UNIC, p. 29 och C-443/98 Unilever, p. 35.  
264 KOM (2003) 69 slutlig, s. 8. 
265 Se artikel 6.7. i anmälningsdirektivet.  
266 KOM (2015) 338 slutlig, s. 15. 
267 En gemensam ståndpunkt innebär enligt artikel 294.4 FEUF att rådet inte godtar 
Europaparlamentets förslag till ändringar vilket får som följd att kommissionens förslag 
återgår till Europaparlamentet för en andra behandling.   
268 Se artikel 6.3-5 i anmälningsdirektivet.  
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ett förslag endast genom att meddela att den har för avsikt att anta eller 
föreslå en tvingande lagstiftning i den aktuella frågan.269 Med andra ord 
gäller, för e-tjänster, att det faktum att kommissionen håller på att utarbeta 
ett förslag inte i sig räcker för att motivera en frysningsperiod på 12 
månader.  

7.3 Anmälningsskyldighet enligt 
tjänstedirektivet 

7.3.1 Anmälningskrav 
Även tjänstedirektivet ställer krav på medlemsländerna att anmäla 
potentiella hinder mot den fria rörligheten. Detta gäller när medlemsstaterna 
inför nya krav som begränsar den fria rörligheten för tjänster eller 
etableringsrätten enligt artikel 15.2 i tjänstedirektivet. Enligt artikel 15.6 får 
medlemsstaterna inte införa nya krav utom då de nya kraven är icke-
diskriminerande, motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset och är 
proportionerliga. Enligt tjänstedirektivet gäller att, om medlemsländer 
planerar att införa nya krav (eller genomföra förändringar av befintliga 
krav), ska detta anmälas till kommissionen. Det gäller både krav som 
påverkar tillträde till marknaden enligt artikel 15.7 och krav gällande 
tillfälligt tillhandahållande av tjänster enligt artikel 39.5.  
 
Trots skyldigheten att anmäla kraven och skälen till kommissionen hindrar 
detta inte medlemsstaten från att anta den aktuella bestämmelsen i fråga.270 
Om krav anmälts i enlighet med anmälningsdirektivet framgår av artikel 
15.7 att dessa krav inte behöver anmälas en gång till med hänvisning till 
tjänstedirektivet.271  
 
Vid en anmälan enligt direktivet underrättar kommissionen övriga 
medlemsstater och ska inom tre månader från dess att anmälan gjorts, 
undersöka det nya kravets förenlighet med direktivet. Om kommissionen 
anser att kravet står i strid med direktivets bestämmelser antas ett beslut 
enligt vilket medlemsstaten uppmanas att inte anta det nya kravet, alternativt 
att upphäva det.272  
 

7.3.2 Skillnad mellan tjänste- och 
anmälningsdirektivet 

Gällande förfarandet hos kommissionen och vilken motivering som bör 
framgå av medlemsstaterna skiljer sig åt mellan de båda direktiven. Till 
skillnad från proceduren enligt anmälningsdirektivet, hindrar proceduren 

                                                
269 Artikel 6.3 i anmälningsdirektivet. 
270 Handbok för genomförande av tjänstedirektivet, s. 56. 
271 Artikel 15.7 i tjänstedirektivet. 
272 Ibid. 
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enligt tjänstedirektivet inte medlemsstaterna från att anta det eventuella 
utkastet till författning.273 Dock gäller att kommissionen, inom en period om 
tre månader från det att anmälan gjordes, måste ta ställning till huruvida de 
uppställda kraven är förenliga med EU-rätten. Även om medlemsstaterna får 
insyn i förfarandet är det endast kommissionen som är behörig att yttra sig.  
 
Enligt den svenska propositionen överlappar förfarandena enligt tjänste- och 
anmälningsdirektivet varandra endast i två fall. Det första är då ett förslag 
till reglering på varuområdet innehåller ett förslag som samtidigt kan anses 
som ett krav på tjänsteområdet. Det andra fallet rör då ett förslag till regler 
för informationssamhällets tjänster även rör tjänstedirektivet. I det senare 
fallet finns det möjlighet att via anmälningsdirektivet också anmäla krav 
under tjänstedirektivet under förutsättande att de krav som avser 
tjänstedirektivet tydligt anges och motiveras i enlighet med tjänstedirektivet. 
Granskningsproceduren påverkas dock inte av anmälningssättet utan följer 
den procedur som anges i rättsakten för det föreslagna kravet.274 Enligt 
artikel 15.7 i tjänstedirektivet framgår vidare att en anmälan som avser 
tekniska föreskrifter eller föreskrifter rörande informationssamhällets 
tjänster enligt proceduren i anmälningsdirektiver, bör samordnas enligt 
förfarandet för tekniska regler om de samtidigt avser sådana krav som 
föreskrivs i tjänstedirektivet. En anmälan enligt tjänstedirektivet befriar 
dock inte medlemsstaterna från att iaktta mer långtgående skyldigheter 
enligt anmälningsdirektivet.275 
 
Till skillnad från anmälningsdirektivet, gäller tjänstedirektivets 
anmälningsprocedur även för kommunala myndigheter.276  
 
 
 
 

                                                
273 Prop. 2008/2009:187, s. 78f.  
274 Prop. 2008/09:187, s. 78f.  
275 SOU 2009:71, s. 378.  
276 Jfr 2§ tjänsteförordningen och 15 a § om tjänster på den inre marknaden, samt 
Kommerskollegium, Anmälningsprocedurer för tekniska föreskrifter och e-tjänster, s. 22. 
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8 Analys 

8.1 Inledning 
Kommersiell framgång för tjänster såsom Uber har fått lagstiftare runt om i 
världen att agera. Frågan många ställer sig är om tjänstens framgång bestått 
i uppfinningsrikedom eller genom att undgå de kryphål som finns i nationell 
lagstiftning som rör utövandet av taxiverksamhet. Taximarknaden är hårt 
reglerad både statligt och lokalt, bl.a. i form av krav på förare, fordon, 
arbetsmiljöregler och försäkring. 
 
Taxiverksamhet är inte reglerad inom EU-rättslig sekundärlagstiftning. 
Denna marknad har, med hänsyn till sin lokala anknytning och 
subsidiaritetsprincipen, ansetts tillfalla nationell kompetens. Det är således 
upp till varje medlemsstat att själva reglera denna marknad. Dock följer, av 
tillämpningen och principen om unionsrättens företräde, att 
medlemsstaterna är skyldiga att tolka nationell lagstiftning på ett sätt som 
överensstämmer med EU-rättens krav. Inte heller finns den nya typen av 
TNC:s reglerade i sekundärlagstiftning.  
 
Det är utifrån dessa premisser som nationella myndigheter uppställt olika 
krav för att hindra eller begränsa Uber från att verka på den nationella eller 
lokala marknaden. Den 7 augusti 2015 fattade en spansk domare beslut om 
att begära förhandsavgörande avseende huruvida tjänsten anses utgöra en 
ren transportverksamhet eller betraktas som en elektronisk 
förmedlingstjänst eller en tjänst tillhörande informationssamhället. 
 
Vilken betydelse denna klassificering kan komma att få för tjänstens 
fortsatta användning kommer att illustreras nedan. Utifrån den utredning 
som gjorts kommer tjänsten att belysas utifrån de regler som gäller för 
tjänster på transportområdet, respektive tjänster tillhörande 
informationssamhället. 

8.2 Uber utifrån bestämmelser om tjänst 
på transportområdet 

Fri rörlighet av tjänster följer av artikel 56 FEUF. Tjänstedirektivet har 
vidare till syfte att komplettera och förstärka dessa bestämmelser. Enligt 
tjänstedirektivets artikel 2.2 d) framgår att tjänster på transportområdet är 
direkt undantagna från direktivets tillämpningsområde och faller istället 
inom tillämpningsområdet för transportpolitiken enligt EUF-fördraget.  
 
Den första och kanske viktigaste frågan blir således att bedöma 
tillämpligheten av tjänstedirektivet i materiellt hänseende och huruvida 
förmedling mellan fordonsinnehavare och personer som efterfrågar transport 
via en teknisk plattform utgör en ”tjänst på transportområdet” i den mening 
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som avses i direktivet. I tjänstedirektivet används vidare begreppen 
”transporttjänst” och ”tjänst på transportområdet”. Enligt EU-domstolen 
tycks skillnaden mellan de två bestå i att det senare har en vidare innebörd 
och innefattar även andra tjänster med nära anknytning till 
transportverksamhet. Motsatsvis har begreppet transporttjänst enligt 
direktivet använts för att uttryckligen beskriva ”lokaltrafik, taxi, ambulanser 
samt hamntjänster” (se avsnitt 6.1.). Domstolen kommer således 
inledningsvis att behöva ta ställning till två frågor; för det första huruvida 
tjänsten utgör en transporttjänst i egenskap av taxiverksamhet och därmed 
omfattas av nationell kompetens. För det andra, om så inte är fallet, 
huruvida tjänsten istället utgör en tjänst på transportområdet.  
 
Bestämmelser i unionsrätten har varit – och är fortfarande tämligen vaga 
och oprecisa. Så är exempelvis fallet gällande begreppen ”tjänst” och 
”transport”. Vid tolkning av en bestämmelse gäller, enligt EU-domstolen, 
inte bara att beakta lydelsen i bestämmelsen, utan även dess sammanhang 
och de syften som eftersträvas med bestämmelsen.  
I tidigare avgöranden gällande vad som är att anse som en tjänst på 
transportområdet synes domstolen ha använt sig av den ändamålsorienterade 
tolkningsmetoden. Denna metod har bl.a. till syfte att motverka orimliga 
konsekvenser som kan bli följden av en bokstavstrogen tolkning och fylla ut 
de luckor som annars skulle finnas i unionsrätten (se avsnitt 2.5). 
 
Begreppet ”tjänster på transportområdet” har inte uttryckligen definierats i 
fördraget eller i tjänstedirektivet utan har istället blivit föremål för 
domstolens tolkning. Tjänstedirektivets uteslutning av ”transporter på 
tjänsteområdet” är utformat på ett sätt som motsvarar artikel 58.1 FEUF. 
Enligt EU-domstolen antyder det att unionslagstiftaren inte haft för avsikt 
att begränsa uteslutningen av tjänster på transportområdet i artikel 2.2. d) i 
tjänstedirektivet till att omfatta enbart själva transportmedlen. 
 
Ett första steg vid bedömningen huruvida en tjänst är att anse som en tjänst 
på transportområdet är att se till om tjänsten i fråga är inkluderad i 
avdelning VI om transporter (ex inre vattenvägar, vägtransport, lufttransport 
etc.). Vad som utgör en ”tjänst på transportområdet” enligt tjänstedirektivet 
ska vidare enligt EU-domstolen tolkas mot bakgrund av, inte bara 
bestämmelsernas ordalydelse, utan även dess syfte och systematiken i de 
bestämmelser som införts genom direktivet. Detta kräver dock att 
unionsrättslig sekundärlagstiftning finns att tillgå för att se om den aktuella 
tjänsten är reglerad eller inte. Varken de s.k. TNC:s eller taxiverksamhet 
finns reglerade i sekundärlagstiftning. Här skulle dock det faktum att 
tjänsten kan sägas tillhöra vägtransport kunna få betydelse.  
 
Av domstolens praxis framgår att begreppet tjänster på transportområdet 
inte bara omfattar den fysiska verksamheten att flytta personer eller varor 
från en plats till en annan med fordon, luftfartyg eller fartyg, utan även alla 
andra tjänster med en nära anknytning till denna verksamhet. Även en 
tilläggstjänst eller en indirekt tjänst i förhållande till transporten som är en 
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nödvändig förutsättning för själva transporten kan således inkluderas i 
begreppet.   
 
Kravet på nära anknytning till transport kan här sägas bestå i att Ubers 
tjänster de facto består i att sammanföra förare med passagerare för att 
utföra en förflyttning från en plats till en annan. Frågan är dock huruvida 
tjänsten utgör en nödvändig förutsättning för transporten i fråga. I 
domstolens resonemang i C-168/14 Grupo Itevelesa ansåg man att 
fordonsbesiktning utgjorde en sådan nödvändig förutsättning med hänsyn 
till transportsäkerhet då följden av en fordonsbesiktning kan resultera i 
körförbud vilket i sin tur omöjliggör transporten i fråga. Utan appen i 
smarttelefonen sker å ena sidan varken bokning, betalning eller färden. Å 
andra sidan, ur ett kundperspektiv, är själva behovet av transport något som 
kan ersättas med en ”vanlig taxi”, buss- eller tågresa. Här kan tjänsten 
tydligt ses ur ett hjälpmedelsperspektiv snarare än som en nödvändig 
förutsättning för transporten i fråga.  
 
Motsatsvis behöver en tjänst som består i förflyttning och som vid ”första 
anblick” utgör ett fall av transport, inte nödvändigtvis utgöra en ”tjänst på 
transportområdet” (C-340/14 Trijber). Förflyttning av människor eller varor 
från punkt A till punkt B utgör endast en indikation på huruvida det är fråga 
om en tjänst på transportområdet. Man måste således se huruvida 
förflyttningen innehåller en eller flera delar som omfattas av ett ekonomiskt 
område som är skyddade på andra sätt i tjänstedirektivet. Det viktiga vid 
bedömningen blir således att se till det huvudsakliga syftet med den berörda 
tjänsten där hänsyn måste tas till de utmärkande dragen hos verksamheten. 
Här spelar det bl.a. roll om tjänsten tillhandahålls i turist-, uthyrnings- eller 
underhållningssyfte.  
 
Den tjänst som Uber tillhandahåller kan här möjligtvis, vid första anblick, 
påstås utgöra transport i den mening att verksamheten syftar till förflyttning 
med ett fordon från plats A till plats B. Men vad är det huvudsakliga syftet 
med tjänsten? Är det att erbjuda ”transportresor” eller är det att digitalt 
förmedla en ”match” mellan förare och passagerare. Gällande de 
utmärkande dragen för verksamheten kan möjligtvis faktorer såsom att Uber 
som företag inte äger ett enda fordon vara av betydelse.  
 
Det finns således inga ”fasta krav” på vad som utgör en tjänst på 
transportområdet. Även om EU-domstolen synes ha uppställt olika 
hjälpmedel vid bedömningen så är rättsläget i denna fråga oklart. 
Bedömningen får istället ske i varje enskilt fall. 

8.3 Uber utifrån bestämmelser om 
informationssamhällets tjänster 

Förutsatt att EU-domstolen inte anser att Uber utgör en ”transporttjänst” 
respektive ”tjänst på transportområdet” återstår en bedömning av huruvida 
tjänsten utgör en elektronisk förmedlingstjänst eller tjänst tillhörande 
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informationssamhället. Enligt definitionen i anmälningsdirektivet krävs, för 
att klassificeras som en informationssamhällets tjänst, att tjänsten sker på 
distans, på elektronisk väg och på en individuell begäran av en 
tjänstemottagare. 
 
Kravet på distans synes vara uppfyllt, då parterna i avtalet inte är fysiskt 
närvarande samtidigt. Likaså tycks kravet på elektronisk väg vara uppfyllt 
då tjänsten sänds med utgångspunkt och tas emot vid slutpunkten med hjälp 
av utrustning för elektronisk behandling och som i helhet sänds, befordras 
och tas emot genom tråd eller andra elektromagnetiska medel (d.v.s. genom 
en smarttelefon). En individuell begäran av en tjänstemottagare innebär 
vidare ett krav på någon form av interaktivitet vilket tycks vara uppnått då 
tjänsten varken utgör TV-eller radiotjänst eller innehåller någon materiell 
del (se avsnitt 5.2). Dessa krav måste vidare ses med bakgrund av fördragets 
regler om tjänster, d.v.s. att den aktivitet som sker online har någon form av 
ekonomisk innebörd och utförs mot ersättning (se avsnitt 3). Även detta 
krav synes vara uppfyllt.  
 
För informationssamhällets tjänster gäller att både e-handelsdirektivet och 
tjänstedirektivet blir direkt tillämpligt. E-handelsdirektivet utgör här ett 
specialverktyg vid reglering av tjänster som sker ”online”. Enligt artikel 4 i 
e-handelsdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att start och bedrivande 
av verksamhet av informationssamhällets tjänster, inte underkastas 
bestämmelser om förhandstillstånd eller andra krav som har motsvarande 
effekt. E-handelsdirektivet innehåller vidare, till skillnad från 
tjänstedirektivet, en ursprungslandsprincip vilket innebär att 
medlemsstaterna ska se till att tjänsteleverantörer etablerade i en 
medlemsstat följer den statens regler beträffande informationssamhällets 
tjänster. Detta medför enligt Barnard & Peers ett förstärkt antagande om att 
värdlandet inte får införa ytterligare krav om det inte finns starka skäl. Med 
andra ord – om tjänstens användande tillåts i en medlemsstat råder en 
presumtion för att den även ska tillåtas i andra medlemsstater. Ur denna 
synvinkel kan medlemsstaternas olika inställning till appens användande 
således få betydelse.  

8.4 Innebörden av Ubers klassificering 
Såsom framgått ovan har ren taxiverksamhet p.g.a. dess lokala anknytning 
och med bakgrund i subsidiaritetsprincipen, ansetts falla under nationell 
kompetens. Skulle domstolen klassificera Uber som en ren taxiverksamhet 
kan detta således ses som ett ”undantag” från tjänster på transportområdet 
och faller således inte under den gemensamma transportpolitiken under 
avdelning VI i EUF-fördraget.  
 
Gällande domstolens resonemang angående tjänster på transportområdet är 
mönstret tydligt. Vid bedömning av tjänster på transportområdet, regleras 
detta inte av artikel 56 FEUF utan istället av artikel 58.1 FEUF. 
Avdelningen VI om transporter fungerar således som en form av lex 
specialis i förhållande till övriga delar av fördraget. Principen om frihet att 
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tillhandahålla tjänster uppnås på transportområdet tack vare genomförandet 
av den gemensamma transportpolitiken. EU-domstolen grundar därför sin 
bedömning, beroende på saken i målen, på sekundärlagstiftningen. 
Avsaknaden av sådan lagstiftning innebär i sig inte att artikel 56 FEUF blir 
direkt tillämplig. Omvänt gäller dock att allmänna principer enligt fördraget 
liksom etableringsfriheten enligt artikel 49 FEUF är fortsatt tillämpliga även 
på transportområdet (se avsnitt 6.5).  
 
Det får således stor betydelse huruvida en tjänst bedöms tillfalla 
transportområdet eller ej. Den rättsliga följden av artikel 58.1 FEUF och 
artikel 2.2 d) i tjänstedirektivet innebär att bestämmelserna om tjänster i 
fördraget och i sekundärrätten enligt rättspraxis inte har några rättsliga 
verkningar när det gäller transportområdet. Detta får i sig betydande 
rättsliga konsekvenser; näringsidkare går miste om möjligheten att åberopa 
artiklarna 56 FEUF och följande artiklar i EUF-fördraget liksom 
bestämmelserna i tjänstedirektivet inför nationell domstol. 
 
Skulle tjänsten i stället vara att anse som en tjänst tillhörande 
informationssamhället råder som huvudregel enligt tjänste- och e-
handelsdirektivet fri rörlighet för sådana tjänster. Dock uppställer båda 
direktiven viss möjlighet till begränsning av tjänstens fria rörlighet om vissa 
krav är uppfyllda. Enligt tjänstedirektivet måste de nationella kraven vara 
motiverade utifrån skäl som avser allmän ordning, säkerhet, folkhälsa eller 
miljöskydd. Enligt e-handelsdirektivet har en medlemsstat möjlighet att 
begränsa tillhandahållandet av en viss internettjänst från en annan 
medlemsstat, både permanent och i ett konkret enskilt fall. De permanenta 
undantagen anges i bilagan till direktivet och rör civilrätten bl.a. 
avtalsförpliktelser vid konsumentavtal. De individuella undantagen gör det 
möjligt för en medlemsstat att från fall till fall belägga e-handelstjänsten 
från en annan medlemsstat med restriktioner. För att en sådan åtgärd skall få 
vidtas krävs dock att vissa villkor är uppfyllda – dels att åtgärden är 
nödvändig för att skydda allmän ordning och säkerhet, folkhälsan, 
konsumentskyddet eller skyddet av investerare, dels att åtgärden uppfyller 
ett proportionalitetskrav i förhållande till det angivna skyddsintresset och 
har stöd i lag. Trots att dessa uppräkningar har ansetts uttömmande gäller, 
att om en bestämmelse inom sekundärrätten skulle strida mot en 
bestämmelse inom primärrätten, att primärrätten har företräde. Om en 
konflikt skulle uppstå mellan rättspraxis som grundar sig på primärrätt och 
senare tillkommen sekundärrätt, ska på liknande sätt den tolkning som leder 
till att bestämmelsen är förenlig med primärrätten ges företräde. Det är 
således inte uteslutet att även den praxis som gäller för begräsningar enligt 
fördraget kan få betydelse i det enskilda fallet (se avsnitt 2.3 och 5.5). 
 
Taximarknaden har historiskt sett varit hårt reglerad, både statligt och lokalt. 
Bl.a. har det uppställts krav på förare och fordon, tillförlitlig försäkring, 
kontroll av inträde på marknaden liksom reglering av högsta pris.  
De skäl som angetts för begränsning av tjänsten Uber tycks främst bestå av 
sociala begränsningar i form utav arbetsmiljö- och konsumentskydd där det 
senare finns att tillgå i e-handelsdirektivet.  
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Trots angivet skäl följer att en inskränkning måste vara ägnad att säkerställa 
förverkligandet av den målsättning som eftersträvas samt att den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning. Med andra 
ord ska således samma resultat inte gå att uppnå med mindre ingripande 
åtgärder. Det torde således innebära att, även i fallet som 
informationssamhällets tjänst, att medlemsstaterna har möjlighet att 
begränsa tjänsten om de uppfyller de krav som uppställs och om åtgärden i 
fråga är att anse som proportionerlig. Här kan medlemsstaternas vitt skilda 
agerande sättas i perspektiv. Kanske är krav på att föraren som är 
uppkopplad till Uber måste inneha taxilicens, anses som proportionerligt. 
Motsatsvis kan ett totalförbud av en app i en medlemsstat, som medför att 
den inte går att använda i en annan medlemsstat (som tillåter appens 
användning), möjligtvis inte anses som proportionerligt. 

8.5 Anmälningsdirektivet och 
anmälningsskyldighet 

Utgångspunkten är att, när EU:s medlemsländer lagstiftar på icke-
harmoniserade områden, måste de respektera principen om fri rörlighet 
enligt EUF-fördragen. Genom anmälningsdirektivet åläggs medlemsstaterna 
att anmäla alla förslag till nya nationella tekniska föreskrifter liksom förslag 
som reglerar etablering eller leverans av e-tjänster till kommissionen och 
övriga medlemsstater. Detta gäller oberoende av förslagets eventuella 
påverkan av den fria rörligheten eller vilka skäl som ligger till grund för 
förslaget. Detta gäller både på transportområdet liksom för 
informationssamhällets tjänster.  
 
Av anmälningsdirektivet framgår, att när det kommer till 
informationssamhällets tjänster, att ett nationellt förslag som utgör en 
föreskrift för tjänster och som rör särskilt någon av informationssamhällets 
tjänster, ska anmälas till kommissionen. Det kan t.ex. röra bestämmelser om 
leverans av en e-tjänst eller möjligheten för en e-tjänsteleverantör att 
etablera sig liksom krav vid utövandet av verksamheten eller åtgärder som 
rör mottagaren av tjänsten online (se avsnitt 7.1).  
 
Bestämmelserna om anmälningsskyldighet har tilldelats direkt effekt. 
Konsekvenserna av en utebliven anmälning innebär, enligt EU-domstolen, 
att nationella regler som inte anmälts till kommissionen inte kan göras 
gällande mot enskilda. Ett förslag som träder i kraft innan det har anmälts 
eller innan dess att frysningsperioden löpt ut, saknar således rättsverkan och 
får inte tillämpas. 
 
Även tjänstedirektivet ställer krav på medlemsländerna att anmäla 
potentiella hinder mot den fria rörligheten. Detta gäller när medlemsstaterna 
inför nya krav som begränsar den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 
39.5 eller etableringsrätten enligt artikel 15.2 i tjänstedirektivet. Detta gäller, 
till skillnad från anmälningsdirektivet, även för kommunala myndigheter. 
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Till skillnad från proceduren enligt anmälningsdirektivet, hindrar 
proceduren enligt tjänstedirektivet inte medlemsstaterna från att anta det 
eventuella utkastet till författning. En anmälan enligt tjänstedirektivet 
befriar dock inte medlemsstaterna från att iaktta de mer långtgående 
skyldigheter som följer enligt anmälningsdirektivet.  
 
De krav som vissa medlemsstater infört kan således anses stå i strid med 
gällande EU-rätt om dessa inte har anmälts i förväg. Om Uber skulle bli 
klassificerad som en tjänst tillhörande informationssamhället kan således 
medlemsstaterna bli skyldiga att anmäla lagförslag som rör användning- 
eller begränsning av tjänsten. Dessa anmälningar kan också ge 
kommissionen tillfälle att föreslå gemensamma lösningar på de rättsliga 
problem som föranletts av Uber.  

8.6 Avslutande kommentar 
I skrivande stund har målet i fråga inte blivit tilldelad en generaladvokat och 
information saknas angående domstolens sammansättning. Det är därmed 
inte helt klart hur domstolen resonerar angående målets betydelse. Av min 
utredning har jag dock förstått att frågan både är komplex och inte helt enkel 
att finna ett svar på.  
 
Utifrån de regler som finns att tillgå samt EU-domstolens praxis, kan Uber, 
enligt mig, både komma att kvalificeras som såväl som en tjänst på 
transportområdet som en tjänst tillhörande informationssamhället.  
Avgörande blir istället hur domstolen väljer att väga och bedöma de olika 
omständigheter som hittills fastställts i praxis. Enligt mig kommer 
domstolen tvingas ta ställning till huruvida man vill rycka i en industri som 
historiskt sätt varit reglerad på lokal nivå – från stad till stad men också 
nationellt i form utav nationella föreskrifter utan EU:s inblandning. Trots 
detta tror jag inte att domstolen kommer kunna blunda för de nya fenomen 
som delningsekonomin gett upphov till. Det är viktigt att skilja mellan en 
fysisk transport och en mobilapplikation. Att en mobilapplikation är att 
likställa med en fysisk taxiresa kan tyckas vara något hårdraget.  
 
Det återstår även att se på vilket sätt kommissionen kommer att gå vidare i 
frågan. I sin senaste rapport om den digitala inre marknaden framhäver 
kommissionen den ekonomiska betydelse som delningsekonomin medför. 
Teknik och lagstiftning står dock ständigt som två motpoler. Enligt 
subsidiaritetsprincipen ska EU enbart vidta åtgärder endast om målen för 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna. Även 
om kommissionen skulle välja att utarbeta harmoniseringslagstiftning på 
området tar lagstiftning tid, något som ny teknik inte tar hänsyn till. Under 
denna tid kommer dock Uber fortsatt att existera. Det blir därav av stor 
betydelse för vad domstolen kommer fram till, inte minst för de krav som 
medlemsstaterna kan införa samt den anmälningsskyldighet som följer. 
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