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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 fri bevægelighed for tjenesteydelser, herunder digitale tjenester, er en 
af de fire grundlæggende frihedsrettigheder, der er nedfældet i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og er af afgørende betydning for et velfungerende 
indre marked, styrket ved en forbedret forbrugerbeskyttelse og -velfærd;

B. der henviser til, at betænkningen fra Retsudvalget 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;

C. der henviser til, at direktiv (EU) 2019/7701 og (EU) 2019/7712 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;

1. glæder sig over meddelelsen "CPC Common Position COVID-19"3 (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; opfordrer alle 
platforme til at samarbejde med Kommissionen og de kompetente myndigheder for 
bedre at kunne identificere ulovlig praksis og bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 
om løbende at gennemgå de fælles retningslinjer for markedsføring og/eller salg af 
varer og tjenesteydelser, der er forbundet med falsk, vildledende eller på anden vis 
skadeligt indhold for forbrugerne; 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; 

2. glæder sig over bestræbelserne på at gøre internetannoncer mere gennemsigtige og 
mener, at der for så vidt angår platforme er behov for yderligere klarhed og vejledning 
med hensyn til erhvervsmæssig diligenspligt og forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er etableret i et tredjeland, bør udpege en retlig 
repræsentant, der er etableret i Unionen, som kan drages til ansvar for indholdet af 

1 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).
2 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).
3 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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reklamer, med henblik på at give forbrugerne mulighed for klageadgang i tilfælde af 
falsk eller vildledende reklame;

3. anmoder Kommissionen om at præcisere, hvilke sanktioner eller andre restriktioner 
sådanne reklameformidlere og platforme bør være omfattet af, hvis de bevidst 
accepterer falsk eller vildledende reklame; mener, at onlineplatforme aktivt bør 
overvåge de reklamer, der vises på deres websteder, så det sikres, at de ikke profiterer af 
falsk eller vildledende reklame, herunder af  markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og regler; 

4. anmoder, under henvisning til tidligere bestræbelser, Kommissionen om yderligere at 
gennemgå praksissen for slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde frem til måder, 
hvorpå forbrugernes inddragelse kan øges og gøres mere simpel, herunder i forbindelse 
med valget af klausuler; bemærker, at brugere ofte accepterer EULA'er uden at læse 
dem; bemærker endvidere, at platformene, når en EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre dette ved hver brug; 

5. understreger, at EULA'er altid bør gøre det frivilligt at dele alle data med tredjeparter, 
medmindre de er af afgørende betydning for, at tjenesterne kan fungere; anmoder 
Kommissionen om at sikre, at forbrugerne stadig kan anvende en forbundet enhed til 
alle dens primære funktioner, selv hvis en forbruger trækker sit samtykke til at dele 
ikkeoperationelle data med enhedsfabrikanten eller tredjeparter tilbage; 

6. understreger, at direktiv (EU) 2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig mangler at 
blive omsat og gennemført korrekt; anmoder Kommissionen om at tage hensyn hertil, 
før den træffer yderligere foranstaltninger;

7. noterer sig stigningen i "intelligente kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at analysere, om visse aspekter af "intelligente 
kontrakter" bør præciseres, og om der bør udstedes retningslinjer, der kan sikre 
retssikkerhed for virksomheder og forbrugere; anmoder navnlig Kommissionen om at 
arbejde på at sikre, at sådanne kontrakter med forbrugere er gyldige og bindende i hele 
Unionen, at de opfylder standarderne i forbrugerlovgivningen, f.eks. fortrydelsesretten i 
henhold til direktiv 2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt nationale hindringer for 
anvendelse, såsom krav om notarial bekræftelse;

8. understreger, at eventuelle fremtidige lovgivningsforslag bør sigte mod at fjerne 
nuværende og forhindre potentielt nye hindringer for onlineplatformes levering af 
digitale tjenester; understreger samtidig, at nye EU-forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå unødvendige reguleringsmæssige byrder eller 
unødvendige begrænsninger; understreger behovet for at forhindre 

4 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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overreguleringspraksisser fra medlemsstaternes side med hensyn til EU-lovgivningen.


