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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0588/2010 af Reinhard Rink, tysk statsborger, om forskelsbehandling 
i henhold til artikel 5, litra e), i direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel

1. Sammendrag

I henhold til direktiv 2000/31/EF om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel, artikel 5, 
litra e)) skal tjenesteydere, hvis aktivitet er omfattet af en godkendelsesordning, i 
identitetsoplysningerne anføre nærmere oplysninger om den relevante tilsynsmyndighed. 
Andre private eller offentlige tjenesteudbydere, hvis aktivitet hører under en 
tilsynsmyndighed, men som ikke er omfattet af en godkendelsesordning, skal ikke angive 
disse oplysninger i deres identitetsoplysninger. Andrageren mener, at dette er uretfærdigt, og 
beder om at få det ændret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Artikel 5 i direktivet om elektronisk handel1 forpligter medlemsstaterne til at sikre, at en 
tjenesteyder gør en vis minimumsmængde oplysninger offentligt tilgængelige, herunder 
navnet, de geografiske og elektroniske postadresser, den erhvervsmæssige titel, optagelsen i 
en faglig forening eller en reference til de gældende faglige regler. Ifølge artikel 5, stk. 1, litra 
e, skal tjenesteyderen, når aktiviteten er underlagt en godkendelsesordning, levere oplysninger 
fra den relevante tilsynsmyndighed.

                                               
1 Direktiv 2000/31/EF EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1-16.
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Kommissionen minder om, at artikel 5 i direktivet om elektronisk handel ikke fastsætter en 
udtømmende liste over generelle oplysningsforpligtelser. Den indeholder de 
oplysningsforpligtelser, der blev opfattet som værende de mest afgørende for udviklingen af 
informationssamfundets tjenester. Det står imidlertid medlemsstaterne frit at kræve, at 
tjenesteydere, der er etableret i deres område, gør andre oplysninger tilgængelige i henhold til 
EU-lovgivningen. Dette kan omfatte oplysninger om tilsynsmyndigheder, der skal leveres af 
tjenesteydere, som ikke er underlagt en godkendelsesordning. 

For nylig har Kommissionen arrangeret en offentlige høring for at identificere hindringerne 
for udviklingen af e-handel og evaluere virkningerne af direktivet om elektronisk handel. 
Høringen dækkede bl.a. direktivets oplysningsforpligtelser. Kommissionen modtog mere end 
430 svar og undersøger nu omhyggeligt respondenternes synspunkter. 

Konklusioner

På grundlag af resultaterne af den offentlige høring og input fra diskussionerne med de 
berørte parter vil Kommissionen i 2011 fremlægge en meddelelse om e-handel, og inden for 
denne kontekst vil spørgsmålet om generelle oplysningsforpligtelser blive behandlet."


