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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

DIREKTIV 2000/    /EF

af

om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester,

navnlig elektronisk handel, i det indre marked

("Direktivet om elektronisk handel")

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

artikel 55 og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 30 af 5.2.1999, s. 4, og EFT C
2 EFT C 169 af 16.6.1999, s. 36.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 6.5.1999 (EFT C 279 af 1.10.1999, s. 389), Rådets fælles

holdning af        (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Den Europæiske Union har som mål at skabe stadig tættere bånd mellem de europæiske stater

og folk for at sikre økonomiske og sociale fremskridt; i henhold til traktatens artikel 14, stk. 2,

indebærer det indre marked et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer og

tjenesteydelser samt fri etableringsret; udviklingen af informationssamfundstjenester i et om-

råde uden indre grænser er afgørende for fjernelsen af de barrierer, der deler de europæiske

folk;

(2) udviklingen af den elektroniske handel i informationssamfundet indebærer store muligheder

for beskæftigelsen i Fællesskabet, især i de små og mellemstore virksomheder, og vil stimu-

lere den økonomiske vækst og de europæiske virksomheders investeringer i innovation, sam-

tidig med at den også kan øge den europæiske industris konkurrenceevne, hvis Internettet gø-

res tilgængeligt for alle;

(3) fællesskabsretten og Fællesskabets retsorden har stor betydning for at gøre det muligt for

Europas borgere og aktører fuldt ud og uden hensyn til grænser at udnytte de muligheder, der

er forbundet med elektronisk handel; dette direktiv har således til formål at sikre et højt lov-

givningsmæssigt integrationsniveau i Fællesskabet på området, så der opstår et reelt område

uden indre grænser for informationssamfundstjenester;
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(4) det er vigtigt at sikre, at elektronisk handel kan udnytte det indre marked fuldt ud og derfor, at

der opnås et højt integrationsniveau i Fællesskabet, således som det er tilfældet i forbindelse

med Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og admini-

strative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksom-

hed1;

(5) udviklingen af informationssamfundstjenester i Fællesskabet hæmmes af en række retlige

hindringer for et velfungerende indre marked, hvilket gør udøvelsen af etableringsfriheden og

den frie udveksling af tjenesteydelser mindre attraktiv; hindringerne skyldes, at de nationale

lovgivninger er forskellige, og at der hersker retsusikkerhed med hensyn til, hvilke nationale

regler der finder anvendelse på sådanne tjenester; da lovgivningerne på de pågældende områ-

der ikke er koordineret eller tilpasset hinanden, kan hindringerne efter De Europæiske Fælles-

skabers Domstols retspraksis være berettigede; der hersker retsusikkerhed med hensyn til, i

hvilket omfang medlemsstaterne kan føre kontrol med tjenester fra en anden medlemsstat;

(6) af hensyn til Fællesskabets mål og på baggrund af traktatens artikel 43 og 49 og den afledte

fællesskabsret bør disse hindringer fjernes gennem koordinering af visse nationale lovgivnin-

ger og præcisering på fællesskabsplan af visse juridiske begreber, i det omfang det er nødven-

digt for et velfungerende indre marked; da dette direktiv kun vedrører visse specifikke

spørgsmål, som giver anledning til problemer for det indre marked, overholder direktivet fuldt

ud kravet i traktatens artikel 5 om overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet;

                                                
1 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
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(7) for at sikre retssikkerhed og forbrugernes tillid er det nødvendigt, at dette direktiv fastsætter

en klar og generel ramme for visse retlige aspekter af elektronisk handel i det indre marked;

(8) formålet med dette direktiv er at skabe en retlig ramme for at sikre fri bevægelighed for in-

formationssamfundstjenester mellem medlemsstaterne og ikke at harmonisere det strafferet-

lige område som sådant;

(9) den frie bevægelighed for informationssamfundstjenester kan i mange tilfælde i fællesskabs-

retten også være et særligt udtryk for et mere generelt princip, nemlig ytringsfriheden som de-

fineret i artikel 10, stk. 1, i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæg-

gende frihedsrettigheder, der er ratificeret af alle medlemsstaterne; derfor må direktiver om

levering af informationssamfundstjenester sikre, at denne virksomhed kan udøves frit i lyset

af nævnte artikel og kun med forbehold af de begrænsninger, der er omhandlet i nævnte arti-

kels stk. 2 og i traktatens artikel 46, stk. 1; det er ikke hensigten med dette direktiv at anfægte

nationale grundlæggende regler og principper for ytringsfriheden;

(10) i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet begrænses dette direktiv til de foranstalt-

ninger, som er strengt nødvendige for at opnå et velfungerende indre marked; hvor det er

nødvendigt, at foranstaltninger træffes på fællesskabsplan, og for at sikre et område reelt uden

indre grænser for elektronisk handel, skal direktivet sikre en høj grad af beskyttelse af almene

hensyn, og især beskyttelse af mindreårige, den menneskelige værdighed, forbrugerne og fol-

kesundheden; i henhold til traktatens artikel 152 indgår sundhedsbeskyttelse som et væsentligt

led i Fællesskabets politik på andre områder;
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(11) dette direktiv berører ikke det niveau for beskyttelse af især folkesundheden og forbrugernes

interesser, som er fastlagt ved Fællesskabets retsakter; bl.a. Rådets direktiv 93/13/EØF af

5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende

fjernsalg2 indeholder væsentlige regler om forbrugerbeskyttelse i kontraktforhold; disse di-

rektiver finder også fuldt ud anvendelse på informationssamfundstjenester; denne gældende

fællesskabsret, som fuldt ud finder anvendelse på informationssamfundstjenester, omfatter

navnlig også Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende og sammen-

lignende reklame3, Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnær-

melse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit4, Rådets

direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer5,

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakke-

ture6, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om angivelse af

priser på forbrugsvarer7, Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i

almindelighed8, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om be-

skyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom

på timeshare-basis9, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om

søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse

                                                
1 EFT L 95 af 21.4.1993, s.29.
2 EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.
3 EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF

(EFT L 290 af 23.10.1997, s. 18).
4 EFT L 42 af 12.2.1987, s. 48. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/7/EF (EFT L 101 af 1.4.1998, s. 17).
5 EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/9/EF (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22).
6 EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.
7 EFT L 80 af 18.3.1998, s. 27.
8 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.
9 EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83.
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af forbrugernes interesser1, Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af

medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar2,

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af for-

brugerkøb og garantier i forbindelse hermed3, Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 2000/.../EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne 4 og Rådets direktiv

92/28/EØF af 31. marts 1992 om reklame for lægemidler5; nærværende direktiv bør ikke be-

røre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/43/EF af 6. juli 1998 om indbyrdes tilnær-

melse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer

og sponsorering til fordel for disse6, der er vedtaget inden for rammerne af det indre marked,

og heller ikke direktiver om beskyttelse af folkesundheden; nærværende direktiv supplerer de

informationskrav, der er fastlagt i ovennævnte direktiver og navnlig i direktiv 97/7/EF;

(12) det er nødvendigt at holde visse former for aktiviteter uden for dette direktivs anvendelsesom-

råde, da den frie bevægelighed for tjenesteydelser ikke på nuværende tidspunkt kan sikres i

henhold til traktaten eller gældende afledt ret; dette berører ikke eventuelle retsakter, som vil

være nødvendige for et velfungerende indre marked; skatter og afgifter, især moms, som på-

lægges en stor del af de tjenesteydelser, der er omhandlet i dette direktiv, skal holdes uden for

direktivets anvendelsesområde;

                                                
1 EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51. Ændret ved direktiv 1999/44/EF (EFT L 171 af 7.7.1999,

s. 12).
2 EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29. Ændret ved direktiv 1999/34/EF (EFT L 141 af 4.6.1999, s. 20).
3 EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.
4 EFT L
5 EFT L 113 af 30.4.1992, s. 13.
6 EFT L 213 af 30.7.1998, s. 9.
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(13) dette direktiv tager ikke sigte på at fastlægge bestemmelser om afgiftsmæssige forpligtelser

og foregriber ikke udarbejdelsen af fællesskabsinstrumenter om de afgiftsmæssige aspekter af

elektronisk handel;

(14) for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger gælder

alene bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om

fri udveksling af sådanne oplysninger1 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF

af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred

inden for telesektoren2, som fuldt ud finder anvendelse på informationssamfundstjenester;

disse direktiver opstiller allerede en fællesskabsretlig ramme inden for personoplysninger, og

det er derfor ikke nødvendigt at behandle dette spørgsmål i nærværende direktiv for at sikre,

at det indre marked fungerer efter hensigten, især med hensyn til den frie bevægelighed for

personoplysninger mellem medlemsstaterne; nærværende direktiv bør gennemføres og anven-

des i fuld overensstemmelse med principperne om beskyttelse af personoplysninger, især

hvad angår uopfordret kommerciel kommunikation og reglerne om formidleransvar; direktivet

kan ikke forhindre anonym brug af åbne netværk som f.eks. Internettet;

(15) fortrolig behandling af meddelelser er sikret ved artikel 5 i direktiv 97/66/EF; medlemssta-

terne skal i medfør af nævnte direktiv forbyde enhver form for opfangning eller overvågning

af sådanne meddelelser af andre end afsenderen og modtageren, bortset fra tilfælde, hvor det

er tilladt ifølge loven;

                                                
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
2 EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.
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(16) udelukkelsen af spil fra anvendelsesområdet for dette direktiv gælder kun hasardspil, lotteri

og væddemål, som indebærer, at der gøres en indsats med penge; dette omfatter ikke salgs-

fremmende konkurrencer eller spil, hvor formålet er at fremme salget af varer eller tjeneste-

ydelser, og hvor der i givet fald kun skal ske betaling i tilfælde af køb af de varer eller tjene-

steydelser, som der reklameres for;

(17) en definition af informationssamfundstjenester findes allerede i fællesskabsretten i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med

hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tje-

nester1 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig

beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester2; denne definition omfatter enhver

tjeneste, der normalt leveres mod betaling, og som teleformidles ved hjælp af elektronisk da-

tabehandlingsudstyr (herunder digital komprimering) og dataoplagringsudstyr på individuel

anmodning af en tjenestemodtager; de tjenester, der henvises til i den vejledende liste i bi-

lag V til direktiv 98/34/EF, og som ikke indebærer databehandling og -oplagring, er ikke om-

fattet af denne definition;

                                                
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).
2 EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54.
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(18) informationssamfundstjenester omfatter en lang række økonomiske aktiviteter, som finder

sted online; disse aktiviteter kan navnlig bestå i onlinesalg af varer; aktiviteter som levering af

varer som sådan eller af tjenesteydelser offline er ikke omfattet; informationssamfundstjene-

ster er ikke kun begrænset til tjenester, der giver mulighed for onlineindgåelse af kontrakter,

men omfatter også, når der er tale om erhvervsmæssig virksomhed, tjenester, som modtageren

ikke yder vederlag for, f.eks. tjenester, som består i at tilbyde onlineinformation eller kom-

merciel kommunikation, eller tjenester, som leverer redskaber til at søge, få adgang til og

hente data; informationssamfundstjenester omfatter også tjenester, der består i at udsende in-

formation via kommunikationsnetværk, give adgang til et kommunikationsnetværk eller være

vært for information, som leveres af tjenestemodtageren; tv-radiospredning i den betydning,

hvori ordet anvendes i direktiv 89/552/EØF, og radiospredning er ikke informationssam-

fundstjenester, da de ikke leveres på individuel anmodning; derimod er tjenester, som udsen-

des punkt til punkt, som f.eks. video on demand eller fremsendelse af kommerciel kommuni-

kation via elektronisk post, informationssamfundstjenester; f.eks. er fysiske personers anven-

delse af elektronisk post eller tilsvarende individuel kommunikation uden for deres handels-

mæssige eller erhvervsmæssige virksomhed, herunder anvendelse til indgåelse af kontrakter

mellem sådanne personer, ikke nogen informationssamfundstjeneste; kontraktforholdet mel-

lem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver er ikke nogen informationssamfundstjeneste; akti-

viteter, der ifølge deres natur ikke kan udføres på afstand og ved hjælp af elektroniske midler

såsom lovpligtig revision af selskabsregnskaber eller lægelige vurderinger, der kræver fysisk

undersøgelse af patienten, er ikke informationssamfundstjenester;
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(19) tjenesteyderens etableringssted skal fastlægges i overensstemmelse med Domstolens retsprak-

sis, ifølge hvilken begrebet etableringssted forudsætter, at der rent faktisk udøves erhvervs-

mæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum; dette

krav er også opfyldt, når en virksomhed er oprettet for et bestemt tidsrum; etableringsstedet

for en virksomhed, der leverer tjenester via en Internet-hjemmeside (website), er ikke det sted,

hvor den benyttede teknologi befinder sig, eller det sted, hvor Internet-hjemmesiden er til-

gængelig, men det sted, hvor virksomheden udøver sin erhvervsmæssige virksomhed; når en

tjenesteyder har flere etableringssteder, er det vigtigt at få fastlagt, fra hvilket etableringssted

den pågældende tjeneste leveres; når det er vanskeligt at afgøre, fra hvilket af etableringsste-

derne en given tjeneste leveres, er det det sted, hvor centret for tjenesteyderens aktiviteter

vedrørende denne bestemte tjeneste befinder sig;

(20) definitionen på en "tjenestemodtager" omfatter alle former for benyttelse af informationssam-

fundstjenester, både af personer, der giver oplysninger på åbne netværk som f.eks. Internettet,

og af personer, der søger oplysninger på Internettet af private eller erhvervsmæssige årsager;

(21) anvendelsesområdet for det koordinerede område berører ikke fremtidig fællesskabsharmoni-

sering af informationssamfundstjenester og fremtidig lovgivning, der vedtages på nationalt

plan i overensstemmelse med fællesskabsretten; det koordinerede område omfatter kun krav

til onlineaktiviteter som f.eks. onlineinformation, onlinereklame, onlineshopping og online-

indgåelse af kontrakter og vedrører ikke medlemsstaternes lovbestemte krav til varer som

f.eks. sikkerhedskrav, mærkningskrav eller produktansvar eller medlemsstaternes krav til le-

vering eller transport af varer, herunder distribution af lægemidler; det koordinerede område

omfatter ikke offentlige myndigheders udøvelse af forkøbsret til visse varer som f.eks. kunst-

værker;
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(22) informationssamfundstjenester bør kontrolleres på det sted, hvor tjenesterne udføres, for at

sikre en effektiv beskyttelse af almene hensyn; der skal derfor være sikkerhed for, at den

kompetente myndighed yder denne beskyttelse ikke alene for borgerne i det pågældende land,

men for alle Fællesskabets borgere; for at fremme den gensidige tillid mellem medlemssta-

terne er det absolut nødvendigt, at det klart præciseres, at ansvaret påhviler oprindelseslandet;

for effektivt at sikre den frie udveksling af tjenesteydelser og for at skabe retssikkerhed for

tjenesteyderne og -modtagerne bør informationssamfundstjenester principielt være underlagt

retssystemet i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret;

(23) dette direktiv har hverken til formål at opstille yderligere internationale privatretlige regler om

lovkonflikter eller at berøre retternes kompetence; bestemmelser om lovvalg i den internatio-

nale privatret indskrænker ikke adgangen til at levere informationssamfundstjenester som

fastsat i dette direktiv;

(24) i forbindelse med dette direktiv er det til trods for princippet om kontrol ved kilden af infor-

mationssamfundstjenester tilladt, at medlemsstaterne under de omstændigheder, der er fastlagt

i dette direktiv, iværksætter foranstaltninger til begrænsning af den frie bevægelighed for in-

formationssamfundstjenester;

(25) nationale domstole, herunder civile domstole, der behandler privatretlige tvister, kan træffe

foranstaltninger med henblik på at fravige adgangen til at levere informationssamfundstjene-

ster i overensstemmelse med dette direktiv;
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(26) medlemsstaterne kan i overensstemmelse med betingelserne i dette direktiv anvende deres

nationale strafferet og strafferetspleje, når de træffer efterforskningsforanstaltninger og andre

foranstaltninger, der er nødvendige for afsløring og retsforfølgning af lovovertrædelser, uden

at det er nødvendigt at meddele Kommissionen disse foranstaltninger;

(27) nærværende direktiv bidrager sammen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/

/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne til at etablere en retlig ramme

for onlinelevering af finansielle tjenesteydelser; nærværende direktiv foregriber ikke fremti-

dige initiativer inden for finansielle tjenesteydelser navnlig med hensyn til harmonisering af

adfærdsregler på området; medlemsstaternes mulighed ifølge nærværende direktiv for under

visse omstændigheder at indskrænke adgangen til at levere informationssamfundstjenester for

at beskytte forbrugerne dækker også foranstaltninger vedrørende finansielle tjenesteydelser,

navnlig foranstaltninger, der tager sigte på at beskytte investorer;

(28) medlemsstaternes forpligtelse til ikke at underlægge adgangen til aktiviteten leverandør af

informationssamfundstjenester krav om forudgående godkendelse gælder ikke posttjenester,

som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997

om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring

af disse tjenesters kvalitet1, og som består i fysisk levering af en udskrift af en elektronisk

postmeddelelse, og berører ikke frivillige godkendelsesordninger, især for ydere af signatur-

certifikationstjenester;

                                                
1 EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14.
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(29) kommerciel kommunikation er af afgørende betydning for finansieringen af informationssam-

fundstjenester og for udviklingen af et stort udbud af nye gratis tjenester; af hensyn til forbru-

gerne og god forretningsskik skal kommerciel kommunikation, herunder rabatter, tilbud og

salgsfremmende konkurrencer eller spil, overholde en række krav om gennemskuelighed;

disse krav berører ikke direktiv 97/7/EF; nærværende direktiv berører ikke gældende direkti-

ver om kommerciel kommunikation, navnlig direktiv 98/43/EF;

(30) fremsendelse af uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post kan være uønsket

af forbrugerne og leverandørerne af informationssamfundstjenester og kan være en hindring

for, at interaktive netværk kan være velfungerende; spørgsmålet om modtagerens samtykke i

visse tilfælde af uopfordret kommerciel kommunikation behandles ikke i dette direktiv, men

er allerede behandlet, især i direktiv 97/7/EF og 97/66/EF; i medlemsstater, som tillader uop-

fordret kommerciel kommunikation via elektronisk post, bør industriers passende filtrerings-

initiativer (industry filtering initiatives) fremmes og lettes; derudover er det nødvendigt, at

uopfordret kommerciel kommunikation under alle omstændigheder klart kan identificeres som

sådan for at forbedre gennemskueligheden og gøre det lettere for sådanne initiativer at fun-

gere; uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post bør ikke resultere i ekstra

udgifter for modtageren;

(31) medlemsstater, som tillader, at tjenesteydere, der er etableret på deres område, sender uopfor-

dret kommerciel kommunikation via elektronisk post til en modtager uden dennes forudgå-

ende samtykke, skal sikre, at tjenesteyderne regelmæssigt konsulterer og respekterer "opt-

out"-registre, hvor fysiske personer, der ikke ønsker at modtage sådan kommerciel kommuni-

kation, kan registrere sig;
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(32) for at fjerne barrierer for udviklingen af grænseoverskridende tjenester i Fællesskabet, som

udøvere af lovregulerede erhverv kan tilbyde på Internettet, er det nødvendigt, at det på fæl-

lesskabsplan sikres, at de faglige regler, der er fastsat for at beskytte bl.a. forbrugerne eller

folkesundheden, overholdes; adfærdskodekser på fællesskabsplan er det bedste middel til op-

stilling af etiske regler for kommerciel kommunikation; der bør tilskyndes til udarbejdelse el-

ler i givet fald til tilpasning af sådanne regler med forbehold af faglige organisationers og

sammenslutningers uafhængighed;

(33) dette direktiv supplerer fællesskabslovgivningen og den nationale lovgivning om lovregule-

rede erhverv, hvorved der opretholdes et samlet regelsæt på dette område;

(34) hver medlemsstat skal tilpasse sin lovgivning om krav, især formkrav, som kan hindre elek-

tronisk indgåelse af kontrakter; der bør foretages en systematisk gennemgang af de lovgivnin-

ger, hvor en sådan tilpasning er påkrævet, og gennemgangen skal omfatte alle de nødvendige

etaper og led i aftaleindgåelsen, herunder opbevaring af kontrakten; tilpasningen bør resultere

i, at det bliver muligt at indgå kontrakter elektronisk; retsvirkningen af elektroniske signaturer

er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 19. december 1999 om

en fællesskabsramme for elektroniske signaturer1; en tjenesteyders modtagelsesbekræftelse

kan bestå i onlinelevering af den tjeneste, der leveres mod vederlag;

(35) dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at opretholde eller fastsætte gene-

relle eller specifikke juridiske krav til kontrakter, der kan indgås elektronisk, især krav til

sikre elektroniske signaturer;

                                                
1 EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.
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(36) medlemsstaterne kan opretholde begrænsninger for anvendelse af elektroniske kontrakter i

forbindelse med kontrakter, der ifølge loven kræver medvirken af domstole, offentlige myn-

digheder eller erhverv, som udøver offentlig myndighed; denne mulighed omfatter også kon-

trakter, der kræver medvirken af domstole, offentlige myndigheder eller erhverv, som udøver

offentlig myndighed, for at få virkning over for tredjemand, samt kontrakter, der ifølge loven

kræver en notars certifikation eller attestering;

(37) medlemsstaternes forpligtelse til at fjerne hindringer for anvendelse af elektroniske kontrakter

vedrører kun hindringer, som skyldes juridiske krav, og ikke praktiske hindringer, som skyl-

des, at det i visse tilfælde er umuligt at anvende elektroniske midler;

(38) medlemsstaternes forpligtelse til at fjerne hindringer for anvendelse af elektroniske kontrakter

skal opfyldes i overensstemmelse med de juridiske krav, der ifølge fællesskabsretten gælder i

forbindelse med kontrakter;

(39) undtagelser fra bestemmelserne vedrørende kontrakter i forbindelse med oplysninger eller or-

dreafgivelse, der udelukkende indgås med elektronisk post eller med tilsvarende individuel

kommunikation som fastsat i dette direktiv, bør ikke give leverandører af informationssam-

fundstjenester mulighed for at omgå disse bestemmelser;



14263/1/99 REV 1 BB/pbn DK
DG C I 16

(40) både eksisterende og nye forskelle i medlemsstaternes lovgivning eller retspraksis med hen-

syn til tjenesteydernes ansvar, når de optræder som formidlere, er til hinder for et velfunge-

rende indre marked, især fordi de hindrer udviklingen af grænseoverskridende tjenester og

medfører konkurrencefordrejning; tjenesteyderne har i visse tilfælde pligt til at handle for at

forhindre ulovlig virksomhed eller bringe den til ophør; dette direktivs bestemmelser bør ud-

gøre det rette grundlag for at udarbejde hurtige og pålidelige ordninger, som gør det muligt at

fjerne ulovlig information og at hindre adgangen til den; sådanne ordninger bør udarbejdes ved

frivillige aftaler mellem alle berørte parter og fremmes af medlemsstaterne; alle de parter, som

deltager i levering af informationssamfundstjenester, har interesse i at vedtage og anvende så-

danne ordninger; ansvarsbestemmelserne i dette direktiv bør ikke være til hinder for, at de for-

skellige berørte parter udvikler og faktisk gennemfører tekniske beskyttelses- og identifikations-

systemer samt tekniske overvågningsinstrumenter, som er muliggjort af den digitale teknik, in-

den for de grænser, der er fastsat i direktiv 95/46/EF og 97/66/EF;

(41) dette direktiv skaber balance mellem de berørte interesser og indfører principper, som aftaler

og normer inden for denne sektor kan baseres på;
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(42) de fritagelser for ansvar, der er fastlagt i dette direktiv, omfatter kun de tilfælde, hvor en in-

formationssamfundstjenesteyders aktivitet er begrænset til den tekniske drift af og indrøm-

melse af adgang til et kommunikationsnet, hvor informationer, som er stillet til rådighed af

tredjemand, transmitteres eller oplagres midlertidigt, med det ene formål at gøre transmissio-

nen mere effektiv; denne aktivitet er udelukkende teknisk, automatisk og passiv, hvilket inde-

bærer, at leverandøren af informationssamfundstjenesten hverken har kendskab til eller kon-

trol over de informationer, der transmitteres eller oplagres;

(43) en tjenesteyder kan fritages for ansvar for ren videreformidling ("mere conduit") og for

caching (automatisk, mellemliggende og midlertidig oplagring), hvis den pågældende på

ingen måde er involveret i de informationer, der transmitteres; dette forudsætter bl.a., at den

pågældende ikke ændrer de informationer, der transmitteres; dette krav omfatter ikke tekniske

manipulationer, der finder sted i løbet af transmissionen, da disse ikke ændrer de

transmitterede informationers integritet;

(44) en tjenesteyder, der bevidst samarbejder med en tjenestemodtager om at begå ulovlige hand-

linger, overskrider grænserne for ren videreformidling eller caching, og den pågældende kan

som følge heraf ikke omfattes af de ansvarsfritagelser, der er fastsat for denne form for akti-

viteter;

(45) de begrænsninger i formidleransvaret for tjenesteydere, der fastsættes i dette direktiv, påvirker

ikke muligheden for at anvende forskellige former for foreløbige retsmidler; sådanne forelø-

bige retsmidler kan navnlig bestå i afgørelser fra domstole eller administrative myndigheder,

hvori det kræves, at eventuelle overtrædelser bringes til ophør eller forhindres, herunder at

ulovlige informationer fjernes, eller at adgangen til dem hindres;
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(46) for at blive omfattet af en ansvarsbegrænsning skal en leverandør af en informationssam-

fundstjeneste, som består i oplagring af information, når han har fået konkret kendskab til

ulovlige aktiviteter, straks tage skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den;

fjernelsen af informationen eller hindringen af adgangen til den skal foretages under overhol-

delse af ytringsfriheden og de procedurer, der er fastlagt på nationalt plan med henblik herpå;

dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte specifikke krav, som

skal opfyldes straks, inden informationen fjernes, eller adgangen til den hindres;

(47) kun i forbindelse med generelle forpligtelser kan medlemsstaterne ikke pålægge tjeneste-

yderne overvågningsforpligtelser; dette vedrører ikke overvågningsforpligtelser i særlige til-

fælde og berører navnlig ikke de nationale myndigheders bekendtgørelser i henhold til natio-

nal lovgivning;

(48) dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at pålægge tjenesteydere, som op-

lagrer oplysninger, der er fremsendt af modtagere af deres tjeneste, pligt til en sådan agtpågi-

venhed, som med rimelighed kan forventes af dem, og som der er fastsat bestemmelser om i

den nationale lovgivning, med henblik på at afsløre og forhindre visse former for ulovlige ak-

tiviteter;

(49) medlemsstaterne og Kommissionen tilskynder til, at der udarbejdes adfærdskodekser; dette

ændrer ikke ved sådanne kodeksers frivillige karakter og de berørte parters mulighed for frit

at afgøre, om de vil tilslutte sig dem;
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(50) det er vigtigt, at forslaget til direktivet om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og be-

slægtede rettigheder i informationssamfundet og nærværende direktiv træder i kraft nogenlunde

samtidig med henblik på at opstille et klart regelsæt for spørgsmålet om formidleransvar for

overtrædelser af ophavsret og beslægtede rettigheder på fællesskabsplan;

(51) hver medlemsstat bør i givet fald tilpasse lovgivning, som kan hindre anvendelsen af regler

om udenretslig bilæggelse af tvister ad elektronisk vej; resultatet af denne tilpasning skal

være, at det reelt og faktisk bliver muligt retligt og i praksis at få sådanne regler til at fungere,

også på tværs af grænserne;

(52) den faktiske udøvelse af frihederne i det indre marked kræver, at de, der har lidt skade, sikres reel

adgang til instrumenter til bilæggelse af tvister; de skader, der kan opstå i forbindelse med infor-

mationssamfundstjenester, er kendetegnet både ved det hurtige tempo, hvori de opstår, og ved

deres geografiske udstrækning; som følge af disse særlige kendetegn og nødvendigheden af at

påse, at de nationale myndigheder ikke bringer den gensidige tillid i fare, som de skal have til

hinanden, opstilles der i dette direktiv det krav, at medlemsstaterne skal sikre, at der er adgang til

passende former for søgsmål; medlemsstaterne bør undersøge, om der er behov for at give hen-

sigtsmæssig elektronisk adgang til søgsmål;

(53) direktiv 98/27/EF, som finder anvendelse på informationssamfundstjenester, omfatter en me-

kanisme vedrørende foranstaltninger med henblik på forbud, der tager sigte på beskyttelse af

forbrugernes kollektive interesser; denne mekanisme vil bidrage til fri bevægelighed for in-

formationssamfundstjenester ved at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;
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(54) sanktionerne i henhold til dette direktiv berører ikke andre mulige sanktioner eller retsmidler i

medfør af national lovgivning; medlemsstaterne er ikke forpligtet til at fastsætte strafferetlige

sanktioner for overtrædelse af nationale bestemmelser, der er udstedt i henhold til dette direk-

tiv;

(55) dette direktiv berører ikke den lov, der finder anvendelse på kontraktlige forpligtelser i for-

bindelse med forbrugeraftaler; dette direktiv kan derfor ikke berøve forbrugeren den beskyt-

telse, som ydes gennem de ufravigelige regler for kontraktmæssige forpligtelser, der findes i

lovgivningen i den medlemsstat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl;

(56) hvad angår undtagelsen i dette direktiv, bør kontraktforpligtelser i forbrugeraftaler fortolkes

som omfattende oplysninger om de væsentlige elementer i aftaleindholdet, herunder forbru-

gerrettighederne, som har afgørende betydning for beslutningen om at indgå en aftale;

(57) ifølge Domstolens faste retspraksis bevarer en medlemsstat retten til at træffe foranstaltninger

over for en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, men hvis aktivitet udeluk-

kende eller hovedsagelig er rettet mod førstnævnte medlemsstats territorium, såfremt etable-

ringen har fundet sted med det formål at omgå den lovgivning, som tjenesteyderen ville være

underlagt, hvis han var etableret på førstnævnte medlemsstats territorium;

(58) direktivet bør ikke finde anvendelse på tjenester, der leveres af tjenesteydere etableret i tred-

jelande; henset til den elektroniske handels globale dimension bør det imidlertid sikres, at

Fællesskabets bestemmelser er i overensstemmelse med de internationale regler; dette direktiv

berører ikke resultaterne af drøftelser om retlige aspekter i internationale organisationer (bl.a.

WTO, OECD og UNCITRAL);
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(59) til trods for den elektroniske kommunikations globale karakter er det nødvendigt at koordi-

nere de nationale regulerende foranstaltninger inden for Den Europæiske Union for at undgå

en opsplitning af det indre marked og for at få etableret en hensigtsmæssig regulerende

ramme på europæisk plan; en sådan koordinering bør også bidrage til at fastlægge en stærk,

fælles forhandlingsposition i internationale fora;

(60) for ikke at hindre udviklingen af elektronisk handel er det nødvendigt, at den retlige ramme er

klar, enkel og konsekvent og i overensstemmelse med de regler, som gælder internationalt, så

den europæiske industris konkurrenceevne ikke skades, og så innovationen i denne sektor

ikke hindres;

(61) hvis markedet skal fungere effektivt elektronisk i en global sammenhæng, er det påkrævet, at

Den Europæiske Union og de vigtigste områder uden for Europa konsulterer hinanden med

henblik på at tilpasse deres lovgivninger og procedurer;

(62) samarbejdet med tredjelande om elektronisk handel bør styrkes, især med ansøgerlandene,

udviklingslandene og Den Europæiske Unions andre handelspartnere;
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(63) vedtagelsen af dette direktiv hindrer ikke, at medlemsstaterne tager hensyn til de forskellige

sociale, samfundsmæssige og kulturelle virkninger af informationssamfundets opståen; den

bør især ikke gribe ind i de foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte vedtage i henhold til

fællesskabsretten for at nå sociale, kulturelle og demokratiske mål under hensyn til deres

sproglige mangfoldighed, de nationale og regionale særpræg samt deres kulturarv og for at

sikre og opretholde offentlig adgang til så mange informationssamfundstjenester som muligt;

udviklingen af informationssamfundet skal under alle omstændigheder sikre Fællesskabets

borgere adgang til den europæiske kulturarv i et digitalt miljø;

(64) medlemsstaterne råder med elektronisk kommunikation over et glimrende middel til at levere

offentlige tjenester på det kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige område;

(65) Rådet understregede i sin resolution af 19. januar 1999 om forbrugerdimensionen i informati-

onssamfundet1, at forbrugerbeskyttelse fortjener særlig opmærksomhed i denne forbindelse;

Kommissionen vil undersøge, hvorvidt beskyttelsen i henhold til gældende lovgivning om

forbrugerbeskyttelse er utilstrækkelig i forbindelse med informationssamfundet, og vil i givet

fald identificere eventuelle mangler i denne lovgivning og de aspekter, hvor supplerende for-

anstaltninger måtte vise sig nødvendige; Kommissionen bør i givet fald udarbejde specifikke

supplerende forslag med henblik på afhjælpning af de mangler, den måtte have påvist –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT C 23 af 28.1.1999, s. 1.
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KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Dette direktiv har til formål at bidrage til et velfungerende indre marked ved at sikre fri bevæ-

gelighed for informationssamfundstjenester mellem medlemsstaterne.

2. Ved dette direktiv foretages der, i det omfang det er nødvendigt for at nå det i stk. 1 omhand-

lede mål, en tilnærmelse af visse nationale bestemmelser om informationssamfundstjenester, som

vedrører det indre marked, tjenesteydernes etablering, kommerciel kommunikation, elektroniske

kontrakter, formidleransvar, adfærdskodekser, udenretslig bilæggelse af tvister, klageadgang og

samarbejde mellem medlemsstaterne.

3. Dette direktiv supplerer den fællesskabsret, der finder anvendelse på informationssam-

fundstjenester, uden at det berører det niveau for beskyttelse af især folkesundheden og forbruger-

nes interesser, der er fastlagt ved Fællesskabets retsakter og den nationale lovgivning til gennemfø-

relse heraf, forudsat at det ikke begrænser adgangen til at levere informationssamfundstjenester.

4. Dette direktiv indfører ikke nye internationale privatretlige regler og berører ikke domstolenes

kompetence.
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5. Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a) beskatningsområdet

b) spørgsmål, der vedrører informationssamfundstjenester omfattet af direktiv 95/46/EF og

97/66/EF

c) spørgsmål, der vedrører aftaler eller praksis reguleret ved kartellovgivningen

d) følgende aktiviteter inden for informationssamfundstjenester:

– notarvirksomhed eller lignende virksomhed, i det omfang den er direkte og specifikt

forbundet med udøvelse af offentlig myndighed

– repræsentation og forsvar af en klient i retten

– spil, som indebærer, at der gøres en indsats med penge i hasardspil, herunder lotteri og

væddemål.

6. Dette direktiv berører ikke foranstaltninger, som er truffet på fællesskabsplan eller på natio-

nalt plan i overensstemmelse med fællesskabsretten, for at fremme kulturel og sproglig mangfol-

dighed og for at sikre pluralismen.
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Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "informationssamfundstjenester": tjenester som defineret i artikel 1, nr. 2, i direktiv 98/34/EF

som ændret ved direktiv 98/48/EF

b) "tjenesteyder": enhver fysisk eller juridisk person, som leverer en informationssamfundstjene-

ste

c) "etableret tjenesteyder": en tjenesteyder, som faktisk udøver erhvervsmæssig virksomhed i et

ikke nærmere angivet tidsrum ved hjælp af en fast indretning. Det forhold, at der findes og

anvendes tekniske og teknologiske hjælpemidler, som benyttes til at levere tjenesten, medfø-

rer ikke i sig selv, at tjenesteyderen er etableret

d) "tjenestemodtager": enhver fysisk eller juridisk person, som, uanset om det er til erhvervs-

mæssig eller anden brug, anvender en informationssamfundstjeneste, bl.a. for at søge infor-

mation eller gøre information tilgængelig

e) "forbruger": en fysisk person, der ikke handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervs-

mæssige virksomhed
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f) "kommerciel kommunikation": alle former for kommunikation bestemt til direkte eller indi-

rekte at fremme afsætningen af varer eller tjenester eller til etablering af et image for en virk-

somhed, en organisation eller en person, som udøver handels-, industri- eller håndværksvirk-

somhed eller et lovreguleret erhverv. Nedenstående udgør ikke i sig selv kommerciel kommu-

nikation:

− information, som gør det muligt at få direkte adgang til denne virksomheds, organisati-

ons eller persons aktiviteter, herunder et domænenavn eller en e-post adresse

− kommunikation vedrørende en virksomheds, organisations eller persons varer, tjenester

eller image udarbejdet uafhængigt af denne, især uden finansiel modydelse

g) "lovreguleret erhverv": ethvert erhverv som omhandlet enten i artikel 1, litra d), i Rådets di-

rektiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig an-

erkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af

mindst tre års varighed1 eller i artikel 1, litra f), i Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992

om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv

89/48/EØF2

h) "koordineret område": de krav, der i medlemsstaterne retssystemer er fastsat for leverandører

af informationssamfundstjenester eller for informationssamfundstjenester, uanset om de er

generelle eller specifikt fastsat for disse.

i) Det koordinerede område vedrører krav, som tjenesteyderen skal opfylde:

– når han påbegynder aktivitet som leverandør af informationssamfundstjenester,

f.eks. krav til kvalifikationer, tilladelse og underretningsordninger

– når han udøver aktivitet som leverandør af informationssamfundstjenester, f.eks.

krav til tjenesteyderens adfærd, krav til kvaliteten eller indholdet af tjenesten, her-

under krav, som gælder i forbindelse med reklamer og kontrakter, eller krav ved-

                                                
1 EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16.
2 EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/38/EF

(EFT L 184 af 12.7.1997, s. 31).
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rørende tjenesteyderens ansvar.

ii) Det koordinerede område omfatter ikke krav som f.eks.:

– krav til varer som sådan

– krav til levering af varer

– krav til tjenester, som ikke ydes elektronisk.

Artikel 3

Det indre marked

1. Hver medlemsstat påser, at de informationssamfundstjenester, som leveres af en tjenesteyder

etableret på medlemsstatens territorium, er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der

finder anvendelse i denne medlemsstat inden for det koordinerede område.
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2. Medlemsstaterne må ikke af grunde, der henhører under det koordinerede område, begrænse

adgangen til at levere informationssamfundstjenester fra en anden medlemsstat.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på de områder, der er nævnt i bilaget.

4. Medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger til fravigelse af stk. 2 for en bestemt informati-

onssamfundstjeneste, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) foranstaltningerne skal:

i) være nødvendige af en af følgende grunde:

− ufravigelige retsgrundsætninger, især forebyggelse, efterforskning, afsløring og

retsforfølgning af lovovertrædelser, herunder beskyttelsen af mindreårige og be-

kæmpelsen af enhver tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion eller nati-

onalitet, og krænkelser af enkeltpersoners værdighed

− beskyttelse af folkesundheden

− den offentlige sikkerhed, herunder national sikkerhed og forsvar

− beskyttelse af forbrugere, herunder investorer
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ii) træffes over for en informationssamfundstjeneste, som krænker de i nr. i) omhandlede

mål, eller som udgør en alvorlig og tungtvejende risiko for en krænkelse af disse mål

iii) stå i et rimeligt forhold til disse mål

b) uden at det berører retssager, herunder forudgående retsmøder og handlinger, der udføres i

forbindelse med efterforskning af kriminalsager, skal medlemsstaten, inden den træffer de på-

gældende foranstaltninger:

− have opfordret den i stk. 1 omhandlede medlemsstat til at træffe foranstaltninger, og

denne medlemsstat har ikke truffet disse foranstaltninger , eller de har ikke været til-

strækkelige

− have meddelt Kommissionen og den i stk. 1 omhandlede medlemsstat, at den har til

hensigt at træffe sådanne foranstaltninger.

5. Medlemsstaterne kan i hastende tilfælde fravige betingelserne i stk. 4, litra b). Foranstaltnin-

gerne skal i så fald snarest muligt meddeles Kommissionen og den i stk. 1 omhandlede medlemsstat

med angivelse af grundene til, at medlemsstaten finder, at der er tale om et hastende tilfælde.

6. Uden at dette berører medlemsstatens mulighed for at anvende de pågældende foranstaltnin-

ger, skal Kommissionen hurtigst muligt undersøge, om de anmeldte foranstaltninger er i overens-

stemmelse med fællesskabsretten; kommer Kommissionen til den konklusion, at foranstaltningerne

ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten, skal den anmode den pågældende medlemsstat

om at undlade at træffe de påtænkte foranstaltninger eller om straks at bringe allerede trufne foran-

staltninger til ophør.
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KAPITEL II

PRINCIPPER

Afdeling 1: Krav vedrørende etablering og oplysninger

Artikel 4

Princippet om, at der ikke kræves forhåndsgodkendelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at en tjenesteyder for at påbegynde og udøve aktivitet som leverandør

af informationssamfundstjenester ikke skal opfylde noget krav om forudgående godkendelse eller

noget andet tilsvarende krav.

2. Stk. 1 berører ikke godkendelsesordninger, som ikke specifikt og udelukkende vedrører in-

formationssamfundstjenester, eller som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/13/EF af 10. april 1997 om ensartede principper for generelle tilladelser og individuelle tilladel-

ser for teletjenester1.

Artikel 5

Generel oplysningspligt

1. Ud over andre informationskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten, sikrer medlemsstaterne,

at tjenesteyderen giver tjenestemodtagerne og de kompetente myndigheder let, umiddelbar og ved-

varende adgang til som minimum følgende oplysninger:

a) tjenesteyderens navn

b) den fysiske adresse, hvor tjenesteyderen er etableret

                                                
1 EFT L 117 af 7.5.1997, s. 15.
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c) nærmere oplysninger, som gør det muligt hurtigt at kontakte tjenesteyderen og at kommuni-

kere direkte og konkret med denne, herunder tjenesteyderens e-post adresse

d) hvis tjenesteyderen er optaget i et handelsregister eller et lignende offentligt register, det regi-

ster, hvor tjenesteyderen er registreret, og vedkommendes registreringsnummer eller tilsva-

rende identifikationsmidler i dette register

e) hvis den pågældende aktivitet er omfattet af en godkendelsesordning, nærmere oplysninger

om den relevante tilsynsmyndighed

f) med hensyn til lovregulerede erhverv:

– enhver erhvervssammenslutning eller tilsvarende institution, hvor tjenesteyderen er re-

gistreret

– erhvervsbetegnelsen og den medlemsstat, hvor den er givet

– en henvisning til de faglige regler, der gælder i etableringsmedlemsstaten, og hvorledes

der kan fås adgang til dem

g) hvis tjenesteyderen udøver momspligtig virksomhed, det identifikationsnummer, der er om-

handlet i artikel 22, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonise-

ring af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssy-

stem: ensartet beregningsgrundlag1.

                                                
1 EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/85/EF (EFT L 277 af

28.10.1999, s. 34).
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2. Ud over andre informationskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten, sikrer medlemsstaterne

som minimum, at priser angives klart og utvetydigt, når der i forbindelse med informationssam-

fundstjenester angives priser, og især at det anføres, om de er inklusive afgifter og leveringsom-

kostninger.

Afdeling 2: Kommerciel kommunikation

Artikel 6

Oplysningspligt

Ud over andre informationskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten, sikrer medlemsstaterne, at

kommerciel kommunikation, som er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste, mindst

overholder følgende betingelser:

a) den kommercielle kommunikation skal klart kunne identificeres som sådan

b) den fysiske eller juridiske person, på hvis vegne den kommercielle kommunikation foretages,

skal klart kunne identificeres

c) reklametilbud som f.eks. rabatter, præmier og tilgift skal, når de er tilladt i den medlemsstat,

hvor tjenesteyderen er etableret, klart kunne identificeres som sådanne, og betingelserne for at

opnå dem skal være let tilgængelige og fremlægges klart og utvetydigt

d) salgsfremmende konkurrencer eller spil skal, når de er tilladt i den medlemsstat, hvor tjene-

steyderen er etableret, klart kunne identificeres som sådanne, og betingelserne for deltagelse

skal være let tilgængelige og fremlægges klart og utvetydigt.
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Artikel 7

Uopfordret kommerciel kommunikation

1. Ud over andre krav, som er fastlagt i fællesskabsretten, sikrer medlemsstater, som tillader

uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post, at sådan kommerciel kommunikation

fra en tjenesteyder, der er etableret på deres område, klart og utvetydigt er angivet som sådan, når

modtageren modtager den.

2. Med forbehold af direktiv 97/7/EF og direktiv 97/66/EF træffer medlemsstaterne foranstalt-

ninger for at sikre, at tjenesteydere, som fremsender uopfordret kommerciel kommunikation via

elektronisk post, respekterer og regelmæssigt konsulterer "opt-out"-registre, hvor fysiske personer,

der ikke ønsker at modtage sådan kommerciel kommunikation, kan registrere sig.

Artikel 8

Lovregulerede erhverv

1. Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen af kommerciel kommunikation, der er en del af eller

udgør en informationssamfundstjeneste, som leveres af et medlem af et lovreguleret erhverv, er til-

ladt under overholdelse af faglige regler om især uafhængighed, værdighed, faglig etik samt tavs-

hedspligt og loyalitet over for klienter og fagfæller.

2. Med forbehold af faglige sammenslutningers og organisationers uafhængighed tilskynder

medlemsstaterne og Kommissionen faglige sammenslutninger og organisationer til at udarbejde ad-

færdskodekser på fællesskabsplan for nærmere at fastslå, hvilke oplysninger der kan gives med

henblik på kommerciel kommunikation i overensstemmelse med stk. 1.
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3. Ved udarbejdelsen af forslag til fællesskabsinitiativer, som måtte blive nødvendige for at

sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet

i stk. 2, skal Kommissionen tage behørigt hensyn til de adfærdskodekser, der gælder på fælles-

skabsplan, og handle i tæt samarbejde med de relevante faglige sammenslutninger og organisatio-

ner.

4. Dette direktiv supplerer Fællesskabets direktiver om adgang til og udøvelse af lovreguleret

erhvervsmæssig virksomhed.

Afdeling 3: Kontrakter, der er indgået elektronisk

Artikel 9

Behandling af kontrakter

1. Medlemsstaterne sikrer , at deres retssystem gør det muligt at indgå kontrakter elektronisk.

Medlemsstaterne sikrer bl.a., at de juridiske krav, der gælder for aftaleindgåelsen, hverken er til

hinder for anvendelsen af elektroniske kontrakter eller fører til, at sådanne kontrakter på grund af

den omstændighed, at de er indgået elektronisk, mister deres retlige virkning og gyldighed.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at stk. 1 ikke finder anvendelse på alle eller nogle af de kon-

trakter, der hører ind under følgende kategorier:

a) kontrakter, der skaber eller overfører rettigheder i fast ejendom, bortset fra udlejningsrettighe-

der

b) kontrakter, der ifølge loven kræver medvirken af domstole, offentlige myndigheder eller er-

hverv, som udøver offentlig myndighed
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c) kontrakter om kaution og om sikkerhedsstillelse fra personer, der handler uafhængigt af deres

handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed

d) familieretlige og arveretlige aftaler.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke af de i stk. 2 omhandlede kontraktkatego-

rier de ikke lader stk. 1 finde anvendelse på. Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissi-

onen en rapport om anvendelsen af stk. 2, hvori de forklarer, hvorfor de anser det for nødvendigt at

opretholde den i stk. 2, litra b), omhandlede kategori, som de ikke lader stk. 1 finde anvendelse på.

Artikel 10

Oplysningspligt

1. Foruden anden information, der kræves ifølge fællesskabslovgivningen, sikrer medlemssta-

terne, medmindre andet er aftalt i handelskøb, at tjenesteyderen mindst oplyser nedenstående klart,

forståeligt og utvetydigt, inden ordren afgives af tjenestemodtageren:

a) de forskellige tekniske led i forbindelse med kontraktens indgåelse

b) oplysninger om, hvorvidt den indgåede kontrakt opbevares af tjenesteyderen, samt om den vil

være tilgængelig
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c) de tekniske midler til at finde og rette indtastningsfejl, inden ordren afgives

d) de sprog, kontrakten kan indgås på.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteydere, medmindre andet er aftalt i handelskøb, angiver,

hvilke relevante adfærdskodekser de følger, samt hvordan disse kodekser kan konsulteres elektro-

nisk.

3. Kontraktbetingelser og generelle betingelser skal stilles til rådighed for modtageren på en så-

dan måde, at vedkommende kan oplagre og gengive dem.

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på kontrakter, der indgås udelukkende ved udveksling af

elektronisk post eller lignende individuel kommunikation.

Artikel 11

Ordreafgivelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at nedenstående principper finder anvendelse, når tjenestemodtageren

afgiver sin ordre elektronisk, medmindre andet er aftalt i handelskøb:

– tjenesteyderen skal bekræfte modtagelsen af tjenestemodtagerens ordre uden unødig forsin-

kelse og elektronisk
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– ordren og bekræftelsen af dens modtagelse anses for modtaget, når parterne, som de er adres-

seret til, har adgang til dem.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteyderen, medmindre andet er aftalt i handelskøb, stiller hen-

sigtsmæssige, effektive og tilgængelige tekniske midler til at finde og rette indtastningsfejl til rådig-

hed for tjenestemodtageren, inden ordren afgives.

3. Stk. 1, første led, og stk. 2 finder ikke anvendelse på kontrakter, der indgås udelukkende ved

udveksling af elektronisk post eller lignende individuel kommunikation.

Afdeling 4: Formidleransvar for tjenesteydere

Artikel 12

Ren videreformidling ("Mere conduit")

1. Ved levering af en informationssamfundstjeneste i form af transmission på et kommunikations-

net af information, der leveres af en tjenestemodtager, eller levering af adgang til et kommunikations-

net sikrer medlemsstaterne, at tjenesteyderen ikke er ansvarlig for den transmitterede information, for-

udsat at tjenesteyderen:

a) ikke selv iværksætter transmissionen

b) ikke udvælger modtageren af transmissionen og

c) ikke udvælger og ikke ændrer den transmitterede information.
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2. Den i stk. 1 omhandlede transmission og levering af adgang omfatter automatisk, mellemlig-

gende og kortvarig oplagring af transmitteret information, forudsat at denne oplagring udelukkende

tjener til udførelse af transmission på kommunikationsnettet, og dens varighed ikke overstiger den tid,

der med rimelighed kan antages at være nødvendig til transmissionen.

3. Denne artikel berører ikke en domstols eller en administrativ myndigheds mulighed for i over-

ensstemmelse med medlemsstaternes retssystem at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til

ophør eller forhindrer den.

Artikel 13

Caching

1. Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteyderen i tilfælde af levering af en informationssam-

fundstjeneste, der består i transmission på et kommunikationsnet af information, som leveres af en

tjenestemodtager, ikke pådrager sig ansvar for automatisk, mellemliggende og midlertidig oplagring

af denne information foretaget alene med det formål at gøre senere transmission af informationen til

andre tjenestemodtagere efter disses anmodning mere effektiv, forudsat:

a) at tjenesteyderen ikke ændrer informationen

b) at tjenesteyderen overholder betingelserne for adgang til informationen

c) at tjenesteyderen overholder reglerne om ajourføring af informationen, angivet på en måde,

der er almindelig anerkendt og anvendt af industrien
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d) at tjenesteyderen ikke foretager indgreb i den lovlige anvendelse af teknologi, som er almin-

delig anerkendt og anvendt af industrien, med det formål at skaffe sig data om anvendelsen af

informationen, og

e) at tjenesteyderen straks tager skridt til at fjerne den information, han har oplagret, eller til at

hindre adgangen til den, når han får konkret kendskab til, at informationen er blevet fjernet fra

nettet eller adgangen til den hindret, eller at en domstol eller en administrativ myndighed har

krævet informationen fjernet eller adgangen til den hindret.

2. Denne artikel berører ikke en domstols eller en administrativ myndigheds muligheder for i over-

ensstemmelse med medlemsstaternes retssystem at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til

ophør eller forhindrer den.

Artikel 14

Oplagring ("Hosting")

1. Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteyderen i tilfælde af levering af en informationssamfundstjene-

ste, som består i oplagring af information leveret af en tjenestemodtager, ikke pådrager sig ansvar for

information oplagret på anmodning af en tjenestemodtager, forudsat:

a) at tjenesteyderen ikke har konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller information og, for så

vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den ulov-

lige aktivitet eller information fremgår, eller

b) at tjenesteyderen fra det øjeblik, hvor han får et sådant kendskab, straks tager skridt til at fjerne

informationen eller hindre adgangen til den.
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2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når tjenestemodtageren handler under tjenesteyderens myndighed

eller kontrol.

3. Denne artikel berører ikke en domstols eller en administrativ myndigheds muligheder for i over-

ensstemmelse med medlemsstaternes retssystemer at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse

til ophør eller forhindrer den, eller medlemsstaternes muligheder for at fastlægge procedurer for at

fjerne information eller hindre adgangen til den.

Artikel 15

Ingen generel overvågningsforpligtelse

1. Med hensyn til levering af de i artikel 12, 13 og 14 omhandlede tjenester må medlemsstaterne

ikke pålægge tjenesteyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, de fremsender eller

oplagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på

ulovlig virksomhed.

2. Medlemsstaterne kan kræve, at leverandører af informationssamfundstjenester straks under-

retter de kompetente offentlige myndigheder om påståede ulovlige aktiviteter der udøves, eller in-

formation, der leveres af deres tjenestemodtagere, eller at de på anmodning giver de kompetente

myndigheder oplysninger, som gør det muligt at identificere de tjenestemodtagere, de har oplag-

ringsaftaler med.
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KAPITEL III

IVÆRKSÆTTELSE

Artikel 16

Adfærdskodekser

1. Medlemsstaterne og Kommissionen tilskynder til:

a) at handels-, erhvervs- og forbrugersammenslutningerne og -organisationerne på fællesskabs-

plan udarbejder adfærdskodekser med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af

artikel  5-15

b) at udkast til adfærdskodekser på nationalt eller fæ llesskabsplan frivilligt sendes til Kommissi-

onen

c) at der er elektronisk adgang til adfærdskodekserne på fællesskabssprogene

d) at handels-, erhvervs- og forbrugersammenslutningerne og -organisationerne forelægger

medlemsstaterne og Kommissionen evalueringer af anvendelsen af deres adfærdskodekser og

disses indvirkning på praksis, brug og sædvaner i forbindelse med elektronisk handel

e) at der udarbejdes adfærdskodekser vedrørende beskyttelse af mindreårige og den menneske-

lige værdighed.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen opfordrer til, at forbrugersammenslutningerne eller

-organisationerne inddrages i udarbejdelsen og iværksættelsen af adfærdskodekser, der vedrører

deres interesseområder, og som udarbejdes i overensstemmelse med stk. 1, litra a). Foreninger, der

repræsenterer synshandicappede og andre handicappede, bør i behørigt omfang høres, så der kan

tages hensyn til deres særlige behov.
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Artikel 17

Udenretslig bilæggelse af tvister

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at deres lovgivning i tilfælde af uenighed mellem en le-

verandør af en informationssamfundstjeneste og en tjenestemodtager ikke er til hinder for anvendel-

sen af ordninger for udenretslig bilæggelse af tvister i henhold til national lovgivning, herunder ad

hensigtsmæssig elektronisk vej.

2. Medlemsstaterne tilskynder organerne for udenretslig bilæggelse af tvister, navnlig tvister i

forbrugerforhold, til at handle på en måde, der giver parterne passende proceduremæssig sikkerhed.

3. Medlemsstaterne tilskynder organerne for udenretslig bilæggelse af tvister til at holde Kom-

missionen underrettet om de væsentlige afgørelser, de træffer vedrørende informationssamfundstje-

nester, og om alle andre oplysninger om praksis, brug og sædvaner i forbindelse med elektronisk

handel.

Artikel 18

Søgsmålsadgang

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at indgivelse af søgsmål i henhold til national ret vedrø-

rende aktiviteter i forbindelse med informationssamfundstjenester kan føre til hurtig vedtagelse af

forholdsregler, herunder foreløbige forholdsregler, for at bringe den påståede overtrædelse til ophør

og hindre, at der opstår yderligere skade for de berørte interesser.
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2. I bilaget til direktiv 98/27/EF tilføjes følgende punkt:

"11. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/.../EF af         om visse retlige aspekter af

informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direk-

tivet om elektronisk handel") (EFT L ...)".

Artikel 19

Samarbejde

1. Medlemsstaterne sørger for at råde over tilstrækkelige kontrol- og undersøgelsesmidler til en

effektiv iværksættelse af dette direktiv, og de drager omsorg for, at tjenesteyderne giver dem de

nødvendige oplysninger.

2. Medlemsstaterne samarbejder med de øvrige medlemsstater; de udpeger med henblik herpå et

eller flere kontaktpunkter, og nærmere oplysninger om disse meddeles de øvrige medlemsstater og

Kommissionen.

3. Medlemsstaterne yder hurtigst muligt og i overensstemmelse med national lovgivning den

bistand og giver de oplysninger, som en anden medlemsstat eller Kommissionen anmoder om, her-

under ad hensigtsmæssig elektronisk vej.
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4. Medlemsstaterne opretter kontaktpunkter, hvortil der som et minimum er elektronisk adgang,

og til hvilke tjenestemodtagere og tjenesteydere kan henvende sig:

a) for at få generelle oplysninger om deres rettigheder og pligter i kontraktforhold samt om de

klage- og retsmidler, der er til rådighed i tilfælde af tvister, herunder praktiske forhold i for-

bindelse med anvendelsen af sådanne mekanismer

b) for at få nærmere oplysninger om de myndigheder, sammenslutninger eller organisationer,

hos hvilke de kan få yderligere oplysninger eller praktisk bistand.

5. Medlemsstaterne tilskynder til, at Kommissionen underrettes om alle væsentlige administra-

tive eller retlige afgørelser på deres område i tvister om informationssamfundstjenester samt om

praksis, brug og sædvaner i forbindelse med elektronisk handel. Kommissionen meddeler de øvrige

medlemsstater disse afgørelser.

Artikel 20

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal finde anvendelse ved overtrædelse af de natio-

nale bestemmelser, der udstedes i henhold til dette direktiv, og træffer alle de foranstaltninger, der

er nødvendige for at sikre gennemførelsen af dem. De således fastsatte sanktioner skal være effek-

tive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
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KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Revision

1. Inden den ...* og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet

og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv tillige med

eventuelle forslag til dets tilpasning til den retlige, tekniske og økonomiske udvikling inden for in-

formationssamfundstjenester, navnlig med henblik på kriminalitetsforebyggelse, beskyttelse af

mindreårige, forbrugerbeskyttelse samt på, at det indre marked fungerer korrekt.

2. Rapporten skal i sin undersøgelse af behovet for tilpasning af dette direktiv navnlig analysere

behovet for forslag vedrørende det erstatningsansvar, der påhviler tjenesteudbydere af hyperlinks og

søgemaskiner, procedurer for fjernelse af ulovligt indhold ("notice and take down procedures") og

pålæggelse af ansvar efter nedtagelse af indhold. Rapporten skal også analysere behovet for yderli-

gere betingelser for fritagelse for ansvar, som omhandlet i artikel 12 og 13, i lyset af den tekniske

udvikling og muligheden for at anvende det indre markeds principper på uopfordret kommerciel

kommunikation via elektronisk post.

                                                
* Tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 22

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv inden den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

2. De i stk. 1 nævnte love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til

dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler

for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 23

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

                                                
* 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 24

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

Undtagelser fra artikel 3

De i artikel 3, stk. 3, omhandlede områder, som artikel 3, stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse på:

– ophavsret og beslægtede rettigheder, rettigheder som omhandlet i direktiv 87/54/EØF1 og i

direktiv 96/9/EF 2, samt industrielle ejendomsrettigheder

– udstedelse af elektroniske penge af institutter, for hvilke medlemsstaterne har anvendt en af

undtagelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2000/.../EF 3

– artikel 44, stk. 2, i direktiv 85/611/EØF4

– artikel 30 og afsnit IV i direktiv 92/49/EØF5, afsnit IV i direktiv 92/96/EØF6, artikel 7 og 8 i

direktiv 88/357/EØF7 og artikel 4 i direktiv 90/619/EØF8

                                                
1 EFT L 24 af 27.1.1987, s. 36.
2 EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20.
3 EFT L
4 EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3. Senest ændret ved direktiv 95/26/EF (EFT L 168 af 18.7.1995,

s. 7).
5 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 95/26/EF.
6 EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 95/26/EF.
7 EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1. Senest ændret ved direktiv 92/49/EF.
8 EFT L 330 af 29.11.1990, s. 50. Senest ændret ved direktiv 92/96/EF.
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– parternes ret til frit at vælge den lov, der skal anvendes på deres kontrakt

– kontraktforpligtelser i forbindelse med forbrugerkontrakter

– den formelle gyldighed af kontrakter, der etablerer eller overfører rettigheder i fast ejendom,

når sådanne kontrakter er underkastet ufravigelige formkrav ifølge retten i den medlemsstat,

hvor den faste ejendom er beliggende

– tilladeligheden af uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 7. januar 1999 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om visse retlige aspekter af elektronisk handel i det indre marked.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingens udtalelse den 6. maj 1999, og Det

Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. april 1999.

3. Den 28. februar 2000 fastlagde Rådet en fælles holdning i overensstemmelse med

traktatens artikel 251.

II. FORMÅL

Udkastet til direktiv om visse retlige aspekter af elektronisk handel har til formål at fjerne

hindringer for udviklingen af den elektroniske handel i Den Europæiske Union og skabe en

retlig ramme, som vil gøre det muligt for sektoren at udnytte fordelene ved det indre marked.

Med henblik herpå afklares det i teksten, hvordan de vigtigste principper for det indre marked

(princippet vedrørende oprindelseslandet og fri bevægelighed for tjenesteydelser) skal anven-

des på informationssamfundstjenester, og samtidig suppleres den eksisterende fællesskabsret

med yderligere harmonisering af visse specifikke retlige aspekter vedrørende disse tjenester,

navnlig kommerciel kommunikation, online-indgåelse af kontrakter, formidleransvar og hånd-

hævelse og implementering af den retlige ramme.

Foranstaltningerne tager sigte på at fjerne de retlige hindringer, der skyldes indbyrdes afvi-

gende eller overlappende lovgivning i medlemsstaterne, og hermed - i samspil med den eksi-

sterende fællesskabsret - sikre fri bevægelighed for online-tjenester inden for EF.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Generelle bemærkninger

Rådet har bibeholdt den indfaldsvinkel og det sigte, som Kommissionen foreslog, og

som Europa-Parlamentet støttede, men har under udarbejdelsen af den fælles holdning

fundet det nødvendigt at foretage en række - såvel substansmæssige som redaktionelle -

ændringer i det foreslåede direktiv.

Rådets hovedsigte med disse ændringer har været:

– at gøre direktivteksten mere præcis og således tilføre den større juridisk klarhed;

– at tydeliggøre rækkevidden af visse bestemmelser, især bestemmelserne om

anvendelsen af oprindelseslandsprincippet og om retten til at levere tjenesteydel-

ser;

– at tage større hensyn til de forskelligartede forhold i medlemsstaterne, navnlig

med hensyn til tidspunktet for en kontrakts indgåelse;

– at befordre en mere udbredt tillid blandt forbrugerne;

- at sikre, at direktivet ikke kommer til at modvirke bekæmpelsen af den kriminali-

tet, der begås via Internettet.
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B. Specifikke bemærkninger

1. De vigtigste ændringer i forhold til Kommissionens forslag

a) Forholdet mellem direktivudkastet og international privatret

Rådet har fundet det nødvendigt at tydeliggøre forholdet mellem direktiv-

udkastets bestemmelser om oprindelseslandets kontrol og bestemmelserne i

den internationale privatret, navnlig Bruxelles- og Rom-konventionen.

Derfor fastslås det tydeligt i et nyt stk. 4 i artikel 1, at direktivet ikke

indfører flere internationalprivatretlige regler, og at det ikke berører

domstolenes kompetence. Endvidere sikres det ved tilføjelser til bilaget til

direktivet (det tidligere bilag II), at parternes ret til frit at vælge den lov, der

skal anvendes på deres kontrakt, bevares, og at visse kontrakter vedrørende

fast ejendom ikke er omfattet af bestemmelserne om oprindelseslandets

kontrol.

b) Sikring af en effektiv efterforskning af kriminalsager og af visse andre mål

af almen interesse

Rådet har anset det for vigtigt, at direktivudkastet ikke får som resultat, at

det bliver vanskeligere at efterforske lovovertrædelser, der begås i forbin-

delse med elektronisk handel, og har derfor ændret Kommissionens forslag

på en række punkter. Ved ændringer i artikel 3, stk. 4, (artikel 22, stk. 3, i

Kommissionens forslag) får medlemsstaterne mulighed for at fravige direk-

tivets krav vedrørende oprindelseslandsprincippet og fri bevægelighed for

informationssamfundstjenester i bestemte tilfælde, hvor det er nødvendigt af

hensyn til ufravigelige retsgrundsætninger, især forebyggelse, efterforsk-

ning, opdagelse og retsforfølgning af lovovertrædelser. I artikel 15, stk. 2,

slås det nu fast, at medlemsstaterne kan kræve, at leverandører af informati-

onssamfundstjenester underretter de kompetente offentlige myndigheder om

påståede ulovlige aktiviteter, eller at de i nogle tilfælde kan kræve, at tjene-

steleverandører udleverer oplysninger om deres kunder. Endvidere nævnes
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nu i artikel 21 (artikel 24 i Kommissionens forslag) om revision af direktivet
udtrykkeligt "kriminalitetsforebyggelse" som en mulig grund til en fremtidig
tilpasning af direktivet.

I tilknytning hertil bør det også bemærkes, at endnu en tilføjelse til artikel 3,
stk. 4, gør det muligt i konkrete tilfælde at fravige direktivets bestemmelser
under henvisning til krænkelse af enkeltpersoners værdighed, og at der nu i
artikel 21 også tales om beskyttelse af mindreårige.

c) Ændringer vedrørende elektroniske kontrakter

Efter Rådets opfattelse var det ikke hensigtsmæssigt at harmonisere national
lovgivning med hensyn til tidspunktet for en kontrakts indgåelse. Af denne
grund har artikel 11 fået en anden overskrift, og artiklen omhandler nu kun
visse krav med hensyn til online-afgivelse og -modtagelse af ordrer. Derud-
over har Rådet, selv om det helt igennem støtter princippet i artikel 9, som
sikrer elektroniske kontrakters retlige gyldighed, fundet det nødvendigt at
indføje undtagelser fra denne bestemmelse, således at kontrakter, der over-
fører rettigheder i fast ejendom, og visse kontrakter om kaution og sikker-
hedsstillelse ikke er omfattet.

d) Udeladelse af bestemmelser om udvalgsprocedurer

Kommissionen havde foreslået, at Kommissionen skulle have gennemførel-
sesbeføjelser med hensyn til direktivets anvendelsesområde (artikel 22,
stk. 1, litra c), i Kommissionens forslag) og bestemmelserne om lovregule-
rede erhverv (artikel 8, stk. 3), elektroniske kontrakter (artikel 9, stk. 3),
samarbejde mellem myndighederne (artikel 19, stk. 6 og 7) samt elektroni-
ske kommunikationsveje (artikel 20). Efter Rådets opfattelse gik de beføjel-
ser, som blev tillagt Kommissionen ved artikel 9 og 22, ud over gennem-
førelsesmæssige aspekter, og derved var de uforenelige med traktatens arti-
kel 202. De beføjelser, som blev tillagt Kommissionen ved artikel 8, 19 og
20 i Kommissionens forslag, blev fundet unødvendige. Disse dele af Kom-
missionens forslag er derfor blevet ændret eller slettet sammen med arti-
kel 23 i forslaget om nedsættelse af et rådgivende udvalg til at bistå Kom-
missionen.
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2. Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringer

a) Ændringer, der er blevet helt eller delvis indarbejdet i den fælles holdning

Rådet har indarbejdet den fulde ordlyd af ændring 1, 2, 4, 6, 7, 18, 20, 24,

40, 43, 55, 56, 57 og 62 og princippet i ændring 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17,

19, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 37, 64 og 67.

Rådet har indarbejdet ændring 14, 38 og 73 delvis, idet det generelt har

afstemt sin holdning med Kommissionens.

b) Ændringer, der ikke er blevet indarbejdet i den fælles holdning

Rådet har ikke indarbejdet ændring 8, 10, 21, 26, 27, 28, 30, 39, 45, 46, 47,

48, 49, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63 og 68 og har dermed lagt sig på linje med

Kommissionens forkastelse.

Rådets beslutning om ikke at indarbejde ændring 13, 42 og 65 bygger på

følgende overvejelser:

– for så vidt angår ændring 13 konstaterede Rådet, at direktiv 97/66/EF

(direktivet om beskyttelse af personoplysninger inden for telesekto-

ren) ikke indeholder specifikke bestemmelser om, at medlemsstaterne

skal afstå fra at forbyde eller begrænse anvendelsen af kryptografiske

værktøjer; ændringen var derfor teknisk ukorrekt;

– for så vidt angår ændring 42 stemte denne efter Rådets opfattelse ikke

logisk overens med Rådets generelle indstilling til artikel 11 (jf.

punkt B.1.c) ovenfor);
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– for så vidt angår ændring 65 var Rådet af den opfattelse, at det ville

være for detaljeret at kræve medtagelse af statistiske resultater i rap-

porten, og at udtrykket "digitale teknologier" ville være bedre dækket

med den valgte bredere formulering.

________________________
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1998/0325 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning vedrørende direktivet om visse retlige aspekter af
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked

(direktivet om elektronisk handel)

1. Sagsforløb

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

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

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

Den 6. maj 1999 vedtog Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen og i overensstemmelse
med den fælles beslutningsprocedure (artikel 251) en lovgivningsmæssig beslutning, hvori det
godkendte Kommissionens forslag med forbehold af de i denne beslutning omhandlede
ændringsforslag og opfordrede Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse med
hermed.

Den 17. august 1999 vedtog Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251 et ændret
forslag, hvori de fleste af de ændringsforslag, Parlamentet havde vedtaget ved
førstebehandlingen, var indarbejdet i bogstav eller ånd.

Den 28 februar 2000 fastlagde Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251,
stk. 2, en fælles holdning vedrørende direktivforslaget.

I denne meddelelse fremsætter Kommissionen i overensstemmelse med EF-traktatens
artikel 251, stk. 2, sin udtalelse om Rådets fælles holdning.

2. Formålet med direktivet

Det foreslåede direktiv har til formål at sikre, at det indre markeds principper om fri
bevægelighed for tjenesteydelser og etableringsfrihed finder anvendelse på
informationssamfundstjenester, og at tjenesteyderne kan udbyde deres tjenester i hele Den
Europæiske Union uden retlige grænser. Ved informationssamfundstjenester forstås tjenester,
der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel
anmodning fra tjenestemodtageren. Med det foreslåede direktiv indføres der specifikke

1 KOM(1998)586 endelig af 18.11.1998, EFT C 30 af 5.2.1999, s. 4.
2 EFT C 169 af 16.6.1999.
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harmoniserede regler på områder, hvor der er behov for det, for at sikre, at virksomheder og
borgere kan yde og modtage informationssamfundstjenester i hele EU uden hensyn til
grænser. Disse regler omfatter en definition af det sted, hvor tjenesteyderne er etableret,
gennemsigtigheds- og informationskrav til tjenesteydere og i forbindelse med kommerciel
kommunikation, behandling af elektroniske kontrakter, formidleransvar for tjenesteydere,
udenretslig bilæggelse af tvister, søgsmålsadgang og samarbejde mellem de nationale
myndigheder og disses rolle. På andre områder tager direktivet udgangspunkt i eksisterende
fællesskabsinstrumenter, der anvendes til harmonisering i bestemte sektorer eller af bestemte
spørgsmål, især inden for forbrugerbeskyttelse. I øvrigt er informationssamfundstjenester i
henhold til direktivet principielt underlagt retssystemet i den medlemsstat, hvor
tjenesteyderen er etableret. Der er dog for visse områder fastsat undtagelser fra denne regel.
Desuden må andre medlemsstater, hvor disse tjenester kan modtages, ikke begrænse den frie
bevægelighed for informationssamfundstjenester.

3. Bemærkninger til Rådets fælles holdning

3.1 Resumé af Kommissionens stillingtagen

Kommissionen ser med tilfredshed, at de af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som
Kommissionen har accepteret medtaget i sit ændrede forslag, er indarbejdet i den fælles
holdning.

Kommissionen glæder sig desuden over, at Rådet i den fælles holdning har fastholdt den
generelle ligevægt i forslaget og dets indfaldsvinkel, hvor hensynet til det indre marked står i
centrum, hvilket Europa-Parlamentet klart støttede ved førstebehandlingen. Navnlig har Rådet
i lighed med Europa-Parlamentet afholdt sig fra at tilføje væsentlige nye almindelige
undtagelser fra principperne for det indre marked.

De fleste af Rådets ændringer er tydeliggørende i forhold til Kommissionens ændrede forslag
og ændrer ikke - eller i det mindste ikke betydeligt - det ændrede forslags substans og dets
generelle ligevægt, hvor alle berørte interesser er tilgodeset.

De vigtigste ændringer vedrører udvalgsproceduren, der er udgået fuldstændigt på alle
relevante områder, og behandlingen af elektroniske kontrakter, hvor præciseringen af
tidspunktet for kontraktens indgåelse er udgået. For at lette vedtagelsen af direktivet - hvilket
er en hastesag - accepterer Kommissionen den fælles holdning og de pågældende ændringer
af det ændrede forslag.

3.2. Gennemgang af Rådets fælles holdning

3.2.1 Europa-Parlamentets ændringsforslag

Ved førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet 60 ændringsforslag til Kommissionens
oprindelige forslag.

Kommissionen accepterede og indarbejdede, enten i bogstav eller ånd, de fleste af disse
ændringsforslag , dvs. 37 ud af 60 (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 73, 43, 55, 56, 57, 62, 65 og 67), i sit ændrede
forslag.
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3.2.2. Ændringsforslag accepteret af Kommissionen og indarbejdet i den fælles holdning

Rådet har helt eller delvist indarbejdet alle på nær tre af de af Europa-Parlamentets
ændringsforslag, som Kommissionen accepterede, i det mindste indholdsmæssigt.

Ændringsforslag 1, 2, 4, 6, 7, 18, 20 og 24 og dele af ændringsforslag 37, 40, 43, 55, 56, 57,
og 62 er indarbejdet ordret.

Ændringsforslag 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 29, 32, 33, 34 og dele af
ændringsforslag 38, 67 og 73 er medtaget indholdsmæssigt med følgende ændringer i forhold
til den oprindelige formulering:

I ændringsforslag 3 er "alle" foran "retlige aspekter" ændret til "visse".

I ændringsforslag 5 er "en sådan koordinering bør også bidrage til at fastlægge" indsat foran
"en fælles og stærk forhandlingsposition i internationale fora".

For at imødekomme ændringsforslag 9 er den tidligere betragtning 7 blevet omformuleret som
ønsket af Parlamentet. Den del, i henhold til hvilken direktivet ikke har til formål at opstille
særlige internationale privatretlige regler, er udgået. I stedet forklares det i en ny
betragtning 23, at direktivet hverken har til formål at opstille yderligere internationale
privatretlige regler om lovkonflikter eller at berøre retternes kompetence. Det præciseres
desuden, at bestemmelser om lovvalg i den internationale privatret ikke indskrænker friheden
til at levere informationssamfundstjenester som fastsat i direktivet.

Ændringsforslag 11 er indarbejdet i den fælles holdning, men er også delvist omformuleret for
at tage hensyn til, at der i visse medlemsstater foreligger et forbud mod uopfordret
kommerciel kommunikation via elektronisk post.

Ændringsforslag 12 er indarbejdet i den fælles holdning. Den vejledende liste over
fællesskabsdirektiver, der gælder for informationssamfundstjenester, er blevet yderligere
udvidet.

Ændringsforslag 14 er indarbejdet i den fælles holdning. Dog er den sidste del, der vedrører
nye tekniske overvågningsinstrumenter, blevet udspecificeret.

For at imødekomme ændringsforslag 15 forklares det i betragtning 50, hvorfor dette direktiv
og det foreslåede direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
bør træde i kraft nogenlunde samtidig.

Ændringsforslag 16 er delvist indarbejdet i den fælles holdning, dog er "fastsætter direktivet
de juridiske betingelser for sagsanlæg ved domstolene uden udenretslig bilæggelse af tvister
på tværs af grænserne og ad elektronisk vej" ændret til "opstilles der i dette direktiv det krav, at
medlemsstaterne skal sikre, at der er adgang til passende former for søgsmål" og
"medlemsstaterne bør undersøge, om der er behov for at give hensigtsmæssig elektronisk adgang
til søgsmål".

Ændringsforslag 17 er indarbejdet i den fælles holdning. Dog er "åbne netværk som f.eks."
indsat foran "Internettet".

I ændringsforslag 19, der er indarbejdet i den fælles holdning, er "kræves der en aftale"
ændret til "er det påkrævet, at ... konsulterer hinanden".
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I ændringsforslag 22, der er indarbejdet i den fælles holdning, er der tilføjet henvisninger til
"udviklingslandene" og "andre handelspartnere".

Ændringsforslag 25 er indarbejdet i den fælles holdning. Teksten er dog kortet ned, idet de
udtrykkelige henvisninger til de relevante traktatbestemmelser er udgået.

Ændringsforslag 29 er indarbejdet i den fælles holdning, men er delvist omformuleret.

For at imødekomme ændringsforslag 29 er definitionen af informationssamfundstjenester i
artikel 2, litra a), erstattet af en henvisning til den definition, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i
direktiv 98/34/EF som ændret ved direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998.

Den i ændringsforslag 32 foreslåede definition af "forbruger" er indarbejdet i den fælles
holdning og ændret, så den stemmer overens med definitionerne i de seneste forslag på dette
område.

Ændringsforslag 33 er indarbejdet i den fælles holdning, men omformuleret, så det
præciseres, at medlemsstaterne skal sikre, at de pågældende forpligtelser overholdes ud
"andre informationskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten".

Ændringsforslag 34 er indarbejdet i den fælles holdning, men i en lidt ændret formulering,
hvor "ud over andre informationskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten" er tilføjet.

For at imødekomme ændringsforslag 38 er der i artikel 7 indsat et nyt stk. 2, som forpligter
tjenesteydere til at konsultere og respektere eksisterende "opt-out"-registre i forbindelse med
kommerciel kommunikation.

Ændringsforslag 67 er indarbejdet i den fælles holdning, men i en lidt ændret formulering.
Der er tilføjet yderligere aspekter, som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med en
fremtidig ændring af direktivet.

Artikel 11, stk. 2, er ændret for at tage hensyn til en del af ændringsforslag 73, i henhold til
hvilket tjenesteyderne skal stille effektive og tilgængelige tekniske midler til at finde og rette
indtastningsfejl til rådighed, inden ordren afgives.

Det fremgår af tabellen i bilaget til denne meddelelse nøjagtigt, hvor og hvordan Europa-
Parlamentets ændringsforslag er indarbejdet i teksten til Rådets fælles holdning.

3.2.3 Ændringsforslag accepteret af Kommissionen, men afvist af Rådet

Ændringsforslag 13, der vedrører betragtning 15, og hvori medlemsstaterne opfordres til at
afstå fra at forbyde eller begrænse anvendelsen af kryptografiske værktøjer, blev ikke
accepteret af Rådet, da man mente, at dette ændringsforslag faldt uden for direktivets
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 42, der tager sigte på at forenkle kontraktindgåelsesproceduren, blev ikke
indarbejdet, da Rådets fælles holdning ikke længere beskæftiger sig med spørgsmålet om
indgåelse af kontrakt (jf. bemærkningerne til artikel 11).

Ændringsforslag 65, der vedrører revisionsklausulen, og som tager sigte på at indføre et krav
om forelæggelse af statistiske resultater, blev ikke accepteret, da man mente, at der formentlig
ikke foreligger statistiske oplysninger om alle de forskellige forhold, der er tale om.
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3.2.4 Ændringsforslag ikke indarbejdet i Kommissionens ændrede forslag, men
indarbejdet i den fælles holdning

Rådet har i sin fælles holdning indarbejdet to ændringsforslag, der blev vedtaget af Europa-
Parlamentet ved førstebehandlingen, men ikke indarbejdet i Kommissionens ændrede forslag.

Det første af disse er ændringsforslag 23, der udvider betragtning 63 (tidligere betragtning 22)
til også at omfatte foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte vedtage for at nå visse mål,
især med hensyn til sproglig mangfoldighed og beskyttelse af nationale og regionale særpræg
samt deres kulturarv. Kommissionen indarbejdede ikke dette ændringsforslag i sit ændrede
forslag på grund af dets uklare formulering, men Rådet har omformuleret det og indarbejdet
det i sin fælles holdning.

Det andet er ændringsforslag 64, der i artikel 3, stk. 4, litra a), nr. i), (tidligere artikel 22,
stk. 3) tilføjer krænkelser af den menneskelige værdighed som en af grundene til, at
medlemsstaterne kan begrænse den frie bevægelighed for tjenester i informationssamfundet,
forudsat at alle de øvrige betingelser i artikel 3, stk. 5, er opfyldt. Rådet accepterede dette
ændringsforslag, selv om det ikke er indarbejdet i Kommissionens ændrede forslag.

3.2.5 Ændringer indføjet af Rådet uafhængigt af Europa-Parlamentets ændringsforslag

Rådet har desuden ændret Kommissionens ændrede forslag på andre punkter uafhængigt af
Europa-Parlamentets ændringsforslag. Det drejer sig om følgende ændringer.

Ændring af titlen. Titlen på det foreslåede direktiv er ændret til "Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig
elektronisk handel, i det indre marked" ("Direktivet om elektronisk handel")".

Ændringer i betragtningerne

Der er indsat en ny betragtning 8, hvori det anføres, at direktivet ikke har til formål at
harmonisere det strafferetlige område som sådant.

I betragtning 13, der er ændret, anføres det, at direktivet ikke tager sigte på at fastlægge
bestemmelser om afgiftsmæssige forpligtelser og heller ikke foregriber udarbejdelsen af
fællesskabsinstrumenter om de afgiftsmæssige aspekter af elektronisk handel.

I en ny betragtning 14 anføres det, at fællesskabsdirektiverne om beskyttelse af
personoplysninger fuldt ud finder anvendelse på informationssamfundstjenester, og at dette
direktiv bør anvendes i fuld overensstemmelse med disse direktiver, især hvad angår
kommerciel kommunikation.

I en ny betragtning 16 gøres der rede for, hvad der forstås ved "spil", idet disse er udelukket
fra direktivets anvendelsesområde.

I betragtning 17, der er ændret, gøres der rede for, hvad definitionen af
informationssamfundstjenester som omhandlet i direktiv 98/48/EF omfatter.

I en ny betragtning 21 forklares anvendelsesområdet for det koordinerede område, som er
defineret i artikel 2, litra h).
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I en ny betragtning 25 påpeges det, at nationale domstole, der behandler privatretlige tvister,
kan træffe foranstaltninger med henblik på at fravige adgangen til at levere
informationssamfundstjenester i overensstemmelse med dette direktiv.

I en ny betragtning 26 fremhæves det, at det ikke er nødvendigt at meddele Kommissionen
efterforskningsforanstaltninger og andre foranstaltninger, der træffes i henhold til national
strafferet i overensstemmelse med betingelserne i dette direktiv.

I en ny betragtning 27 gøres der rede for forholdet mellem dette direktiv og eksisterende
direktiver samt igangværende og fremtidige initiativer inden for finansielle tjenesteydelser.

I en ny betragtning 28 anføres det, at posttjenester, der er omfattet af direktiv 97/67/EF, og
som består i fysisk levering af udskrifter af elektroniske postmeddelelser, ikke er omfattet af
artikel 4.

I en ny betragtning 31 understreges det, at medlemsstater, som tillader, at der sendes
uopfordret kommerciel kommunikation via e-post uden modtagerens forudgående samtykke,
skal sikre, at tjenesteyderne regelmæssigt konsulterer og respekterer eksisterende "opt-out"-
registre.

I en ny betragtning 33 påpeges det, at direktivet supplerer fællesskabslovgivningen og den
nationale lovgivning om lovregulerede erhverv.

Medlemsstaternes mulighed for at opretholde eller fastsætte generelle eller specifikke
juridiske krav til elektroniske kontrakter, især krav til sikre elektroniske signaturer,
fremhæves i en ny betragtning 35.

I en ny betragtning 36 gøres der rede for de begrænsninger for anvendelse af elektroniske
kontrakter, som medlemsstaterne kan opretholde.

I en ny betragtning 37 anføres det, at medlemsstaternes forpligtelse til at fjerne hindringer for
anvendelse af elektroniske kontrakter kun vedrører hindringer, som skyldes juridiske krav, og
ikke praktiske hindringer.

I en ny betragtning 38 påpeges det, at fjernelsen af hindringer for anvendelse af elektroniske
kontrakter skal ske i overensstemmelse med de juridiske krav, der gælder ifølge
fællesskabsretten.

I en ny betragtning 39 forklares det, at tjenesteyderne er forpligtede til at give oplysninger om
elektroniske kontrakter og ordreafgivelse ad elektronisk vej.

De betingelser, der skal være opfyldt, for at tjenesteydere kan opnå fritagelser fra
formidleransvar, anføres i en ny betragtning 42.

I en ny betragtning 43 gøres der endvidere rede for betingelserne for fritagelser for ansvar for
ren videreformidling ("mere conduit") og for caching, (automatisk, mellemliggende og
midlertidig oplagring), mens det i den nye betragtning 44 understreges, at en tjenesteyder, der
bevidst samarbejder med en tjenestemodtager om at udøve ulovlige aktiviteter, ikke er
omfattet af disse ansvarsfritagelser.

Muligheden for at anvende forskellige former for foreløbige retsmidler mod tjenesteydere i
forbindelse med overtrædelser uddybes i en ny betragtning 45.
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I en ny betragtning 46 understreges det, at tjenesteydere i givet fald skal fjerne eller hindre
adgang til oplagret information under overholdelse af ytringsfriheden.

I en ny betragtning 47 påpeges det, at det kun er i forbindelse med generelle forpligtelser, at
medlemsstaterne ikke kan pålægge tjenesteyderne overvågningsforpligtelser; dette vedrører
ikke overvågningsforpligtelser i særlige tilfælde.

I en ny betragtning 48 påpeges det, at medlemsstaterne kan pålægge tjenesteydere, der
oplagrer tredjeparters oplysninger, en pligt til agtpågivenhed med henblik på at afsløre og
forhindre visse former for ulovlige aktiviteter.

I en ny betragtning 49 understreges adfærdskodeksers frivillige karakter.

Der henvises i en ny betragtning 53 til direktiv 98/27/EF vedrørende foranstaltninger med
henblik på forbud, der tager sigte på beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser.

I en ny betragtning 54 henvises der til de sanktioner, medlemsstaterne skal fastsætte for
overtrædelser af de forpligtelser, der følger af direktivet.

I en ny betragtning 55 forklares forholdet mellem direktivet og den lovgivning, der finder
anvendelse på kontraktlige forpligtelser i forbindelse med forbrugeraftaler.

I en ny betragtning 57 henvises der til Domstolens retspraksis vedrørende tjenesteyderes
omgåelse af den nationale lovgivning.

De tidligere betragtninger 24 og 25 i Kommissionens oprindelige forslag, der indeholdt
henvisninger til Rådets forordning nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfærdskodeks for edb-
reservationssystemer, Rådets forordning nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i
tilfælde af ulykker og Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929, er udgået.

Ændringer i artiklerne

Artikel 1: Formål og anvendelsesområde

Rådet har i artikel 1, stk. 3, indsat "og den nationale lovgivning til gennemførelse heraf,
forudsat at det ikke begrænser adgangen til at levere informationssamfundstjenester" efter
"der er fastlagt ved Fællesskabets retsakter" for at slå fast, at adgangen til at levere
informationssamfundstjenester ikke kan begrænses af nationale foranstaltninger til
gennemførelse af fællesskabsdirektiver på andre områder.

Rådet har endvidere indføjet et nyt stk. 4, hvori det præciseres, at direktivet ikke indfører nye
internationale privatretlige regler og ikke berører domstolenes kompetence.

Af hensyn til læseligheden er den tidligere artikel 22, stk. 1, "Udelukkelse fra
anvendelsesområdet og undtagelser", indarbejdet i artikel 1.

I et nyt stk. 5, litra a) - c), gengives de områder, der var anført i den tidligere artikel 22, stk. 1,
dog med et nyt område under stk. 5, litra c), vedrørende spørgsmål, der vedrører aftaler eller
praksis reguleret ved kartellovgivningen

I et nyt stk. 5, litra d), gengives de aktiviteter inden for informationssamfundstjenester, der var
anført i det tidligere bilag I, ændret som følger for at præcisere, hvad de omfatter:
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– notarvirksomhed eller lignende virksomhed, i det omfang den er direkte og specifikt
forbundet med udøvelse af offentlig myndighed

– repræsentation og forsvar af en klient i retten

– spil, som indebærer, at der gøres en indsats med penge i hasardspil, herunder lotteri
og væddemål.

Kommissionens mulighed for at ændre denne liste over aktiviteter som fastsat i den tidligere
artikel 22, stk. 1, litra c), er udgået.

Endelig er der indsat et nyt stk. 6, hvori det præciseres, at direktivet ikke berører
foranstaltninger, som er truffet på fællesskabsplan eller på nationalt plan i overensstemmelse
med fællesskabsretten, for at fremme kulturel og sproglig mangfoldighed og for at sikre
pluralismen.

Artikel 2: Definitioner

Litra c): I definitionen af "etableret tjenesteyder" er "i et ubegrænset tidsrum" ændret til "i et
ikke nærmere angivet tidsrum".

Nyt litra g): Der er indføjet en ny definition af "lovreguleret erhverv", hvori der henvises til de
definitioner, der findes i relevante eksisterende fællesskabsdirektiver.

Litra h): Definitionen af "koordineret område" er forklaret ved en mere detaljeret beskrivelse
og eksempler på krav, der er omfattet eller ikke omfattet af denne definition.

Artikel 3: Det indre marked

Det tidligere stk. 3, hvori var præciseret anvendelsen af artikel 3, stk. 1, på artikel 9, 10 og 11,
er udgået.

Stk. 2 i den tidligere artikel 22, hvori det var anført, at artikel 3, stk. 1 og 2, ikke finder
anvendelse på de i det tidligere bilag II omhandlede områder, er indarbejdet i artikel 3 som et
nyt stk. 3.

Stk. 3 i den tidligere artikel 22 er ligeledes indarbejdet i artikel 3 som de nye stk. 4-6, der er
ændret som følger for at præcisere, hvad de pågældende undtagelser omfatter:

Nyt stk. 4:

- a) foranstaltningerne skal:

(i) være nødvendige af en af følgende grunde:

– ufravigelige retsgrundsætninger, især forebyggelse, efterforskning,
afsløring og retsforfølgning af lovovertrædelser, herunder beskyttelsen af
mindreårige og bekæmpelsen af enhver tilskyndelse til had på grund af
race, køn, religion eller nationalitet, og krænkelser af enkeltpersoners
værdighed

– beskyttelse af folkesundheden

– den offentlige sikkerhed, herunder national sikkerhed og forsvar
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– beskyttelse af forbrugere, herunder investorer.

…

- b) uden at det berører retssager, herunder forudgående retsmøder og handlinger, der
udføres i forbindelse med efterforskning af kriminalsager, skal medlemsstaten, inden
den træffer de pågældende foranstaltninger:

– have opfordret den i stk. 1 omhandlede medlemsstat til at træffe
foranstaltninger, og denne medlemsstat har ikke truffet disse foranstaltninger,
eller de har ikke været tilstrækkelige

– have meddelt Kommissionen og den i stk. 1 omhandlede medlemsstat, at den
har til hensigt at træffe sådanne foranstaltninger.

Det nye stk. 5 er omformuleret lidt i forhold til den tidligere artikel 22, stk. 3, litra c), uden at
der dog er ændret ved substansen.

Det nye stk. 6 er ændret i forhold til den tidligere artikel 22, stk. 3, litra d), således at
Kommissionen nu er forpligtet til at undersøge, om de anmeldte foranstaltninger er i
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Artikel 4: Princippet om, at der ikke kræves forhåndsgodkendelse

Stk. 1 er omformuleret lidt og forenklet, uden at der dog er ændret ved substansen.

Artikel 5: Generel oplysningspligt

I stk. 1 præciseres det, at ud over andre informationskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten,
skal medlemsstaterne sikre, at de særlige informationskrav, der er fastsat i denne artikel,
overholdes.

I litra b) er "fysiske" indsat foran "adresse".

I litra d) er "eller et lignende offentligt register" indsat efter "handelsregister", og "eller
tilsvarende identifikationsmidler" er indsat efter "registreringsnummer".

Litra e) er omformuleret og forenklet, dog uden at der er ændret ved substansen.

I litra f) er andet led delt op, og henvisningen til de medlemsstater, hvori der regelmæssigt
leveres informationssamfundstjenester, er udgået.

I litra g) er omtalen af momsnummeret suppleret med en henvisning til det relevante
fællesskabsdirektiv.

Stk. 2 er omformuleret for at præcisere prisangivelseskravene.

Artikel 6: Oplysningspligt

I stk. 1 præciseres det, at ud over andre informationskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten,
skal medlemsstaterne sikre, at de særlige informationskrav, der er fastsat i denne artikel,
overholdes. Det fastslås desuden, at artikel 6 kun vedrører kommerciel kommunikation, som
er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste.
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Artikel 7: Uopfordret kommerciel kommunikation

I stk. 1 præciseres det igen, at kravet i artikel 7 skal overholdes ud over andre krav, som er
fastlagt i fællesskabsretten. Det fastslås desuden, at dette krav kun vedrører medlemsstater,
som tillader uopfordret kommerciel kommunikation.

Artikel 8: Lovregulerede erhverv

I stk. 1 præciseres det, at dette krav til medlemsstaterne kun vedrører kommerciel
kommunikation, der er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste.

I stk. 2 er der indsat en henvisning til faglige sammenslutningers og organisationers
uafhængighed.

I stk. 3 er henvisningen til Kommissionens mulighed for at fastlægge krav i overensstemmelse
med udvalgsproceduren i den tidligere artikel 23 udgået. Det er desuden præciseret, at
Kommissionen ved udarbejdelsen af nye fællesskabsinitiativer på dette område skal handle i
tæt samarbejde med de relevante faglige sammenslutninger og organisationer.

I et nyt stk. 4 præciseres det, at direktivet supplerer Fællesskabets direktiver om adgang til og
udøvelse af lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed.

Artikel 9: Behandling af kontrakter

I stk. 1 er "er til hinder for den faktiske anvendelse" ændret til "er til hinder for anvendelsen".

I stk. 2 er "følgende kontrakter" ændret til "alle eller nogle af de kontrakter, der hører ind
under følgende kategorier".

Der er indsat et nyt litra a) vedrørende en ny kategori af kontrakter, der skaber eller overfører
rettigheder i fast ejendom, bortset fra udlejningsrettigheder.

Det tidligere litra a) er indarbejdet i det tidligere litra b) og omformuleret for at afgrænse
kategorien af kontrakter, der kræver medvirken af domstole, offentlige myndigheder eller
erhverv, som udøver offentlig myndighed.

Der er indsat et nyt litra c) vedrørende en ny kategori af kontrakter om kaution og om
sikkerhedsstillelse fra personer, der handler uafhængigt af deres handelsmæssige eller
erhvervsmæssige virksomhed.

Det tidligere litra c) og d) indgår i et nyt litra d).

Stk. 3 er omformuleret, uden at der dog er ændret ved substansen, for at præcisere, at
medlemsstaterne er forpligtede til at meddele Kommissionen de af ovennævnte kategorier,
som de ikke lader stk. 1 finde anvendelse på. Ifølge en ny bestemmelse skal medlemsstaterne
regelmæssigt forelægge rapporter om anvendelsen af stk. 2, hvori de forklarer, hvorfor de
fortsat ikke anvender stk. 1 på den i stk. 2, litra b), omhandlede kategori.

Artikel 10: Oplysningspligt

Stk. 1 er omformuleret. Det præciseres, at ud over anden information, der kræves ifølge
fællesskabslovgivningen, skal medlemsstaterne sikre, at disse særlige informationskrav
overholdes.
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I litra a) er "forskellige led" ændret til "forskellige tekniske led".

I litra b) præciseres det, at dette krav om oplysninger drejer sig om, hvorvidt kontrakten
opbevares af tjenesteyderen.

I litra c) er "mulighederne" ændret til "de tekniske midler". Det præciseres, at de relevante
oplysninger skal meddeles, inden ordren afgives.

Der er indsat et nyt litra d) med et nyt informationskrav vedrørende de sprog, kontrakten kan
indgås på.

Det tidligere stk. 2 er udgået og erstattet af bestemmelserne i det tidligere stk. 3 i en lidt
ændret formulering.

I henhold til et nyt stk. 3 skal kontraktbetingelser og generelle betingelser stilles til rådighed
for modtageren på en sådan måde, at vedkommende kan oplagre og gengive dem.

I et nyt stk. 4 præciseres det, at artikel 10, stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse på kontrakter,
der indgås udelukkende ved udveksling af elektronisk post eller lignende individuel
kommunikation.

Artikel 11: Ordreafgivelse

Denne artikel drejer sig ikke længere om tidspunktet for kontraktens indgåelse, men kun om
ordren, bekræftelsen af dens modtagelse og midlerne til at rette indtastningsfejl. Titlen er
ændret i overensstemmelse hermed. I henhold til stk. 1, første led, skal tjenesteyderen
bekræfte modtagelsen af tjenestemodtagerens ordre uden unødig forsinkelse og elektronisk.

I stk. 1, andet led, der svarer til det tidligere stk. 1, litra b), præciseres det, at ordren og
bekræftelsen af dens modtagelse anses for modtaget, når parterne, som de er adresseret til, har
adgang til dem.

I stk. 3 præciseres det, at stk. 1, første led, og stk. 2 ikke finder anvendelse på kontrakter, der
indgås udelukkende ved udveksling af elektronisk post eller lignende individuel
kommunikation.

Artikel 12: Ren videreformidling ("mere conduit")

I stk. 1 er henvisningen til muligheden for at nedlægge forbud udgået. Denne mulighed
fremhæves i stedet i et nyt stk. 3.

Artikel 13: Caching

Idem.

I litra c) og d) er "i overensstemmelse med industriens standarder" ændret til "almindelig
anerkendt og anvendt af industrien", og i litra d) er "lovlige anvendelse af" indsat foran
"teknologi".

I litra e) er "gøre ... umulig", "gjort ... umulig" og "forbudt" ændret til "hindre", "hindret" og
"hindret", og "en kompetent myndighed" er ændret til "en domstol eller en administrativ
myndighed".
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Artikel 14: Oplagring

I stk. 1 er henvisningen til muligheden for at nedlægge forbud udgået. Denne mulighed
fremhæves i stedet i et nyt stk. 3.

Artikel 15: Ingen generel overvågningsforpligtelse

Adjektivet "generel" er indsat i artiklens titel.

I et nyt stk. 2 præciseres det, at direktivet ikke berører medlemsstaternes mulighed for at kræve,
at leverandører af informationssamfundstjenester skal samarbejde med de kompetente
myndigheder.

Artikel 16: Adfærdskodekser

I stk. 1, litra b), er "frivilligt" indsat foran "sendes". Henvisningen til Kommissionens
mulighed for at undersøge, om udkast til adfærdskodekser er forenelige med
fællesskabsretten, er udgået.

Sidste del af artikel 16, stk. 2, er omformuleret. Der er indføjet en henvisning til
nødvendigheden af at høre foreninger, der repræsenterer synshandicappede og andre
handicappede.

Artikel 17: Udenretslig bilæggelse af tvister

I stk. 2 er henvisningen til specifikke proceduremæssige principper udgået og erstattet af et
krav om passende proceduremæssig sikkerhed.

Artikel 18: Søgsmålsadgang

Stk. 1 er ændret lidt og gjort mere præcist.

I stk. 2 er henvisningen til direktiv 98/27/EF erstattet af en udtrykkelig bestemmelse om
ændring af bilaget til det pågældende direktiv, hvori der skal tilføjes en henvisning til det her
omhandlede direktiv.

Artikel 19: Samarbejde

Stk. 1 og 2 er omformuleret lidt, dog uden at der er ændret ved substansen i bestemmelserne.

I stk. 3 er "og i overensstemmelse med national lovgivning" indsat foran "den bistand".

I stk. 4 er "i deres administration" udgået, og "som et minimum" er indsat foran "er
elektronisk adgang".

I litra a) præciseres det, at de relevante oplysninger også omfatter de klage- og retsmidler, der
er til rådighed i tilfælde af tvister, herunder praktiske forhold i forbindelse med anvendelsen
af sådanne mekanismer. Litra b) er omformuleret og litra c) indarbejdet i det.

I stk. 5 er "drager omsorg for" ændret til "tilskynder til". Der er desuden tilføjet en
bestemmelse om, at Kommissionen skal meddele de øvrige medlemsstater de afgørelser, den
underrettes om.
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Stk. 6 og 7, der vedrørte Kommissionens mulighed for at fastsætte regler for samarbejde
mellem medlemsstaterne efter udvalgsproceduren i den tidligere artikel 23 og for at indkalde
udvalget til behandling af vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af artikel 3, er
udgået.

Tidligere artikel 20: Elektroniske kommunikationsveje

Artikel 20, i henhold til hvilken Kommissionen kunne træffe foranstaltninger efter den
relevante udvalgsprocedure for at sikre velfungerende elektroniske kommunikationsveje
mellem medlemsstaterne, er udgået.

Artikel 20: Sanktioner

Sidste del af denne artikel, i hvilken medlemsstaterne anmodedes om at meddele
Kommissionen de foranstaltninger, der er truffet med henblik på gennemførelsen af
direktivet, er udgået.

Tidligere artikel 22: Udelukkelse fra anvendelsesområdet og undtagelser

Den tidligere artikel 22 er udgået. Indholdet er delvist indarbejdet i artikel 1, stk. 5 (tidligere
artikel 22, stk. 1), delvist i artikel 3, stk. 3 (tidligere artikel 22, stk. 2), og delvist i artikel 3,
stk. 4-6 (tidligere artikel 22, stk. 3).

Tidligere artikel 23: Udvalg

Den tidligere artikel 23 er udgået.

Artikel 21 (tidligere 24): Revision

Stk. 1 er omformuleret lidt. Der er tilføjet et krav om, at der i Kommissionens rapport skal
tages særligt hensyn til kriminalitetsforebyggelse, beskyttelse af mindreårige,
forbrugerbeskyttelse samt til, at det indre marked skal fungere korrekt.

Stk. 2 er også omformuleret. Nogle af elementerne i Europa-Parlamentets
ændringsforslag 67 er indarbejdet heri, og herudover er det fremhævet, at muligheden for at
anvende det indre markeds principper på uopfordret kommerciel kommunikation skal
analyseres.

Artikel 22 ( tidligere 25): Gennemførelse

Fristen for direktivets gennemførelse er forlænget fra 12 til 18 måneder.

Bilag:

Det tidligere bilag I er omfattet af artikel 1.

Det tidligere bilag II er derfor nu det eneste bilag.

Der er indsat et femte led vedrørende parternes ret til frit at vælge den lovgivning, der skal
anvendes på deres kontrakt, for at slå fast, at kontraktfriheden ikke berøres af artikel 3.

Der er indsat et syvende led vedrørende den formelle gyldighed af kontrakter, der etablerer
eller overfører rettigheder i fast ejendom.
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I det ottende led præciseres det, at denne undtagelse kun vedrører tilladeligheden af
uopfordret kommerciel kommunikation.

4. Konklusioner

Kommissionen glæder sig over, at Rådet har fastlagt sin fælles holdning vedrørende forslaget
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse retlige aspekter af
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om
elektronisk handel"). Det vil således være muligt at vedtage og gennemføre forslaget hurtigt
samt at etablere et fuldt funktionsdygtigt indre marked for informationssamfundstjenester.
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BILAG 1

Oversigt over Europa-Parlamentets ændringsforslag

Betragtning
eller artikel i

forslaget

EP's
æn-

dring
nr.

Kommissionens
stillingtagen

Rådets holdning Ordlyd i den fælles holdning

Betragtning 2 1 Accepteret Accepteret udviklingen af den elektroniske handel i
informationssamfundet indebærer store muligheder
for beskæftigelsen i Fællesskabet, især i de små og
mellemstore virksomheder, og vil stimulere den
økonomiske vækst og de europæiske virksomheders
investeringer i innovation, samtidig med at den også
kan øge den europæiske industris konkurrenceevne,
hvis Internettet gøres tilgængeligt for alle;

Betragtning 3
(ny)

2 Accepteret Accepteret fællesskabsretten og Fællesskabets retsorden har stor
betydning for at gøre det muligt for Europas borgere
og aktører fuldt ud og uden hensyn til grænser at
udnytte de muligheder, der er forbundet med
elektronisk handel; dette direktiv har således til
formål at sikre et højt lovgivningsmæssigt
integrationsniveau i Fællesskabet på området, så der
opstår et reelt område uden indre grænser for
informationssamfundstjenester;

Betragtning 7
(ny)

3 Accepteret med
enkelte

redaktionelle
ændringer

Accepteret for at sikre retssikkerhed og forbrugernes tillid er det
nødvendigt, at dette direktiv fastsætter en klar og
generel ramme for visse retlige aspekter af
elektronisk handel i det indre marked;

Betragtning 4
(ny)

4 Accepteret Accepteret det er vigtigt at sikre, at elektronisk handel kan
udnytte det indre marked fuldt ud og derfor, at der
opnås et højt integrationsniveau i Fællesskabet,
således som det er tilfældet i forbindelse med Rådets
direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om
samordning af visse love og administrative
bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse
af tv-radiospredningsvirksomhed;

Betragtning
59

(ny)

5 Accepteret med
redaktionelle

ændringer

Accepteret til trods for den elektroniske kommunikations globale
karakter er det nødvendigt at koordinere de nationale
regulerende foranstaltninger inden for Den
Europæiske Union for at undgå en opsplitning af det
indre marked og for at få etableret en hensigtsmæssig
regulerende ramme på europæisk plan; en sådan
koordinering bør også bidrage til at fastlægge en
stærk, fælles forhandlingsposition i internationale
fora;

Betragtning
60

(ny)

6 Accepteret Accepteret for ikke at hindre udviklingen af elektronisk handel
er det nødvendigt, at den retlige ramme er klar, enkel
og konsekvent og i overensstemmelse med de regler,
som gælder internationalt, så den europæiske
industris konkurrenceevne ikke skades, og så
innovationen i denne sektor ikke hindres;
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Betragtning
10

(tidligere
betragtning 6)

7 Accepteret Accepteret i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet
begrænses dette direktiv til de foranstaltninger, som
er strengt nødvendige for at opnå et velfungerende
indre marked; hvor det er nødvendigt, at
foranstaltninger træffes på fællesskabsplan, og for at
sikre et område reelt uden indre grænser for
elektronisk handel, skal direktivet sikre en høj grad af
beskyttelse af almene hensyn, og især beskyttelse af
mindreårige, den menneskelige værdighed,
forbrugerne og folkesundheden;...

Betragtning
6a (ny)

8 Afvist Afvist

Betragtning
23

(tidligere
betragtning 7)

9 Accepteret med
redaktionelle

ændringer

Accepteret
indholdsmæssigt

dette direktiv har hverken til formål at opstille
yderligere internationale privatretlige regler om
lovkonflikter eller at berøre retternes kompetence;
bestemmelser om lovvalg i den internationale
privatret indskrænker ikke adgangen til at levere
informationssamfundstjenester som fastsat i dette
direktiv;

Betragtning
9a (ny)

10 Afvist Afvist

Betragtning
30

(tidligere
betragtning

11)

11 Accepteret
indholdsmæssigt

Accepteret
indholdsmæssigt

fremsendelse af uopfordret kommerciel
kommunikation via elektronisk post kan være
uønsket af forbrugerne og leverandørerne af
informationssamfundstjenester og kan være en
hindring for, at interaktive netværk kan være
velfungerende; spørgsmålet om modtagerens
samtykke i visse tilfælde af uopfordret kommerciel
kommunikation behandles ikke i dette direktiv, men
er allerede behandlet, især i direktiv 97/7/EF og
97/66/EF; i medlemsstater, som tillader uopfordret
kommerciel kommunikation via elektronisk post, bør
industriers passende filtreringsinitiativer (industry
filtering initiatives) fremmes og lettes; derudover er
det nødvendigt, at uopfordret kommerciel
kommunikation under alle omstændigheder klart kan
identificeres som sådan for at forbedre
gennemskueligheden og gøre det lettere for sådanne
initiativer at fungere; uopfordret kommerciel
kommunikation via elektronisk post bør ikke
resultere i ekstra udgifter for modtageren;

Betragtning
11

(tidligere
betragtning

14)

12 Accepteret
indholdsmæssigt

Accepteret
indholdsmæssigt

dette direktiv berører ikke det niveau for beskyttelse
af især folkesundheden og forbrugernes interesser,
som er fastlagt ved Fællesskabets retsakter; bl.a.
Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om
urimelige kontraktvilkår og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler
vedrørende fjernsalg indeholder væsentlige regler om
forbrugerbeskyttelse i kontraktforhold; disse
direktiver finder også fuldt ud anvendelse på
informationssamfundstjenester; denne gældende
fællesskabsret, som fuldt ud finder anvendelse på
informationssamfundstjenester, omfatter navnlig også
Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984
om vildledende og sammenlignende reklame, Rådets
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direktiv 87/102/EØF af 22. december1986 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og
administrative bestemmelser om forbrugerkredit,
Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om
investeringsservice i forbindelse med værdipapirer,
Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om
pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af
16. februar 1998 om angivelse af priser på
forbrugsvarer, Rådets direktiv 92/59/EØF af
29. juni 1992 om produktsikkerhed i almindelighed,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af
26. oktober 1994 om beskyttelse af køber i
forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om
brugsret til fast ejendom på timeshare-basis, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af
19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på
området beskyttelse af forbrugernes interesser,
Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om
tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF
af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og
garantier i forbindelse hermed, Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2000/.../EF om fjernsalg af
finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og Rådets
direktiv 92/28/EØF af 31. marts 1992 om reklame for
lægemidler; nærværende direktiv bør ikke berøre
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/43/EF af
6. juli 1998 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser om reklame for tobaksvarer og
sponsorering til fordel for disse, der er vedtaget inden
for rammerne af det indre marked, og heller ikke
direktiver om beskyttelse af folkesundheden;
nærværende direktiv supplerer de informationskrav,
der er fastlagt i ovennævnte direktiver og navnlig i
direktiv 97/7/EF;

Betragtning
15

13 Accepteret Afvist

Betragtning
40

14 Delvist accepteret Delvist accepteret både eksisterende og nye forskelle i
medlemsstaternes lovgivning eller retspraksis med
hensyn til tjenesteydernes ansvar, når de optræder
som formidlere, er til hinder for et velfungerende
indre marked, især fordi de hindrer udviklingen af
grænseoverskridende tjenester og medfører
konkurrencefordrejning; tjenesteyderne har i visse
tilfælde pligt til at handle for at forhindre ulovlig
virksomhed eller bringe den til ophør; dette direktivs
bestemmelser bør udgøre det rette grundlag for at
udarbejde hurtige og pålidelige ordninger, som gør det
muligt at fjerne ulovlig information og at hindre
adgangen til den; sådanne ordninger bør udarbejdes ved
frivillige aftaler mellem alle berørte parter og fremmes
af medlemsstaterne; alle de parter, som deltager i
levering af informationssamfundstjenester, har interesse
i at vedtage og anvende sådanne ordninger;
ansvarsbestemmelserne i dette direktiv bør ikke være til
hinder for, at de forskellige berørte parter udvikler og
faktisk gennemfører tekniske beskyttelses- og
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identifikationssystemer samt tekniske
overvågningsinstrumenter, som er muliggjort af den
digitale teknik, inden for de grænser, der er fastsat i
direktiv 95/46/EF og 97/66/EF;

Betragtning
50

(ny)

15 Accepteret
indholdsmæssigt

Accepteret
indholdsmæssigt

det er vigtigt, at forslaget til direktivet om
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og be-
slægtede rettigheder i informationssamfundet og
nærværende direktiv træder i kraft nogenlunde samtidig
med henblik på at opstille et klart regelsæt for
spørgsmålet om formidleransvar for overtrædelser af
ophavsret og beslægtede rettigheder på
fællesskabsplan;

Betragtning
52

(ny)

16 Accepteret Accepteret
indholdsmæssigt

den faktiske udøvelse af frihederne i det indre marked
kræver, at de, der har lidt skade, sikres reel adgang til
instrumenter til bilæggelse af tvister; de skader, der kan
opstå i forbindelse med informationssamfundstjenester,
er kendetegnet både ved det hurtige tempo, hvori de
opstår, og ved deres geografiske udstrækning; som
følge af disse særlige kendetegn og nødvendigheden af
at påse, at de nationale myndigheder ikke bringer den
gensidige tillid i fare, som de skal have til hinanden,
opstilles der i dette direktiv det krav, at
medlemsstaterne skal sikre, at der er adgang til
passende former for søgsmål; medlemsstaterne bør
undersøge, om der er behov for at give hensigtsmæssig
elektronisk adgang til søgsmål;

Betragtning
20

(ny)

17 Accepteret Accepteret
indholdsmæssigt

definitionen på en "tjenestemodtager" omfatter alle
former for benyttelse af
informationssamfundstjenester, både af personer, der
giver oplysninger på åbne netværk som f.eks.
Internettet, og af personer, der søger oplysninger på
Internettet af private eller erhvervsmæssige årsager;

Betragtning
41

(ny)

18 Accepteret Accepteret dette direktiv skaber balance mellem de berørte
interesser og indfører principper, som aftaler og
normer inden for denne sektor kan baseres på;

Betragtning
61

(ny)

19 Accepteret Accepteret
indholdsmæssigt

hvis markedet skal fungere effektivt elektronisk i en
global sammenhæng, er det påkrævet, at Den
Europæiske Union og de vigtigste områder uden for
Europa konsulterer hinanden med henblik på at
tilpasse deres lovgivninger og procedurer;

Betragtning
64

(ny)

20 Accepteret Accepteret medlemsstaterne råder med elektronisk
kommunikation over et glimrende middel til at levere
offentlige tjenester på det kulturelle,
uddannelsesmæssige og sproglige område;

Betragtning
56

(tidligere
betragtning

19)

21 Afvist Afvist
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Betragtning
62

(ny)

22 Accepteret Accepteret samarbejdet med tredjelande om elektronisk handel
bør styrkes, især med ansøgerlandene,
udviklingslandene og Den Europæiske Unions andre
handelspartnere;

Betragtning
63

(tidligere
betragtning

22)

23 Afvist Accepteret vedtagelsen af dette direktiv hindrer ikke, at
medlemsstaterne tager hensyn til de forskellige
sociale, samfundsmæssige og kulturelle virkninger af
informationssamfundets opståen; den bør især ikke
gribe ind i de foranstaltninger, som medlemsstaterne
måtte vedtage i henhold til fællesskabsretten for at nå
sociale, kulturelle og demokratiske mål under hensyn
til deres sproglige mangfoldighed, de nationale og
regionale særpræg samt deres kulturarv og for at
sikre og opretholde offentlig adgang til så mange
informationssamfundstjenester som muligt;
udviklingen af informationssamfundet skal under alle
omstændigheder sikre Fællesskabets borgere adgang
til den europæiske kulturarv i et digitalt miljø;

Betragtning 9
(ny)

24 Accepteret Accepteret den frie bevægelighed for
informationssamfundstjenester kan i mange tilfælde i
fællesskabsretten også være et særligt udtryk for et
mere generelt princip, nemlig ytringsfriheden som
defineret i artikel 10, stk. 1, i konventionen til
beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder, der er ratificeret af
alle medlemsstaterne; derfor må direktiver om
levering af informationssamfundstjenester sikre, at
denne virksomhed kan udøves frit i lyset af nævnte
artikel og kun med forbehold af de begrænsninger,
der er omhandlet i nævnte artikels stk. 2 og i
traktatens artikel 46, stk. 1; det er ikke hensigten med
dette direktiv at anfægte nationale grundlæggende
regler og principper for ytringsfriheden;

Betragtning
24

(ny)

25 Accepteret
indholdsmæssigt

Accepteret
indholdsmæssigt

i forbindelse med dette direktiv er det til trods for
princippet om kontrol ved kilden af
informationssamfundstjenester tilladt, at
medlemsstaterne under de omstændigheder, der er
fastlagt i dette direktiv, iværksætter foranstaltninger
til begrænsning af den frie bevægelighed for
informationssamfundstjenester;

Tidligere
betragtning

22c
(ny)

26 Afvist Afvist

Tidligere
betragtning

24a
(ny)

27 Afvist Afvist

Artikel 1,
stk. 3

28 Afvist Afvist

Artikel 2,
litra a)

29 Accepteret Accepteret "informationssamfundstjenester": tjenester som
defineret i artikel 1, nr. 2, i direktiv 98/34/EF som
ændret ved direktiv 98/48/EF
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Artikel 2,
litra c)

30 Afvist Afvist

Artikel 2,
litra e)

32 Accepteret
indholdsmæssigt

Accepteret
indholdsmæssigt

"forbruger": en fysisk person, der ikke handler som
led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige
virksomhed

Artikel 5,
stk. 1

33 Accepteret Accepteret
indholdsmæssigt

Ud over andre informationskrav, som er fastlagt i
fællesskabsretten, sikrer medlemsstaterne, at
tjenesteyderen giver tjenestemodtagerne og de
kompetente myndigheder let, umiddelbar og
vedvarende adgang til som minimum følgende
oplysninger:

Artikel 5,
stk. 2

34 Accepteret Accepteret
indholdsmæssigt

Ud over andre informationskrav, som er fastlagt i
fællesskabsretten, sikrer medlemsstaterne som
minimum, at priser angives klart og utvetydigt, når
der i forbindelse med informationssamfundstjenester
angives priser, og især at det anføres, om de er
inklusive afgifter og leveringsomkostninger.

Artikel 6 37 Accepteret Accepteret
indholdsmæssigt

Ud over andre informationskrav, som er fastlagt i
fællesskabsretten, sikrer medlemsstaterne, at
kommerciel kommunikation, som er en del af eller
udgør en informationssamfundstjeneste, mindst
overholder følgende betingelser:

Artikel 6,
litra c)

Accepteret Accepteret reklametilbud som f.eks. rabatter, præmier og tilgift
skal, når de er tilladt i den medlemsstat, hvor
tjenesteyderen er etableret, klart kunne identificeres
som sådanne, og betingelserne for at opnå dem skal
være let tilgængelige og fremlægges klart og
utvetydigt

Artikel 6,
litra d)

Accepteret Accepteret salgsfremmende konkurrencer eller spil skal, når de
er tilladt i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er
etableret, klart kunne identificeres som sådanne, og
betingelserne for deltagelse skal være let tilgængelige
og fremlægges klart og utvetydigt.

Artikel 7,
stk. 1

38 Afvist Afvist

Artikel 7,
stk. 2
(ny)

Accepteret med
redaktionelle

ændringer

Delvist accepteret Med forbehold af direktiv 97/7/EF og direktiv
97/66/EF, træffer medlemsstaterne foranstaltninger
for at sikre, at tjenesteydere, som fremsender
uopfordret kommerciel kommunikation via
elektronisk post, respekterer og regelmæssigt
konsulterer "opt-out"-registre, hvor fysiske personer,
der ikke ønsker at modtage sådan kommerciel
kommunikation, kan registrere sig.

Artikel 8,
stk. 1

39 Afvist Afvist

Tidligere
artikel 9,

stk. 3

40 Accepteret Accepteret (udgået)
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Artikel 11,
stk. 1

42 Delvist accepteret Afvist .

Artikel 11,
stk. 2

73 Accepteret med
redaktionelle

ændringer

Delvist accepteret Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteyderen,
medmindre andet er aftalt i handelskøb, stiller
hensigtsmæssige, effektive og tilgængelige tekniske
midler til at finde og rette indtastningsfejl til rådighed
for tjenestemodtageren, inden ordren afgives.

Titel,
afdeling 4

43 Accepteret Accepteret Formidleransvar for tjenesteydere

Artikel 12,
stk. 1, litra ca)

45 Afvist Afvist

Artikel 12,
stk. 2

46 Afvist Afvist

Artikel 13,
stuk 1, litra d)

47 Afvist Afvist

Artikel 14,
stk. 1

48 Afvist Afvist

Artikel 14,
stk. 2

49 Afvist Afvist

Tidligere
artikel 15,

stk. 2

53 Afvist Afvist

Artikel 15,
stk. 2a
(nyt)

54 Afvist Afvist

Artikel 16,
stk.1, litra a)

55 Accepteret Accepteret at handels-, erhvervs- og
forbrugersammenslutningerne og -organisationerne
på fællesskabsplan udarbejder adfærdskodekser med
henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af
artikel 5-15

Artikel 16,
stk. 1, litra d)

56 Accepteret Accepteret at handels-, erhvervs- og
forbrugersammenslutningerne og -organisationerne
forelægger medlemsstaterne og Kommissionen
evalueringer af anvendelsen af deres
adfærdskodekser og disses indvirkning på praksis,
brug og sædvaner i forbindelse med elektronisk
handel

Artikel 16,
stk. 1, litra e)

(nyt)

57 Accepteret Accepteret at der udarbejdes adfærdskodekser vedrørende
beskyttelse af mindreårige og den menneskelige
værdighed.

Artikel 16,
stk. 2

58 Afvist Afvist

Artikel 16,
stk. 2a
(nyt)

59 Afvist Afvist
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Artikel 18,
stk. 2

61 Afvist Afvist

Artikel 18a
(ny)

60 Afvist Afvist

Artikel 1,
stk. 5, litra b)

62 Accepteret Accepteret spørgsmål, der vedrører
informationssamfundstjenester omfattet af direktiv
95/46/EF og 97/66/EF

Tidligere
artikel 22,

stk. 1, litra ca)
(nyt)

63 Afvist Afvist

Artikel 3,
stk. 4, litra a),

nr. i)

(tidligere
artikel 22,

stk. 3)

64 Afvist Accepteret - ufravigelige retsgrundsætninger, især forebyggelse,
efterforskning, afsløring og retsforfølgning af
lovovertrædelser, herunder beskyttelsen af
mindreårige og bekæmpelsen af enhver tilskyndelse
til had på grund af race, køn, religion eller
nationalitet, og krænkelser af enkeltpersoners
værdighed

Artikel 23

(tidligere
artikel 24)

65 Accepteret Afvist

Artikel 21,
stk. 2

(tidligere
artikel 24, stk.

2)

67 Accepteret Accepteret
indholdsmæssigt

Rapporten skal i sin undersøgelse af behovet for
tilpasning af dette direktiv navnlig analysere behovet
for forslag vedrørende det erstatningsansvar, der
påhviler tjenesteudbydere af hyperlinks og
søgemaskiner, procedurer for fjernelse af ulovligt
indhold ("notice and take down procedures") og
pålæggelse af ansvar efter nedtagelse af indhold....

Bilag

(tidligere
bilag II)

68 Afvist Afvist
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BILAG 2

Fælles erklæring fra Kommissionen og Rådet om kommerciel kommunikation

"Rådet og Kommissionen anerkender vigtigheden af og behovet for yderligere initiativer med
hensyn til regler for virksomhedernes markedsadfærd for at sikre et adækvat niveau for for-
brugerbeskyttelsen i det indre marked. Yderligere initiativer eller regler vedrørende markeds-
adfærd vil bidrage til en mere forudsigelige retlig ramme samt til at undgå risici for unfair
konkurrence mellem virksomheder etableret i forskellige medlemsstater.

Rådet og Kommissionen erkender, at forbrugernes tillid til informationssamfundets tjeneste-
ydelser er en forudsætning for en positiv udvikling af elektronisk handel. Kommissionen vil
inden et år efter dette direktivs vedtagelse foreslå yderligere relevante initiativer vedrørende
virksomhedernes markedsadfærd inden for rammerne af indre markeds-politikken for kom-
merciel kommunikation."

Erklæring fra Kommissionen om Rådets erklæring om forbrugertillid

"Kommissionen minder om sin erklæring til protokollen for samlingen i Rådet (forbrugerpo-
litik) den 3. november 1998 om Rådets resolution om forbrugerdimensionen i informations-
samfundet. Kommissionen understregede i denne erklæring, at anvendelsen af lovgivningen i
forbrugerens bopælsland på forbrugeraftaler bør finde sted med forbehold af fællesskabslov-
givningen, herunder nærværende direktiv. Kommissionen forbeholdt sig endvidere sin stilling
med hensyn til kommende forslag til retsakter."

Erklæring fra Kommissionen om cyberkriminalitet

"Kommissionen erkender betydningen af at bekæmpe cyberkriminalitet og nødvendigheden af
at fortsætte med at udvikle en sammenhængende tilgang i alle de forskellige relevante fælles-
skabspolitikker. Ud over kommende kommissionsinitiativer på dette område vil Kommissio-
nen lægge særlig vægt på bekæmpelse af cyberkriminalitet i forbindelse med de regelmæssige
rapporter om anvendelsen af dette direktiv og nødvendigheden af dets tilpasning til den retlige
og teknologiske udvikling."


