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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at den fri bevægelighed for tjenesteydelser, herunder digitale tjenester, 
er en af de fire grundlæggende frihedsrettigheder, der er nedfældet i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, at den er af afgørende betydning for et 
velfungerende indre marked, og at det er nødvendigt at forbedre den i form af øget 
forbrugerbeskyttelse og -velfærd;

B. der henviser til, at direktiv 2000/31/EF1 ("direktivet om elektronisk handel") udgør den 
retlige ramme for onlinetjenester på det indre marked og regulerer 
indholdshostingplatformes styring af indhold; der henviser til, at enhver opsplitning af 
denne retlige ramme, som revisionen af direktivet om elektronisk handel måtte medføre, 
bør undgås;

C. der henviser til, at Retsudvalgets betænkning om "Retsakt om digitale tjenester: 
tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer 
online" ikke behandler bestemmelserne i direktivet om elektronisk handel, som er 
genstand for en betænkning, der er ved at blive udarbejdet af Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse;

D. der henviser til, at direktiv (EU) 2019/21612, som ændrer direktiv 2005/29/EF3 
("direktivet om urimelig handelspraksis"), direktiv (EU) 2019/7704 ("direktivet om 
digitalt indhold") og direktiv (EU) 2019/7715 om visse aspekter af aftaler om levering af 
digitalt indhold og digitale tjenester og aftaler om salg af varer først er blevet vedtaget 
for nylig;

E. der henviser til, at forordning (EU) nr. 2017/23946 spiller en afgørende rolle med 
hensyn til at styrke samarbejdet mellem de nationale myndigheder på 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk 
handel"), EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)2019/2161 af 27. november 2019 om ændring af Rådets direktiv 
93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU for så vidt angår 
bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse (EUT L 328 af 18.12.2019, s. 7).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22)
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om 
levering af digitalt indhold og digitale tjenester (EUT L 136 af 22.5.2019, s. 1).
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om salg af 
varer, om ændring af forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af direktiv 
1999/44/EF (EUT L 136 af 22.5.2019, s. 28).
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1).
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forbrugerbeskyttelsesområdet;

F. der henviser til, at retsaktpakken om digitale tjenester ikke berører forordning (EU) nr. 
2016/6797 (GDPR), der fastlægger en retlig ramme for beskyttelse af 
personoplysninger;

G. der henviser til, at retsaktpakken om digitale tjenester ikke bør berøre direktiv 
2002/58/EF8, som kræver, at medlemsstaterne sikrer et højt niveau af beskyttelse af 
retten til privatlivets fred i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for 
den elektroniske kommunikationssektor;

H. der henviser til, at Kommissionen i forbindelse med covid-19-udbruddet udtrykte 
tilfredshed med den positive tilgang, som platformene havde valgt som svar på dens 
skrivelser af 23. marts 2020, hvori de blev opfordret til at samarbejde om at fjerne 
"svindelreklamer" for produkter, der fejlagtigt hævder, at de kan forebygge eller 
helbrede en covid-19-infektion;

I. der henviser til, at de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der foreslås som en del af 
retsaktpakken om digitale tjenester, bør være evidensbaserede, og til at Kommissionen 
bør foretage en grundig konsekvensanalyse på grundlag af relevante data, statistikker, 
analyser og undersøgelser af de forskellige muligheder, der er til rådighed;

1. glæder sig over meddelelsen "CPC Common Position COVID-19"9 (den fælles holdning 
om forbrugerbeskyttelsessamarbejde i forbindelse med covid-19), der blev udsendt af 
Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og som beskæftiger sig med de seneste rapporterede 
sager om svig og urimelig praksis i forbindelse med covid-19-udbruddet;

2. understreger nødvendigheden af at beskytte forbrugerne bedre ved at give pålidelige og 
gennemsigtige oplysninger om eksempler på uregelmæssigheder, såsom vildledende 
påstande og svindel;

3. opfordrer alle platforme til at samarbejde med Kommissionen og de kompetente 
myndigheder i netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC-netværket) og Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net) for bedre at identificere ulovlig 
praksis og fjerne bedragerisk indhold; anmoder Kommissionen om løbende at 
gennemgå sine retningslinjer for forbrugere og erhvervsdrivende med henblik på at 
undgå markedsføring, salg eller køb af varer og tjenesteydelser, der er forbundet med 
falskt, vildledende eller på anden vis skadeligt indhold for forbrugerne, samt til om 

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation), EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47.
9 Europa-Kommissionen/netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles holdning fra myndigheder med 
ansvar for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, "Stopping scams and tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig handelspraksis 
på onlineplatforme i forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).
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nødvendigt at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger;

4. mener, at sådanne retningslinjer ikke kun bør sigte mod at anvende Unionens og den 
nationale forbrugerlovgivning, men også proaktivt give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på markedskrisen;

5. opfordrer til, at der gøres en indsats for at skabe gennemsigtighed med hensyn til 
funktionen af og ansvaret i forbindelse med internetreklamer, og mener, at der er behov 
for yderligere vejledning for så vidt angår platformes erhvervsmæssige diligenspligt og 
forpligtelser i relation til internetreklamer; understreger, at der er behov for nye 
foranstaltninger til etablering af en ramme for forbindelserne mellem platforme og 
forbrugere med hensyn til gennemsigtighedsbestemmelser i reklamer, digital nudging 
og præferencebehandling;

6. minder om, at betalte reklamer eller en betalt placering i en rangordning bør 
identificeres på en klar, koncis og forståelig måde; foreslår, at platformene skal 
offentliggøre oprindelsen af betalte reklamer, navnlig reklamer af politisk karakter;

7. påpeger, at det med henblik på at beskytte forbrugerne bedre er absolut nødvendigt at 
regulere målrettet reklame strengere til fordel for mindre påtrængende former for 
reklame, og at retsaktpakken om digitale tjenester bør fastsætte klare grænser for så vidt 
angår de betingelser, der afgør, hvornår der kan ske akkumulering af data til dette 
formål;

8. mener, at det er rimeligt at overveje yderligere muligheder for at styrke overholdelsen af 
den eksisterende lovgivning, såfremt relevante data viser, at der i forbindelse med 
vildledende reklamepraksis og retshåndhævelse kan konstateres en betydelig forskel 
mellem EU-baserede og tredjelandsbaserede platforme;

9. mener, at mulighederne for at styrke overholdelsen af den eksisterende lovgivning bør 
omfatte en forpligtelse for annoncører og reklameformidlere, der er etableret i et 
tredjeland, til at udpege en retlig repræsentant, som er etableret i Unionen, og til hvem 
anmodninger kan rettes, f.eks. med henblik på at gøre det muligt for forbrugerne at opnå 
klageadgang i tilfælde af urigtige eller vildledende reklamer;

10. understreger nødvendigheden af at sikre lige vilkår for annoncører fra Unionen og 
annoncører fra tredjelande; anmoder derfor Kommissionen om at vurdere, hvilken 
indvirkning gensidige forpligtelser, som er indført i tredjelande som reaktion på de nye 
EU-regler, vil have for EU-baserede virksomheders levering af tjenesteydelser i 
tredjelande, og om samtidig at øge bevidstheden om, hvordan forbrugerlovgivningen 
finder anvendelse på annoncører fra tredjelande, hvis reklamer er målrettet EU-
markedet;

11. anmoder Kommissionen om at præcisere, hvilke sanktioner eller andre restriktioner 
sådanne reklameformidlere og platforme ifølge EU-retten og nationale lovgivninger er 
omfattet af, i tilfælde af at de bevidst accepterer falsk eller vildledende reklame;

12. understreger vigtigheden af klart at definere, hvad der udgør falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme bør iværksætte foranstaltninger til at sikre, at de 
ikke drager fordel af falsk eller vildledende reklame, herunder af markedsføringsindhold 



PE648.645v02-00 6/12 AD\1209418DA.docx

DA

fra influencere, som ikke er angivet som betalt indhold;

13. understreger, at gennemsigtighedskrav bør omfatte forpligtelsen til at oplyse, hvem der 
betaler for en reklame, herunder såvel direkte som indirekte betaling eller enhver anden 
form for vederlag, der modtages af tjenesteydere, og at de bør beskytte forbrugerne mod 
uanmodet onlinekommunikation;

14. understreger, at der er en form- og funktionsmæssig forskel på reklamer for 
kommercielle produkter og tjenesteydelser på den ene side og reklamer af politisk eller 
anden karakter på den anden side, hvorfor de bør være underlagt forskellige 
retningslinjer og regler;

15. anmoder under henvisning til tidligere bestræbelser Kommissionen om yderligere at 
gennemgå praksis med at anvende forudfastsatte standardklausuler i kontraktvilkår og -
betingelser, som ikke forhandles individuelt på forhånd, herunder slutbrugerlicensaftaler 
("kontraktvilkår og -betingelser"), og om at undersøge, hvordan disse kan gøres mere 
retfærdige, samtidig med at overholdelsen af EU-retten sikres, med henblik på at gøre 
det lettere for forbrugerne at engagere sig, f.eks. med hensyn til at vælge klausuler, der 
gør det muligt for dem at opnå et mere informeret samtykke;

16. minder om, at begrænsninger i brugen af digitalt indhold og digitale tjenester såsom 
tekniske begrænsninger, herunder begrænsninger af interoperabilitet, eller 
begrænsninger, der hidrører fra slutbrugerlicensaftaler, kan være i strid med EU-retten, 
hvis de ikke lever op til forbrugerens rimelige forventninger, som er beskyttet i henhold 
til direktivet om digitalt indhold;

17. bemærker, at brugere ofte accepterer kontraktvilkår og -betingelser uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at tjenesteydere, når kontraktvilkår og -betingelser gør det muligt 
for brugerne at fravælge klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre dette ved hver brug 
med henblik på at tilskynde dem til at acceptere sådanne kontraktvilkår og -betingelser;

18. bemærker, at de fleste kontraktvilkår og -betingelser kan ændres ensidigt af platformene 
uden varsel til forbrugerne til skade for forbrugerbeskyttelsen, og opfordrer til, at 
forbrugerbeskyttelsen forbedres ved hjælp af effektive foranstaltninger;

19. opfordrer Kommissionen til at indføre retningslinjer for platforme for, hvordan man 
bedre kan oplyse forbrugerne om sådanne kontraktvilkår og -betingelser, f.eks. ved 
hjælp af et pop up-budskab, der indeholder de meste vigtige oplysninger herom;

20. mener, at der i forbindelse med visningen af enhver form for kontraktvilkår og -
betingelser indledningsvist bør vises en sammenfattende tekst, som er formuleret på et 
almindeligt og tydeligt sprog, vedrørende vilkårene og betingelserne, og som herunder 
også bør oplyse, hvordan man let kan fravælge frivillige klausuler; mener, at 
Kommissionen bør udarbejde en model for sådanne sammenfatninger;

21. understreger, at kontraktvilkår og -betingelser effektivt bør sikre, at deling af alle data 
med tredjeparter i markedsføringsøjemed er baseret på brugerens samtykke og på denne 
måde sikrer et højt databeskyttelsesniveau og et højt sikkerhedsniveau;

22. henstiller, at alle korrigerende foranstaltninger i forbindelse med dataadgang kun 
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indføres med henblik på at tackle markedssvigt, og at det sikres, at sådanne er i 
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, giver forbrugerne ret til at gøre 
indsigelse mod datadeling samt tilbyder forbrugerne tekniske løsninger, som hjælper 
dem med at kontrollere og forvalte strømmen af deres personoplysninger og sikrer dem 
klageadgang;

23. anmoder Kommissionen om at sikre, at forbrugerne stadig kan anvende en forbundet 
enhed til alle dennes primære funktioner, også selv om en forbruger ikke giver eller 
trækker sit samtykke til at dele ikkeoperationelle data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage; gentager behovet for gennemsigtighed i kontraktvilkår og -
betingelser for så vidt angår muligheden for og omfanget af dataudveksling med 
tredjeparter;

24. opfordrer til at forbedre håndhævelsen af forbrugernes ret til informeret samtykke og 
valgfrihed ved indberetning af data;

25. understreger, at direktiv (EU) 2019/2161, direktiv (EU) 2019/770 og direktiv (EU) 
2019/771 stadig mangler at blive omsat og gennemført korrekt; anmoder Kommissionen 
om at tage højde herfor, når den udformer yderligere foranstaltninger som reaktion på 
nye markedsudviklinger;

26. noterer sig stigningen i "intelligente kontrakter", som f.eks. kontrakter, der er baseret på 
distributed ledger-teknologier, som ikke er omfattet af klare retlige rammer;

27. anmoder Kommissionen om at vurdere udviklingen og anvendelsen af distributed 
ledger-teknologier, herunder "intelligente kontrakter", navnlig for så vidt angår 
spørgsmålet om lovlighed og håndhævelse af intelligente kontrakter i 
grænseoverskridende situationer, om at vejlede herom for at sikre retssikkerhed for 
virksomheder og forbrugere samt om kun at fremsætte lovgivningsmæssige forslag, hvis 
der som følge af denne vurdering identificeres konkrete mangler;

28. anmoder navnlig Kommissionen om at ajourføre sin vejledning om direktiv 
2011/83/EU10 ("direktivet om forbrugerrettigheder") for at præcisere, hvorvidt det anser 
intelligente kontrakter for at være omfattet af undtagelsen i artikel 3, stk. 3, litra l), og i 
givet fald under hvilke omstændigheder samt med henblik på at præcisere spørgsmålet 
om fortrydelsesretten;

29. anmoder om, at der udarbejdes en vejledning om grænseoverskridende transaktioner og 
om de eksisterende regler vedrørende krav om notariel bekræftelse;

30. understreger, at alle fremtidige lovgivningsforslag bør være evidensbaserede og sigte 
mod at fjerne nuværende uberettigede hindringer i forbindelse med de tjenesteydelser, 
som leveres af onlineplatforme, og forhindre potentielle nye hindringer i at opstå, 
samtidig med at forbrugerbeskyttelsen forbedres; mener, at sådanne forslag bør sigte 
mod at opnå bæredygtig og intelligent vækst, tackle teknologiske udfordringer og sikre, 

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring 
af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af 
Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
64).
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at det digitale indre marked er fair og sikkert for alle;

31. understreger samtidig, at nye EU-forpligtelser for platforme skal være forholdsmæssige 
og klare for at undgå unødvendige reguleringsmæssige byrder eller unødvendige 
begrænsninger, være styret af forbrugerbeskyttelses- og produktsikkerhedsmål, sikre 
lige konkurrencevilkår for virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), samt beskytte vores borgeres sundhed og sikkerhed; understreger vigtigheden 
af at forhindre overreguleringspraksisser fra medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen;

32. anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at undersøge muligheden for som et led i 
retsaktpakken om digitale tjenester at fremsætte en række lovgivningsmæssige forslag, 
herunder om kontraktlige rettigheder inden for rammerne af leveringen af digitale 
tjenester, således som det fremgår af de i bilaget anførte henstillinger.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING

DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DE 
FORSLAG, DER ANMODES OM

A. PRINCIPPER FOR OG TILSIGTEDE MÅL MED RETSAKTPAKKEN OM DIGITALE 
TJENESTER

Retsaktpakken om digitale tjenester bør omfatte:

 et omfattende lovgivningsforslag, som reviderer direktivet om elektronisk handel, og 
som tilsigter at forbedre det indre markeds funktion og den fri bevægelighed for 
digitale tjenester

 et lovgivningsforslag om forhåndsregulering af store platforme, som skal afhjælpe 
markedssvigt og styrke gennemsigtigheden og bygge på forordningen om forholdet 
mellem platforme og virksomheder

 forslag om kontraktlige rettigheder i forbindelse med levering af digitale tjenester i 
tilknytning til retsakten om digitale tjenester som en del af en pakke, der er baseret på 
de i dette bilag anførte henstillinger, efter en grundig analyse af gennemførelsen og 
anvendelsen af nyligt vedtagne retsakter på forbrugerbeskyttelsesområdet, samt en 
revision af forordning (EU) nr. 910/201411 ("eIDAS-forordningen") i lyset af 
udviklingen af virtuelle identifikationsteknologier med henblik på at forbedre 
effektiviteten af elektroniske interaktioner mellem virksomheder og forbrugere.

B. HENSTILLINGER

Henstilling nr. 1: Formål

Forslagene bør sigte mod at styrke de civil- og handelsretlige regler for kommercielle 
enheder, der opererer online, for så vidt angår digitale tjenester, herunder, hvor der 
konstateres konkrete mangler som følge af en grundig konsekvensanalyse, civil- og 
handelsretlige aspekter af distributed ledger-teknologier og navnlig intelligente kontrakter.

Forslagene bør også sigte mod at gøre kontraktvilkårene og -betingelserne mere forståelige og 
give enkeltpersoner en effektiv mulighed for at fravælge visse klausuler eller forhandle om 
individuelle vilkår.

Henstilling nr. 2: Anvendelsesområde

Forslagene om kontraktlige rettigheder bør kun fokusere på civil- og handelsretlige aspekter 
og bør ikke påvirke direktivet om elektronisk handel. De bør være i overensstemmelse med de 
regler om reklamer, som er fastsat i direktivet om urimelig handelspraksis, og med de regler 
om digitalt indhold og digitale tjenester, som er fastsat i direktivet om digitalt indhold.

11  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation 
og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 
1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
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Henstilling nr. 3: Generelle principper

Gennemsigtighedsprincippet
Alle vilkår og betingelser eller andre brugsklausuler bør være let tilgængelige og 
letforståelige, og der bør anvendes et klart og enkelt sprog. Forbrugerne bør modtage korrekte 
og tilstrækkelige oplysninger om funktionalitet og om de tekniske begrænsninger for det 
digitale indhold og de digitale tjenester for at undgå forkert og vildledende reklame. Hvis et 
tilknyttet produkt eller en tilknyttet tjenesteydelse afhænger af én eller flere tjenester for at 
kunne fungere eller for at kunne fungere optimalt, skal annoncørerne og reklameformidlerne 
sikre, at forbrugerne forstår, at produktet eller tjenesteydelsen ikke kan anvendes uden den 
supplerende tjeneste. Kommissionen bør udarbejde en model for et sammendrag af de 
vigtigste aftalevilkår og -betingelser eller slutbrugerlicensaftaler (EULA'er), der skal vises 
indledningsvist, således at forbrugerne kan identificere de vigtigste punkter og forstå 
konsekvenserne af deres samtykke.

Princippet om rimelighed:
Alle vilkår og betingelser eller andre brugsklausuler, som ikke er strengt nødvendige for at 
levere en digital tjeneste, eller som ikke kræves i henhold til lovgivningen, bør kunne ændres 
eller fjernes, før de accepteres af en slutbruger ("fravalgsmulighed").
Virksomheder bør ligeledes kunne begrænse visse tjenester, hvis en person beslutter sig for at 
tilvælge en sådan "fravalgsmulighed", men de bør ikke kunne nægte fuldstændig adgang eller 
begrænse væsentlige dele af en digital tjeneste eller et fysisk produkt, som på anden vis er 
forbundet med en digital tjeneste.

Princippet om retssikkerhed
Det bør klart fastsættes, at alle relevante bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, der er fastsat 
i direktivet om forbrugerrettigheder, bør finde anvendelse i de tilfælde, hvor f.eks. 
kontraktvilkår og -betingelser og intelligente kontrakter er omfattet af den juridiske definition 
af en kontrakt.

Det bør præciseres, hvorvidt informeret samtykke kan antages at bestå blot ved accept af 
vilkår og betingelser, eller om brugen af en digital tjeneste sker uden dokumentation for, at en 
slutbruger har læst sådanne vilkår og betingelser eller andre brugsklausuler.

Håndhævelse og sanktioner
Medlemsstaterne bør have bedre mulighed for at kunne håndhæve forbrugernes ret til 
informeret samtykke og valgfrihed ved indberetning af data til annoncører og 
reklameformidlere. Medlemsstaterne bør sikre, at forbrugerne har klageadgang, og fastsætte 
reglerne for de sanktioner, som finder anvendelse i forbindelse med overtrædelser af reglerne 
om kontraktmæssige rettigheder, samt sikre, at disse gennemføres. Disse sanktioner bør være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
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