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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott göra följande: 

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Den fria rörligheten för tjänster, inklusive digitala tjänster, är en av de fyra 
grundläggande friheter som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Den är av avgörande betydelse för att den inre marknaden ska fungera väl, och behöver 
förstärkas med ett bättre konsumentskydd och ökad välfärd för konsumenterna.

B. Direktiv 2000/31/EG1 (e-handelsdirektivet) är den rättsliga ramen för onlinetjänster på 
den inre marknaden och reglerar innehållsförmedlarnas innehållshantering. En 
fragmentering av denna ram till följd av översynen av e-handelsdirektivet bör undvikas.

C. Betänkandet från utskottet för rättsliga frågor om rättsakten om digitala tjänster och en 
anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet 
behandlar inte de bestämmelser i direktivet om elektronisk handel som är föremål för ett 
betänkande som håller på att utarbetas av utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd.

D. Direktiv (EU) 2019/21612, som ändrar direktiv 2005/29/EG3 (direktiv om otillbörliga 
affärsmetoder), samt direktiven (EU) 2019/7704 (direktivet om digitalt innehåll) och 
(EU) 2019/7715 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och 
digitala tjänster och avtal om försäljning av varor antogs först nyligen.

E. Förordning (EU) 2017/23946 spelar en avgörande roll för att förbättra samarbetet mellan 
nationella myndigheter på konsumentskyddsområdet.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om 
elektronisk handel”) ( EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets 
direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU 
vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (EUT L 328, 
18.12.2019, s. 7).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets 
direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga 
affärsmetoder) (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).

5  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal 
om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om 
upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete 
mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om 
upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 345, 27.12.2017, s. 1).
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F. Paketet för digitala tjänster bör inte påverka förordning (EU) nr 2016/6791 (allmänna 
dataskyddsförordningen), som fastställer de rättsliga ramarna för att skydda 
personuppgifter.

G. Paketet för digitala tjänster bör inte påverka direktiv 2002/58/EG2, som kräver att 
medlemsstaterna säkerställer en hög skyddsnivå för rätten till personlig integritet i 
samband med behandling av personuppgifter inom sektorn för elektronisk 
kommunikation.

H. I samband med covid-19-utbrottet välkomnade kommissionen plattformarnas positiva 
inställning till dess skrivelser av den 23 mars 2020, i vilka man efterlyste deras 
samarbete för att sätta stopp för bedräglig reklam för produkter med falska påståenden 
om att de kan förhindra eller bota en covid-19-infektion.

I. De lagstiftningsåtgärder som föreslås som en del av paketet för digitala tjänster bör vara 
evidensbaserade, och kommissionen bör genomföra en grundlig konsekvensbedömning, 
på grundval av relevanta uppgifter, statistik, analyser och studier av de olika tillgängliga 
alternativen.

 1. Europaparlamentet välkomnar den gemensamma ståndpunkt om covid-193 som 
utfärdats av kommissionen och medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de bedrägerier och otillbörliga metoder som det 
rapporterats om under senare tid i samband med covid-19-utbrottet.

2. Europaparlamentet framhåller vikten av att bättre skydda konsumenterna genom att 
tillhandahålla tillförlitlig och transparent information om exempel på otillbörliga 
metoder, såsom vilseledande påståenden och bedrägerier.

3. Europaparlamentet uppmanar alla plattformar att samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna i nätverket för konsumentskyddssamarbete och ECC-nätverket 
(European Consumer Centres Network) för att bättre identifiera olagliga metoder och 
sätta stopp för bedrägerier. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortlöpande se över 
sina riktlinjer för konsumenter och näringsidkare för att bidra till att undvika 
utsläppande på marknaden, försäljning eller köp av varor och tjänster med felaktigt, 
vilseledande eller på annat sätt skadligt innehåll för konsumenterna och att vid behov 
vidta lagstiftningsåtgärder.

4. Europaparlamentet anser att sådana riktlinjer inte enbart bör syfta till att tillämpa 
konsumentlagstiftningen på EU-nivå och nationell nivå, utan även proaktivt eftersträva 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet 
och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

3 Europeiska kommissionen/nätverket för konsumentskyddssamarbete, den gemensamma ståndpunkten 
från myndigheterna för konsumentskyddssamarbete om att sätta stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i samband med covid-19-utbrottet i EU (Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the 
EU).
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ett införande av metoder för att snabbt reagera på krisen på marknaden.

 5. Europaparlamentet välkomnar insatserna för att öka transparensen vad gäller funktion 
och ansvarsskyldighet i samband med onlinereklam och anser att det behövs ytterligare 
vägledning i fråga om god yrkessed och skyldigheter för plattformar när det gäller 
onlinereklam. Parlamentet anser att det behövs nya åtgärder för upprättande av en ram 
för förbindelserna mellan plattformar och konsumenter vad avser 
transparensbestämmelser i fråga om reklam, digital puffning och förmånsbehandling.

6. Europaparlamentet anser att betalda annonser och betald placering i rangordningar bör 
anges på ett klart, koncist och begripligt sätt. Parlamentet föreslår att plattformar bör 
ange källan i samband med betalda annonser, särskilt sådana som är av politisk karaktär.

7. Europaparlamentet påpekar att riktad reklam måste regleras striktare, till förmån för 
mindre inkräktande former av reklam, och att man i paketet för digitala tjänster bör 
fastställa tydliga gränser för villkoren för när ackumulering av data i detta syfte skulle 
vara tillåtet, för att bättre skydda konsumenterna.

8. Europaparlamentet anser att det, om relevanta uppgifter visar på en betydande klyfta 
mellan unionsbaserade och tredjelandsbaserade plattformar med avseende på 
vilseledande reklam och efterlevnadskontroller, är rimligt att överväga ytterligare 
alternativ för att stärka efterlevnaden av befintliga lagar.

9. Europaparlamentet anser att möjligheterna att stärka efterlevnaden av befintlig 
lagstiftning bör inbegripa en skyldighet för annonsörer och reklammellanhänder som är 
etablerade i ett tredjeland att utse en rättslig företrädare, som är etablerad i unionen och 
som tar emot klagomål, i syfte att till exempel göra det möjligt för konsumenter att få 
sin sak prövad i händelse av felaktig eller vilseledande reklam.

10. Europaparlamentet betonar behovet av lika villkor för annonsörer från unionen och 
annonsörer från tredjeländer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utvärdera 
hur ömsesidiga skyldigheter från tredjeländer som antagits som reaktion på de nya EU-
reglerna påverkar tillhandahållandet av tjänster av unionsbaserade företag i tredjeländer, 
och samtidigt öka medvetenheten om hur konsumentlagstiftningen tillämpas på 
annonsörer från tredjeländer som är inriktade på unionsmarknaden.

 11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra vilka sanktioner eller andra 
begränsningar som dessa reklammellanhänder och plattformar är föremål för i enlighet 
med unionsrätten och nationell rätt om de medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att klart fastställa vad som utgör felaktig eller 
vilseledande reklam. Parlamentet påminner om att onlineplattformar bör vidta åtgärder 
för att se till att de inte drar nytta av felaktig eller vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare som inte anges som sponsrat.

13. Europaparlamentet understryker att transparenskraven bör inbegripa skyldigheten att 
lämna uppgifter om vem som betalar för reklamen, inbegripet både direkta och indirekta 
betalningar och andra ersättningar som tjänsteleverantörerna mottar, samt att skydda 
konsumenterna mot icke begärda meddelanden online.
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14. Europaparlamentet understryker att reklam för kommersiella produkter och tjänster, 
reklam av politisk karaktär och meddelanden av allmänt intresse skiljer sig åt i form och 
funktion och därför bör omfattas av olika, men kompletterande, riktlinjer och regler.

 15. Med tidigare insatser i åtanke uppmanar Europaparlamentet kommissionen att 
ytterligare se över praxisen med att i avtalsvillkoren använda i förväg formulerade 
standardklausuler, som inte är föremål för individuell förhandling i förväg, inbegripet 
licensavtal för slutanvändaren (”avtalsvillkor”), och att försöka hitta vägar för att göra 
dessa mer rättvisa och säkerställa överensstämmelse med unionsrätten, för att 
möjliggöra ett lättare engagemang från konsumenternas sida, även när det gäller valet 
av klausuler och göra det möjligt att erhålla mer informerat samtycke.

16. Europaparlamentet påminner om att begränsningar av användningen av digitalt innehåll 
och digitala tjänster såsom tekniska begränsningar, inbegripet begränsningar avseende 
driftskompatibilitet, eller begränsningar till följd av licensavtal för slutanvändaren, kan 
strida mot unionsrätten om de inte uppfyller konsumenternas rimliga förväntningar, som 
skyddas genom direktivet om digitalt innehåll.

17. Europaparlamentet konstaterar att användarna i många fall godkänner avtalsvillkoren 
utan att läsa dem. Parlamentet konstaterar vidare att tjänsteleverantörerna, när 
avtalsvillkoren tillåter användarna att välja bort klausuler, kan kräva att användarna gör 
detta vid varje användning för att främja godtagandet av dessa avtalsvillkor.

18. Europaparlamentet konstaterar att majoriteten av avtalsvillkoren utan förvarning till 
konsumenterna kan ändras ensidigt av plattformarna, med mycket negativa 
konsekvenser för konsumentskyddet, och efterlyser därför ett bättre konsumentskydd 
genom ändamålsenliga åtgärder.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa riktlinjer för plattformar om hur 
man på ett bättre sätt informerar konsumenterna om avtalsvillkoren, till exempel genom 
ett popupmeddelande med viktig information i detta sammanhang.

20. Europaparlamentet anser att en sammanfattning av avtalsvillkoren som är skriven på ett 
enkelt och tydligt språk och inbegriper möjligheten att lätt välja bort frivilliga klausuler 
bör visas i början av avtalsvillkoren. Parlamentet anser att kommissionen bör utarbeta 
en mall för sådana sammanfattningar.

 21. Europaparlamentet understryker att avtalsvillkoren effektivt måste säkerställa att all 
datadelning med tredje part för marknadsföringsändamål baseras på användarens 
samtycke och därmed säkrar en hög dataskydds- och datasäkerhetsnivå.

22. Europaparlamentet rekommenderar att varje typ av dataåtkomståtgärd bör införas endast 
för att åtgärda marknadsmisslyckanden och bör vara förenlig med den allmänna 
dataskyddsförordningen, ge konsumenterna rätt att invända mot datadelning och 
tillhandahålla konsumenterna tekniska lösningar för att hjälpa dem att kontrollera och 
hantera flödet av personlig information samt ge dem prövningsmöjligheter.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att konsumenterna 
fortfarande kan använda en ansluten enhet för alla dess primära funktioner även om de 
inte ger, respektive drar tillbaka, sitt samtycke till att dela icke-operativa data med 



AD\1209418SV.docx 7/12 PE648.645v02-00

SV

tillverkaren av enheten eller tredje part. Parlamentet framhåller på nytt behovet av 
transparens i avtalsvillkoren när det gäller möjligheten till datadelning med tredje part 
och omfattningen i detta sammanhang.

24. Europaparlamentet efterlyser bättre efterlevnad av konsumenternas rätt till informerat 
samtycke och valfrihet i samband med att de lämnar in uppgifter.

 25. Europaparlamentet understryker att direktiv (EU) 2019/2161, direktiv (EU) 2019/770 
och direktiv (EU) 2019/771 ännu inte har införlivats och genomförts i vederbörlig 
ordning. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta detta när den utformar 
ytterligare åtgärder med hänsyn till ny marknadsutveckling.

 26. Europaparlamentet noterar ökningen av ”smarta kontrakt”, t.ex. kontrakt som bygger på 
teknik för distribuerade liggare utan en klar rättslig grund.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av utvecklingen 
och användningen av teknik för distribuerade liggare, inbegripet ”smarta kontrakt”, 
i synnerhet frågor om laglighet och efterlevnadskontroll med avseende på smarta 
kontrakt i gränsöverskridande situationer, tillhandahålla vägledning i detta sammanhang 
för att säkerställa rättslig förutsebarhet för företag och konsumenter och att ta initiativ 
till lagstiftning endast om konkreta luckor identifieras genom denna bedömning.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen i synnerhet att uppdatera sitt befintliga 
vägledande dokument om direktiv 2011/83/EU1 (direktivet om konsumenträttigheter) 
för att klargöra om kommissionen anser att smarta kontrakt omfattas av undantaget i 
artikel 3.3. l, och i så fall under vilka omständigheter, och klargöra frågan om 
ångerrätten.

29. Europaparlamentet efterlyser vägledning om gränsöverskridande transaktioner och om 
de befintliga reglerna om krav på attestering.

 30. Europaparlamentet betonar att alla framtida lagstiftningsförslag bör vara 
evidensbaserade och bör sträva efter att undanröja nuvarande oberättigade hinder för 
onlineplattformars tillhandahållande av digitala tjänster och förhindra att eventuella nya 
hinder uppstår, samtidigt som konsumentskyddet förstärks. Parlamentet anser att sådana 
förslag bör syfta till att uppnå hållbar och smart tillväxt, hantera tekniska utmaningar 
och säkerställa att den digitala inre marknaden är rättvis och säker för alla.

31. Europaparlamentet understryker samtidigt att nya unionskrav på plattformar måste vara 
proportionella och tydliga för att undvika onödiga regelbördor och onödiga 
begränsningar, styras av konsumentskydd och produktsäkerhet, säkerställa lika villkor 
för företagen, inbegripet små och medelstora företag, och skydda medborgarnas hälsa 
och säkerhet. Parlamentet anser att det är viktigt att förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas sida.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och 
om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och 
om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG 
(EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).
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32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att, som en del 
av paketet för digitala tjänster, lägga fram flera förslag, bland annat om avtalsrättigheter 
i samband med tillhandahållande av digitala tjänster, i enlighet med de 
rekommendationer som anges i bilagan.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET

DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DE BEGÄRDA 
FÖRSLAGEN

A. PRINCIPERNA FÖR OCH MÅLEN MED DE BEGÄRDA FÖRSLAGEN I PAKETET 
FÖR DIGITALA TJÄNSTER

Paketet för digitala tjänster bör omfatta följande:

 Ett övergripande lagstiftningsförslag med en översyn av direktivet om elektronisk 
handel i syfte att förbättra den inre marknadens funktion och den fria rörligheten för 
digitala tjänster.

 Ett lagstiftningsförslag om förhandsreglering av stora plattformar för att hantera 
marknadsmisslyckanden och stärka transparensen, med utgångspunkt i förordningen 
om förbindelserna mellan plattformar och företag.

 Förslag om avtalsrättigheter i samband med tillhandahållande av digitala tjänster, med 
anknytning till rättsakten om digitala tjänster, som en del av ett paket, på grundval av 
rekommendationerna i denna bilaga, efter en grundlig analys av införlivandet och 
genomförandet av nyligen antagna rättsliga instrument på konsumentskyddsområdet, 
samt en översyn av förordning (EU) nr 910/20141 (eIDA-förordningen) mot bakgrund 
av utvecklingen av teknik för virtuell identifiering, i syfte att effektivisera de 
elektroniska interaktionerna mellan företag och konsumenter.

B. REKOMMENDATIONER

Rekommendation 1 Syfte

Förslagen bör syfta till att stärka de civil- och handelsrättsliga reglerna för företag som är 
verksamma på nätet med avseende på digitala tjänster, inbegripet, när konkreta luckor 
identifieras genom en ingående konsekvensbedömning, civil- och handelsrättsliga aspekter av 
teknik för distribuerade liggare och, i synnerhet, smarta kontrakt.

Förslagen bör också syfta till att göra avtalsvillkoren mer begripliga och i praktiken ge 
enskilda möjlighet att välja bort vissa klausuler eller förhandla om individuella villkor.

Rekommendation 2 Tillämpningsområde

Förslagen om avtalsrättigheter bör fokusera uteslutande på civil- och handelsrättsliga aspekter 
och bör inte påverka direktivet om elektronisk handel. De bör vara förenliga med de 
bestämmelser om reklam som fastställs i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och de 
bestämmelser om digitalt innehåll och digitala tjänster som fastställs i direktivet om digitalt 
innehåll.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 
upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).
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Rekommendation 3 Allmänna principer

Transparensprincipen
Alla allmänna villkor och andra klausuler som tillämpas vid användning bör vara 
lättillgängliga och lättbegripliga, och bör vara skrivna på ett enkelt och tydligt språk. 
Konsumenterna bör få korrekt och adekvat information om funktionerna och de tekniska 
begränsningarna för digitalt innehåll och digitala tjänster, för att undvika felaktig och 
vilseledande reklam. Om en ansluten produkt eller tjänst är beroende av en eller flera tjänster 
för att fungera, eller för att fungera optimalt, ska annonsörer och reklammellanhänder 
säkerställa att konsumenterna förstår att produkten eller tjänsten inte kan användas utan den 
kompletterande tjänsten. Kommissionen bör upprätta en mall för en sammanfattning av de 
viktigaste avtalsvillkoren eller licensavtalen för slutanvändare (EULA) som ska visas i början, 
för att konsumenterna ska kunna identifiera de viktigaste punkterna och förstå 
konsekvenserna av sitt samtycke.

Principen om rättvisa
Alla allmänna villkor och andra klausuler som tillämpas vid användning men som inte är 
strikt nödvändiga för tillhandahållandet av en digital tjänst eller som inte krävs enligt lag bör 
kunna ändras eller väljas bort innan slutanvändaren ger sitt godkännande.
Företag bör också kunna begränsa vissa tjänster om någon väljer att ändra eller välja bort 
villkor eller klausuler på detta sätt, men bör dock inte helt kunna neka tillgång till eller 
begränsa väsentliga delar av den digitala tjänsten i fråga eller en fysisk produkt med direkt 
koppling, eller annan anknytning, till den digitala tjänsten.

Principen om rättslig förutsebarhet
När, bland annat, allmänna villkor och smarta kontrakt omfattas av den rättsliga definitionen 
av ett avtal bör det klart och tydligt fastställas att alla relevanta 
konsumentskyddsbestämmelser, så som de anges i direktivet om konsumenträttigheter, bör 
tillämpas.

Det bör klargöras om informerat samtycke kan antas föreligga enbart på grundval av att de 
allmänna villkoren godkänts eller en digital tjänst används, utan att det finns belägg för att en 
slutanvändare har tagit del av villkoren i fråga eller andra klausuler som tillämpas vid 
användning.

Efterlevnad och sanktioner
Medlemsstaterna bör bättre efterleva konsumenternas rätt till informerat samtycke och 
valfrihet i samband med att de lämnar in uppgifter till annonsörer och reklammellanhänder. 
Medlemsstaterna bör göra det möjligt för konsumenter att få sin sak prövad och anta regler 
om vilka sanktioner som ska gälla vid överträdelse av bestämmelserna om avtalsrättigheter 
och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna måste vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
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