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Europa-Parlamentets beslutning om onlineplatforme og det digitale indre marked 

Europa-Parlamentet, 

1. understreger, at onlineplatforme er berørt af mange initiativer i strategien for det digitale 

indre marked; beklager manglen på koordinering og sammenhæng mellem disse 

initiativer; mener, at initiativer bør supplere hinanden for at lette markedsadgangen og 

gøre det muligt for onlineplatforme at opskalere deres aktiviteter på tværs af 

medlemsstaterne;  

2. mener, at eksisterende lovgivning ofte er blevet overhalet af digitale ændringer; 

understreger, at lovgivningen fra den analoge tidsalder ikke blot bør kopieres til den 

digitale verden; opfordrer til en ambitiøs revision af den eksisterende lovgivning for at 

fremme forenkling og en innovationsfremmende og teknologineutral holdning; 

opfordrer medlemsstaterne til også at vurdere, hvorvidt national reguleringspraksis 

støtter den digitale økonomis vækst i Europa; 

3. opfordrer Kommissionen til at hjælpe med at sikre lige vilkår for og fremme 

konkurrencen mellem onlineplatforme; noterer sig, at konkurrencepresset varierer 

mellem de forskellige sektorer, og at overordnede definitioner af onlineplatforme eller 

universalløsninger derfor sjældent er passende;  

4.  understreger, at man med eventuelle reformer skal undgå overregulering, og glæder sig 

over, at Kommissionen anerkender denne risiko; erkender, at der er fordele ved, at de 

samme regler gælder online og offline, men mener, at dette kun bør være tilfældet, når 

situationerne er fuldt ud sammenlignelige; 

5. understreger, at begrænset formidleransvar – i overensstemmelse med sin beslutning af 

19. januar 2016 "På vej mod en akt for det digitale indre marked"1 – er af afgørende 

betydning for beskyttelsen af internettets åbenhed, grundlæggende rettigheder, 

retssikkerhed og innovation; glæder sig over, at Kommissionen agter at vejlede 

onlineplatforme for at hjælpe dem med at overholde direktivet om elektronisk handel;  

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009. 
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6. advarer om, at et øget antal overvågningsforpligtelser for onlineplatforme ikke kan 

træde i stedet for effektiv håndhævelse af national eller europæisk lovgivning 

vedrørende ulovligt indhold, især fordi private operatørers indsats ikke kan erstatte 

korrekt gennemførte retfærdige procedurer og beskyttelsen af borgernes frie udøvelse af 

deres grundlæggende rettigheder;  

7. noterer sig de foreløbige konklusioner af Kommissionens undersøgelse af 

onlineplatformes B2B-praksis og de betænkeligheder, som deltagerne har rejst, særlig 

blandt SMV'er; understreger, at onlineplatforme er vigtige for SMV'er, som søger 

omkostningseffektiv markedsadgang, og at disse virksomheder kan blive hårdt ramt af 

illoyal praksis;  

8. bemærker, at Kommissionen fortsat vil overveje det mest hensigtsmæssige svar på sin 

vurdering af B2B-praksisser, men mener, at passende procedurer for tvistbilæggelse 

og/eller erstatning, som minimum, skal være tilgængelige; mener, at foranstaltninger til 

at øge gennemsigtigheden i prisfastsættelsen og mekanismer til klassificering af 

søgeresultater ikke alene vil forbedre B2B-forbindelser, men også gøre forbrugerne 

bedre informeret; 

9. understreger, at EU's konkurrencelovgivning er baseret på velfunderede og 

veletablerede principper, som er egnet til formålet for den digitale økonomi, hvis den 

anvendes konsekvent; glæder sig over Kommissionens proaktive foranstaltninger 

vedrørende håndhævelse og opfordrer navnlig til arbejde om samspillet mellem kontrol 

og anvendelse af data og konkurrenceregler;  

10. understreger behovet for, at Kommissionen træffer rettidige beslutninger i 

konkurrencesager i betragtning af det høje tempo i den digitale sektor; mener, at 

sektorspecifikke adfærdskodekser også kan være effektive værktøjer til at modvirke 

konkurrencebegrænsende praksis, især i individuelle tilfælde. 

Or. en 

 

 


