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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af 
det indre markeds funktionsmåde
(2020/2018(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om gennemførelse af det indre 
marked for e-handel1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 "Europas digitale 
fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

– der henviser til de tilsagn, der blev givet af den indstillede kommissær Thierry Breton 
over for Europa-Parlamentet den 14. november 2019,

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at e-handelen påvirker dagligdagen for mennesker, virksomheder og 
forbrugere i Unionen, og, når den drives på fair og regulerede lige vilkår, kan bidrage 
positivt til at frigøre det digitale indre markeds potentiale, øge forbrugernes tillid og 
give nye aktører, navnlig mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, nye 
markedsmuligheder for bæredygtig vækst og beskæftigelse;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF2 ("direktivet om 
e-handel") har været et af de mest vellykkede stykker EU-lovgivning og har formet det 
digitale indre marked, som vi kender det i dag; der henviser til, at direktivet om e-
handel blev vedtaget for 20 år siden og ikke længere i tilstrækkelig grad afspejler den 
hurtige udvikling og udbredelse af e-handelen i alle dens former med dens mange 
forskellige nye tjenester, udbydere og udfordringer;

C. der henviser til, at nødvendigheden af at gå videre end den eksisterende 
lovgivningsramme, på trods af EU-Domstolens præciseringer, fremgår tydeligt af 
medlemsstaternes fragmenterede tilgang til bekæmpelse af ulovligt onlineindhold, 

1 EUT C 50 E af 21.2 2012, s. 1.
2 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).
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manglen på håndhævelse og samarbejde mellem medlemsstaterne og den eksisterende 
retlige rammes manglende evne til at fremme effektiv markedsadgang og 
forbrugervelfærd;

D. der henviser til, at de sociale og økonomiske udfordringer, som covid-19-pandemien har 
medført, viser e-handelssektorens modstandsdygtighed og dens potentiale som drivkraft 
for en genopretning af den europæiske økonomi; der henviser til, at pandemien samtidig 
også har afsløret alvorlige mangler i den nuværende lovgivningsramme, som kræver 
tiltag på EU-plan for at adressere de problemer, der er konstateret, og forhindre dem i at 
ske i fremtiden;

E. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 19. februar 2020 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen" forpligtede sig til som en del af pakken om 
digitale tjenester at vedtage nye og reviderede regler for onlineplatforme og 
informationstjenesteudbydere, at styrke tilsynet med platformenes indholdspolitikker i 
EU og at se på brugen af forhåndsregulering for at sikre, at store platforme med 
betydelige netværkseffekter, der fungerer som gatekeepere, forbliver retfærdige og åbne 
for innovatorer, virksomheder og nye markedsdeltagere; 

Generelle principper

1. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at forelægge et forslag til en pakke med en 
retsakt om digitale tjenester og opfordrer på grundlag af artikel 225 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) Kommissionen til at forelægge en sådan 
pakke på grundlag af de relevante artikler i traktaterne i overensstemmelse med 
henstillingerne i bilaget;

2. anerkender betydningen af den retlige ramme, der er fastsat ved direktivet om e-handel, 
i forbindelse med udviklingen af onlinetjenester i Unionen og navnlig bestemmelsen om 
det indre marked, hvorved der er indført kontrol i hjemlandet og en forpligtelse for 
medlemsstaterne til at sikre fri bevægelighed for informationssamfundstjenester;

3. mener, at hovedprincipperne i direktivet om e-handel, f.eks. bestemmelsen om det indre 
marked, etableringsfrihed og forbuddet mod at pålægge en generel 
overvågningsforpligtelse, bør fastholdes; understreger, at princippet om, at "hvad der er 
ulovligt offline, er også ulovligt online", og principperne om forbrugerbeskyttelse og 
brugersikkerhed også bør være ledende principper i den fremtidige lovgivningsramme;

4. understreger, at en fremtidssikret og omfattende ramme på EU-plan og fair konkurrence 
er afgørende for at fremme væksten for små europæiske platforme, små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og nyetablerede virksomheder, forhindre opsplitning af 
markedet og give europæiske virksomheder lige vilkår, som sætter dem i stand til bedre 
at kunne drage fordel af markedet for digitale tjenester og være mere 
konkurrencedygtige på verdensplan; 

5. er af den opfattelse, at der er behov for lige konkurrencevilkår på det indre marked 
mellem platformsøkonomien og den "traditionelle" offlineøkonomi baseret på de 
samme rettigheder og forpligtelser for alle interesserede parter – både forbrugere og 
virksomheder; mener, at social beskyttelse og sociale rettigheder for arbejdstagere, 
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navnlig for platformarbejdere og arbejdstagere i den kollaborative økonomi, bør 
adresseres ordentligt i et specifikt instrument, der ledsager den fremtidige 
lovgivningsramme;

6. mener, at retsakten om digitale tjenester bør være baseret på Unionens offentlige 
værdier, der beskytter borgernes rettigheder, og bør sigte mod at fremme skabelsen af et 
rigt og mangfoldigt onlineøkosystem med en bred vifte af onlinetjenester, et gunstigt 
digitalt miljø og retssikkerhed for at frigøre det fulde potentiale i det digitale indre 
marked;

7. mener, at retsakten om digitale tjenester giver Unionen en lejlighed til ikke alene at 
forme den digitale økonomis centrale aspekter på EU-plan, men også at sætte 
standarden for resten af verden;

Grundlæggende rettigheder 

8. bemærker, at udbydere af informationssamfundstjenester, navnlig onlineplatforme og 
sociale netværkssteder – på grund af deres vidtrækkende evne til at nå ud til og påvirke 
et bredere publikum, adfærd, holdninger og praksis – bærer et betydeligt socialt ansvar 
med hensyn til at beskytte brugerne og samfundet som helhed og forhindre, at deres 
tjenester bliver misbrugt; 

9. minder om, at de seneste skandaler vedrørende indsamling og salg af data, Cambridge 
Analytica, falske nyheder, politisk reklame og manipulation og en lang række andre 
skader online (fra hadefuld tale til udsendelse af terrorisme) har vist, at det er 
nødvendigt at revidere de eksisterende regler og styrke de grundlæggende rettigheder; 

10. understreger, at retsakten om digitale tjenester bør skabe den rette balance mellem det 
indre markeds friheder og de grundlæggende rettigheder og principper i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; 

Gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse

11. bemærker, at covid-19-pandemien har vist, hvor sårbare forbrugerne i EU er over for 
vildledende handelspraksis blandt uhæderlige erhvervsdrivende, der sælger falske eller 
ulovlige produkter online, som ikke er i overensstemmelse med EU's sikkerhedsregler, 
eller pålægger forbrugerne ubegrundede og urimelige prisstigninger eller andre 
urimelige vilkår;

12. understreger, at dette problem forværres af, at de pågældende selskabers identitet ofte 
ikke kan fastslås; 

13. mener, at de nuværende gennemsigtigheds- og oplysningskrav, der er fastsat i direktivet 
om e-handel for udbydere af informationssamfundstjenester og deres erhvervskunder, 
og minimumsoplysningskravene til kommerciel kommunikation bør styrkes betydeligt;

14. opfordrer Kommissionen til at kræve, at tjenesteudbyderne kontrollerer oplysningerne 
fra og identiteten af de forretningspartnere, som de indgår i et kontraktligt 
forretningsforhold med, og sikrer, at de oplysninger, de giver, er korrekte og ajourførte;
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15. opfordrer Kommissionen til at indføre forpligtelser, der kan håndhæves, for 
internettjenesteudbydere med henblik på at øge gennemsigtigheden og informationen; 
mener, at disse forpligtelser bør håndhæves ved hjælp af passende, effektive og 
afskrækkende sanktioner;

16. understreger, at de eksisterende forpligtelser, der er fastsat i direktivet om e-handel og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF ("direktivet om urimelig 
handelspraksis")3 om gennemsigtighed i kommerciel kommunikation og digitale 
reklamer, bør styrkes; påpeger, at presserende forbrugerbeskyttelsesproblemer omkring 
profilering, målretning og individuel prissætning ikke udelukkende kan adresseres med 
gennemsigtighedsforpligtelser og overlades til forbrugernes valg;

Kunstig intelligens (AI)

17. mener, at AI-baserede tjenester, som i dag er reguleret ved direktivet om e-handel, har 
et enormt potentiale til at skabe fordele for forbrugere og tjenesteudbydere, men at den 
nye retsakt om digitale tjenester også bør adressere de udfordringer, som de giver med 
hensyn til at sikre algoritmers gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og 
forklarlighed og ansvar; påpeger, at det er nødvendigt at overvåge algoritmer og vurdere 
de dermed forbundne risici, at anvende upartiske datasæt af høj kvalitet og at hjælpe den 
enkelte med at få adgang til en mangfoldighed af indhold, holdninger, produkter af høj 
kvalitet og tjenester;

18. mener, at forbrugerne bør informeres ordentligt, og at deres rettigheder bør garanteres 
effektivt, når de interagerer med automatiske beslutningssystemer og andre innovative 
digitale tjenester eller applikationer; mener, at det bør være muligt for forbrugerne at 
anmode om kontrol og berigtigelse af eventuelle fejl, der skyldes automatiske 
beslutninger, og at søge erstatning for eventuelle skader i forbindelse med brugen af 
automatiske beslutningssystemer; 

Bekæmpelse af ulovligt onlineindhold 

19. understreger, at eksistensen og spredningen af ulovligt onlineindhold er en alvorlig 
trussel, der undergraver borgernes tillid til det digitale miljø, og som også skader den 
økonomiske udvikling af sunde platformsøkosystemer på det digitale indre marked og i 
alvorlig grad hæmmer udviklingen af lovlige markeder for digitale tjenester;

20. bemærker, at der ikke findes nogen universalløsning for alle former for ulovligt og 
skadeligt indhold og tilfælde af misinformation på nettet; mener imidlertid, at en mere 
samordnet tilgang på EU-plan, der tager hensyn til de forskellige typer af indhold, vil 
gøre bekæmpelsen af ulovligt indhold mere effektiv;

21. mener, at frivillige tiltag og selvregulering fra onlineplatformes side i hele Europa har 
medført visse forbedringer, men at der er behov for yderligere foranstaltninger for at 
sikre hurtig sporing og fjernelse af ulovligt onlineindhold;

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 direktiver 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).
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22. opfordrer Kommissionen til at adressere de stigende forskelle og fragmenteringer af de 
nationale regler i medlemsstaterne og foreslå konkrete lovgivningsforanstaltninger, 
herunder en anmeldelses- og fjernelsesmekanisme, der kan ruste brugerne til at 
underrette onlineformidlere om potentielt ulovligt indhold eller ulovlig adfærd på nettet; 
er af den opfattelse, at sådanne foranstaltninger vil sikre et højt niveau af bruger- og 
forbrugerbeskyttelse og samtidig fremme forbrugernes tillid til onlineøkonomien;

23. understreger, at det stadig er relevant og nødvendigt at opretholde 
beskyttelsesforanstaltningerne fra erstatningsansvarsordningen for hostingformidlere 
med hensyn til indhold uploadet af brugerne og forbuddet mod generel overvågning i 
artikel 15 i direktivet om e-handel;

Onlinemarkedspladser

24. bemærker, at onlineplatforme som f.eks. onlinemarkedspladser ganske vist har gavnet 
både detailhandlere og forbrugere ved at forbedre udvalget og sænke priserne, men 
samtidig har gjort det muligt for sælgere, navnlig fra tredjelande, at tilbyde produkter, 
som ofte ikke overholder EU-reglerne om produktsikkerhed og ikke i tilstrækkelig grad 
garanterer forbrugernes rettigheder; 

25. understreger, at det er uacceptabelt, at forbrugerne i EU udsættes for ulovlige og usikre 
produkter, der indeholder farlige kemikalier, og andre sikkerhedsrisici; 

26. opfordrer Kommissionen til at lukke det nuværende juridiske smuthul, som gør det 
muligt for leverandører, der er etableret uden for EU, at sælge produkter online til 
europæiske forbrugere, som ikke overholder EU-reglerne om sikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse, uden at blive straffet eller gjort ansvarlige for deres handlinger og 
efterlade forbrugere uden retlige muligheder for at håndhæve deres rettigheder eller få 
erstatning for eventuelle skader; 

Forhåndsregulering af systemiske platforme 

27. bemærker, at nogle markeder i dag er kendetegnet ved store platforme med betydelige 
netværkseffekter, som de facto kan fungere som "onlinegatekeepere" i den digitale 
økonomi; 

28. mener, at et instrument for det indre marked, der pålægger de store platforme 
forhåndsregulering, ved at mindske hindringerne for adgang til markedet og ved at 
regulere de store platforme har potentiale til at åbne markederne for nytilkomne, 
herunder SMV'er og nyetablerede virksomheder, og dermed give forbrugerne flere 
valgmuligheder og fremme innovation ud over, hvad der kan opnås ved blot at 
håndhæve konkurrencelovgivningen; 

Tilsyn, samarbejde og håndhævelse 

29. mener, at et effektivt tilsyn og et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne er 
afgørende for at sikre en korrekt håndhævelse af retsakten om digitale tjenester i 
betragtning af de digitale tjenesters grænseoverskridende karakter; 

30. mener, at der bør oprettes en central tilsynsmyndighed, som bør være ansvarlig for 
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tilsynet med og overholdelsen af retsakten om digitale tjenester og have supplerende 
beføjelser til at håndtere grænseoverskridende spørgsmål, og at den bør have 
undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser; 

31. er af den opfattelse, at den centrale tilsynsmyndighed bør prioritere samarbejde mellem 
medlemsstaterne for at adressere komplekse grænseoverskridende spørgsmål ved at 
arbejde tæt sammen med et netværk af uafhængige nationale håndhævelsesorganer; 

32. opfordrer Kommissionen til at styrke og modernisere de nuværende bestemmelser om 
udenretslig bilæggelse af tvister og retssager for at sikre en effektiv håndhævelse og 
klageadgang for forbrugerne; 

Afsluttende aspekter

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget 
til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: 
HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 

ANMODES OM

I. GENERELLE PRINCIPPER 

Retsakten om digitale tjenester bør bidrage til en styrkelse af det indre marked ved at sikre fri 
bevægelighed for digitale tjenester og samtidig garantere et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, 
herunder en forbedring af brugernes sikkerhed på internettet.

Retsakten om digitale tjenester bør sikre, at økonomiske aktiviteter online og offline bør 
behandles ens og på lige vilkår, der fuldt ud afspejler princippet om, at "hvad der er ulovligt 
offline, er også ulovligt online".

Retsakten om digitale tjenester bør give forbrugerne og de økonomiske aktører, navnlig 
mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, retssikkerhed og gennemsigtighed.

Retsakten om digitale tjenester bør respektere den brede ramme for grundlæggende 
europæiske rettigheder for brugere og forbrugere, f.eks. beskyttelse af privatlivets fred, ikke-
forskelsbehandling, værdighed, retfærdighed og ytringsfrihed. 

Retsakten om digitale tjenester bør bygge på de regler, der i øjeblikket gælder for 
onlineplatforme, nemlig direktivet om e-handel og forordningen om forholdet mellem 
platforme og virksomheder1.

Pakken med retsakten om digitale tjenester bør omfatte:

 en omfattende revision af direktivet om e-handel bestående af:
 en revideret ramme med klare due diligence-, gennemsigtigheds- og 

oplysningsforpligtelser 
 klare og detaljerede procedurer og foranstaltninger vedrørende fjernelse af 

ulovligt onlineindhold, herunder en harmoniseret juridisk bindende europæisk 
mekanisme til anmeldelse og fjernelse 

 effektive regler om tilsyn, samarbejde og sanktioner
 et retligt instrument for det indre marked, der fastsætter forhåndsforpligtelser for store 

platforme med en rolle som gatekeeper i det digitale økosystem, suppleret af en effektiv 
institutionel håndhævelsesmekanisme.

II. ANVENDELSESOMRÅDE

Retsakten om digitale tjenester bør af hensyn til retssikkerheden præcisere, hvilke digitale 
tjenester der falder ind under dens anvendelsesområde. Den nye retsakt bør følge den 
horisontale karakter af direktivet om e-handel og ikke kun gælde for onlineplatforme, men for 
alle digitale tjenester, som ikke er omfattet af specifik lovgivning. 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme 
af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EUT L 
186 af 11.7.2019, s. 57).
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Det territoriale anvendelsesområde for den fremtidige retsakt om digitale tjenester bør 
udvides til også at omfatte aktiviteter, der udøves af virksomheder og tjenesteudbydere med 
hjemsted i tredjelande, når de tilbyder tjenesteydelser eller varer til forbrugere eller brugere i 
Unionen.

Retsakten om digitale tjenester bør opretholde den undtagelse, der er fastsat i bilaget til 
direktivet om e-handel, og navnlig undtagelsen for kontraktforpligtelser i forbindelse med 
forbrugerkontrakter.

Retsakten om digitale tjenester bør opretholde medlemsstaternes mulighed for at fastsætte et 
højere forbrugerbeskyttelsesniveau og forfølge legitime mål af almen interesse i 
overensstemmelse med EU-retten. 

Retsakten om digitale tjenester bør på en sammenhængende måde definere, hvordan 
bestemmelserne heri fungerer sammen med andre retlige instrumenter, der har til formål at 
lette den frie bevægelighed for tjenesteydelser, med henblik på at præcisere de regler, der 
gælder for professionelle og ikke-professionelle tjenesteydelser i alle sektorer, herunder 
aktiviteter i forbindelse med transporttjenester og kortidslejemål, hvor der er behov for en 
præcisering. 

Retsakten om digitale tjenester bør også på en sammenhængende måde præcisere, hvordan 
bestemmelserne heri fungerer sammen med bl.a. de nyligt vedtagne regler om geoblokering, 
produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse.

Retsakten om digitale tjenester bør ikke berøre de regler, der er fastsat i andre instrumenter, 
såsom den generelle forordning om databeskyttelse2 (GDPR), direktivet om ophavsret3 og 
direktivet om audiovisuelle medietjenester4.

III. DEFINITIONER

I sine definitioner bør retsakten om digitale tjenester: 

 præcisere, i hvilket omfang "nye digitale tjenester" såsom sociale medier, kollaborative 
økonomiske tjenester, søgemaskiner, wifi-hotspots, onlinereklamer, cloudtjenester, 
netværk til levering af indhold og domænenavnstjenester falder ind under 
anvendelsesområdet for retsakten om digitale tjenester 

2 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).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret 
og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 
96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning 
af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 
15.4.2010, s. 1).
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 præcisere karakteren af indholdshostingformidlere (tekst-, billed-, video- eller 
lydindhold) på den ene side og kommercielle onlinemarkedspladser (salg af fysiske varer) 
på den anden side 

 klart sondre mellem kommercielle aktiviteter og indhold eller transaktioner, der leveres 
mod betaling, hvilket også omfatter reklame og markedsføring, på den ene side og ikke-
kommercielle aktiviteter og indhold på den anden side 

 præcisere, hvad der falder ind under definitionen af "ulovligt indhold", så det gøres klart, 
at en overtrædelse af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed eller udbud 
eller salg af fødevarer eller tobaksvarer og forfalskede lægemidler også falder ind under 
definitionen af ulovligt indhold 

 definere "systemisk operatør" ved at fastlægge et sæt klare økonomiske indikatorer, der 
gør det muligt for tilsynsmyndighederne at identificere platforme med en "gatekeeper"-
rolle, der spiller en systemisk rolle i onlineøkonomien. Sådanne indikatorer kan f.eks. 
omfatte overvejelser om, hvorvidt virksomheden i betydelig grad er aktiv på mangesidede 
markeder, størrelsen af dens netværk (antal brugere), dens finansielle styrke, adgang til 
data, vertikale integration, betydningen af dens aktiviteter for tredjeparters adgang til 
forsyninger og markeder osv. 

IV. DUE DILIGENCE-FORPLIGTELSER 

Retsakten om digitale tjenester bør indføre klare due diligence-, gennemsigtigheds- og 
oplysningsforpligtelser. Disse forpligtelser bør ikke skabe undtagelser eller nye fritagelser fra 
den nuværende ansvarsordning og det sekundære ansvar, der er fastsat i artikel 12, 13 og 14 i 
direktivet om e-handel, og bør omfatte de nedenfor beskrevne aspekter: 

1. Generelle oplysningskrav 

De reviderede bestemmelser bør styrke de generelle oplysningskrav med følgende krav:

 Oplysningskravene i artikel 5 i direktivet om e-handel bør styrkes, og "kend din 
forretningskunde"-princippet bør indføres. Tjenesteyderne bør kontrollere deres 
forretningspartneres identitet, herunder deres virksomhedsregistreringsnummer eller 
tilsvarende identifikationsmidler, herunder om nødvendigt deres reelle ejers kontrollerede 
nationale identitet. Disse oplysninger bør være nøjagtige og ajourførte, og 
tjenesteudbyderne bør ikke have lov til at levere deres tjenester, når deres 
forretningskunders identitet er falsk, vildledende eller på anden måde ugyldig. 

 Den pågældende foranstaltning bør kun gælde for relationer mellem virksomheder og bør 
ikke berøre brugernes rettigheder i henhold til GDPR og retten til anonymitet på 
internettet eller til at være en uidentificeret bruger. De nye generelle oplysningskrav bør 
revidere og yderligere styrke artikel 5 og 10 i direktivet om e-handel for at tilpasse de 
pågældende foranstaltninger til de oplysningskrav, der er fastsat i den nyligt vedtagne 
lovgivning, navnlig direktivet om urimelige kontraktvilkår5, direktivet om 

5 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU)2019/2161 af 27. november 2019 om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og 
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forbrugerrettigheder og forordningen om forholdet mellem platforme og virksomheder.

2. Rimelige kontraktvilkår og generelle betingelser 

Retsakten om digitale tjenester bør kræve, at tjenesteudbyderne vedtager rimelige og 
gennemsigtige kontraktvilkår og generelle betingelser, der som minimum opfylder følgende 
krav:

 De skal udtrykkeligt angive i deres kontraktvilkår og generelle betingelser, at 
tjenesteudbyderne ikke vil oplagre ulovligt indhold. 

 De skal udtrykkeligt nævne i kontraktvilkårene og de generelle betingelser, hvad der 
skal betragtes som ulovligt indhold i henhold til den EU-lovgivning eller nationale 
lovgivning, der gælder for de(n) leverede tjeneste(r). 

 De skal fastlægge klare og utvetydige kontraktvilkår og generelle betingelser på et 
almindeligt og forståeligt sprog.

 De skal sikre, at kontraktvilkårene og de generelle betingelser opfylder disse og alle 
andre oplysningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder direktivet om 
urimelige kontraktvilkår, direktivet om forbrugerrettigheder og GDPR.

 De skal klart og utvetydigt i deres kontraktvilkår og generelle betingelser præcisere de 
nøjagtige parametre for deres AI-systemer, og hvordan de kan påvirke deres brugeres 
valg eller adfærd, og årsagerne til og betydningen af de pågældende parametre i forhold 
til andre parametre.

3. Gennemsigtighedskrav i forbindelse med kommerciel kommunikation

 De reviderede bestemmelser bør styrke de nuværende gennemsigtighedskrav angående 
kommerciel kommunikation ved at fastlægge principperne om gennemsigtighed i 
udformningen og gennemsigtighed som standard. 

 Med udgangspunkt i artikel 6 i direktivet om e-handel bør de nye foranstaltninger 
etablere en ny ramme for forbindelserne mellem platforme og forbrugere med hensyn til 
gennemsigtighedsbestemmelser vedrørende reklame, digital nudging og 
præferencebehandling. Betalte annoncer eller en betalt placering i en rangordning af 
søgeresultater bør identificeres på en klar, koncis og forståelig måde. 

 Gennemsigtighedskravene bør omfatte en forpligtelse til at oplyse, hvem der betaler for 
reklamen, herunder både direkte og indirekte betalinger eller andre bidrag, som 
tjenesteudbyderne modtager. De pågældende krav bør også gælde for platforme, selv 
hvis de har hjemsted i tredjelande. Forbrugerne og de offentlige myndigheder bør kunne 
identificere, hvem der bør stilles til ansvar i tilfælde af f.eks. falsk eller vildledende 
reklame.

 Artikel 7 i direktivet om e-handel bør revideres for at beskytte forbrugerne mod 

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).
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uopfordret kommerciel kommunikation online.

4. Kunstig intelligens og maskinindlæring 

De reviderede bestemmelser bør:

 indføre omfattende regler om ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed, tilsyn med 
og risikovurdering af algoritmer for AI-baserede tjenester med henblik på at sikre et 
højere forbrugerbeskyttelsesniveau

 indføre klare ansvars- og erstatningsmekanismer til håndtering af potentielle skader 
som følge af anvendelsen af AI-applikationer og maskinindlæringsværktøjer

 indføre princippet om sikkerhed som standard.

5. Sanktioner 

Overholdelsen af bestemmelserne om due diligence bør skærpes med sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, herunder 
bøder. 

V. FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE BEKÆMPELSE AF ULOVLIGT 
ONLINEINDHOLD 

Retsakten om digitale tjenester bør give klarhed og vejledning om, hvordan onlineformidlere 
bør bekæmpe ulovligt onlineindhold. De reviderede bestemmelser i direktivet om e-handel 
bør:

 præcisere, at enhver fjernelse eller deaktivering af adgangen til ulovligt indhold ikke 
bør berøre brugernes og forbrugernes grundlæggende rettigheder og legitime 
interesser 

 styrke onlineformidleres centrale rolle med hensyn til at lette den offentlige debat og 
den frie udbredelse af fakta, holdninger og idéer

 opretholde det underliggende retlige princip om, at onlineformidlere ikke bør holdes 
direkte ansvarlige for deres brugeres handlinger, og at onlineformidlere fortsat kan 
moderere lovligt indhold på rimelige og gennemsigtige vilkår og betingelser for 
tjenesten, forudsat at de gælder uden forskelsbehandling

 indføre ny gennemsigtighed og et uafhængigt tilsyn med 
indholdsmoderationsprocedurerne og -værktøjerne i forbindelse med fjernelse af 
ulovligt onlineindhold. Sådanne systemer og procedurer bør kunne revideres og testes 
af uafhængige myndigheder. 

1. En anmeldelses- og fjernelsesmekanisme 

Retsakten om digitale tjenester bør indføre en harmoniseret og juridisk bindende anmeldelses- 
og fjernelsesmekanisme baseret på et sæt klare processer og præcise tidsrammer for hvert trin 
i anmeldelses- og fjernelsesproceduren. Den pågældende anmeldelses- og 
fjernelsesmekanisme bør:

 finde anvendelse på ulovligt indhold eller ulovlig adfærd på nettet 
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 rangordne forskellige typer tjenesteudbydere, sektorer og/eller ulovligt indhold 
 skabe let tilgængelige, pålidelige og brugervenlige procedurer
 give brugerne mulighed for let elektronisk at underrette onlineformidlere om potentielt 

ulovligt indhold eller ulovlig adfærd på nettet 
 på en forståelig måde præcisere eksisterende begreber og processer som f.eks. "straks 

fjerne", "konkret kendskab", "målrettede foranstaltninger", "anmeldelsesformater" og 
"gyldighed af anmeldelser" 

 sikre, at anmeldelserne ikke automatisk udløser erstatningsansvar, og de bør heller 
ikke indebære krav om fjernelse hvad angår specifikke dele af indholdet eller 
vurderingen af lovligheden 

 specificere de krav, der er nødvendige for at sikre, at anmeldelserne er af god kvalitet, 
således at ulovligt indhold hurtigt kan fjernes. Disse krav bør omfatte anmelderens 
navn og kontaktoplysninger, linket (URL) til det påståede ulovlige indhold, den 
angivne begrundelse for påstanden, herunder en redegørelse for årsagerne til, at 
anmelderen anser indholdet for at være ulovligt, og om nødvendigt yderligere 
dokumentation for påstanden afhængigt af typen af indhold 

 give mulighed for at indgive anonyme klager 
 tage hensyn til en erklæring på tro og love om, at de afgivne oplysninger er korrekte, 

når en klage ikke er anonym 
 indføre sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre misbrug begået af brugere, der 

systematisk og gentagne gange og i ond tro indgiver uretmæssige eller bedrageriske 
anmeldelser

 indføre en forpligtelse for onlineformidlerne til at kontrollere det anmeldte indhold og 
give anmelderen og den, der har uploadet indholdet, et svar med en begrundet 
afgørelse 

 give klagemuligheder, så man kan anfægte afgørelsen gennem en modanmeldelse, 
herunder hvis indholdet er blevet fjernet via automatiske løsninger, medmindre en 
sådan modanmeldelse ville komme i konflikt med en igangværende undersøgelse fra 
de retshåndhævende myndigheders side. 

2. Udenretslig bilæggelse af tvister i forbindelse med anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismerne 

 Den afgørelse, som onlineformidleren træffer om, hvorvidt indhold, der er blevet 
indberettet som ulovligt, skal fjernes eller ej, bør indeholde en klar begrundelse for de 
foranstaltninger, der træffes vedrørende dette specifikke indhold. Når anmelderen kan 
identificeres, bør denne modtage en bekræftelse af modtagelsen og en meddelelse om, 
hvordan der er fulgt op på anmeldelsen.

 Udbyderne af det indhold, der er blevet indberettet som ulovligt, bør straks underrettes 
om anmeldelsen og i givet fald om årsagerne til og beslutningerne om at fjerne eller 
deaktivere adgangen til indholdet. Alle parter bør informeres behørigt om alle 
eksisterende juridiske muligheder og mekanismer til at anfægte denne afgørelse.

 Alle interesserede parter bør have ret til at anfægte afgørelsen gennem en 
modanmeldelse og ved at anvende mekanismen til udenretslig bilæggelse af tvister. 
Med henblik herpå bør reglerne i artikel 17 i direktivet om e-handel revideres. 

 Hvis det på grundlag af klageproceduren og modanmeldelsen er blevet konstateret, at 
den anmeldte aktivitet eller information ikke er ulovlig, bør onlineformidleren uden 
unødigt ophold genetablere det indhold, som blev fjernet, eller tillade, at brugeren 
genuploader det, medmindre andet er fastsat i platformens brugsvilkår.
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 Mekanismerne til udenretslig bilæggelse af tvister bør på ingen måde påvirke de 
involverede parters ret til at anlægge en retssag. 

3. Anmeldelses- og fjernelsesmekanismens gennemsigtighed 

Anmeldelses- og fjernelsesmekanismerne bør være gennemsigtige og tilgængelige for alle 
interesserede parter. Med henblik herpå bør onlineformidlerne være forpligtet til at 
offentliggøre årlige rapporter med oplysninger om:

 det samlede antal anmeldelser, der er modtaget under anmeldelses- og 
fjernelsessystemet, og de typer af indhold, de vedrører

 typen af enheder, som indgav anmeldelserne (privatpersoner, organisationer, 
selskaber, pålidelige indberettere osv.), og det samlede antal anmeldelser

 karakteren af indholdets ulovlighed eller typen af overtrædelse, det er blevet fjernet på 
grund af

 antallet af anfægtede afgørelser, som onlineformidlerne har modtaget, og hvordan de 
blev håndteret

 en beskrivelse af den indholdsmoderationsmodel, som hostingformidleren har 
anvendt, og en eventuel algoritmisk beslutningstagning, der har indflydelse på 
indholdsmoderationsprocessen.

4. Safe harbour-bestemmelserne i artikel 12, 13 og 14 i direktivet om e-handel 

Retsakten om digitale tjenester bør beskytte og opretholde de nuværende begrænsede 
undtagelser fra det sekundære ansvar for udbydere af informationssamfundstjenester 
(onlineformidlere) som fastsat i artikel 12, 13 og 14 i det nuværende direktiv om e-handel. 

5. Aktiv og passiv hosting

Retsakten om digitale tjenester bør adressere den manglende retssikkerhed med hensyn til 
begrebet aktiv eller passiv hosting. De reviderede foranstaltninger bør præcisere, om indgreb, 
som er foretaget af hostingudbydere med redaktionelle funktioner og en vis "grad af kontrol 
over dataene" gennem tagging, organisering, promovering, optimering, præsentation eller en 
anden form for håndtering af specifikt indhold med henblik på at opnå fortjeneste, og som 
svarer til en overtagelse af tredjepartens indhold som ens eget (i den gennemsnitlige brugers 
eller forbrugers øjne), bør medføre fortabelse af safe harbour-bestemmelserne på grund af 
deres aktive karakter. 

6. Forbud mod generel overvågning – artikel 15 i direktivet om e-handel

Retsakten om digitale tjenester bør opretholde forbuddet mod en generel 
overvågningsforpligtelse i artikel 15 i det nuværende direktiv om e-handel. Onlineformidlere 
bør ikke være underlagt generelle overvågningsforpligtelser.

VI. ONLINEMARKEDSPLADSER 

Retsakten om digitale tjenester bør foreslå specifikke regler for onlinemarkedspladser for 
onlinesalg af produkter og tjenester til forbrugere. 

De pågældende nye regler bør:



PE648.474v02-00 16/21 PR\1203712DA.docx

DA

 omfatte alle enheder, der udbyder tjenester og/eller produkter til forbrugere i EU, 
herunder hvis de har hjemsted uden for EU 

 sondre mellem onlinemarkedspladser og andre typer af tjenesteudbydere, herunder 
andre accessoriske formidlingsaktiviteter inden for rammerne af samme virksomheds 
aktiviteter. Hvis en af de tjenester, som leveres af en virksomhed, opfylder de 
nødvendige kriterier for at blive betragtet som en markedsplads, bør reglerne fuldt ud 
gælde for den del af forretningen uden hensyn til den pågældende virksomheds interne 
organisation

• sikre, at onlinemarkedspladser gør det klart, hvilket land produkterne eller tjenesterne 
leveres i, uanset om de leveres af den pågældende markedsplads, en tredjepart eller en 
sælger med hjemsted i eller uden for EU

• sikre, at onlinemarkedspladser fjerner alle vildledende oplysninger givet af 
leverandøren eller kunder, herunder vildledende garantier og erklæringer fra 
leverandøren 

 når først produkter er blevet identificeret som usikre af EU's hurtige varslingssystemer 
eller af forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, bør det være obligatorisk at fjerne 
produkterne fra markedet inden for 24 timer

 pålægge onlinemarkedspladser at informere forbrugerne om eventuelle 
sikkerhedsspørgsmål og eventuelle foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at 
tilbagekaldelser gennemføres effektivt 

 adressere onlinemarkedspladsers ansvar, når platforme har dominerende indflydelse 
på leverandørerne og væsentlige elementer i de økonomiske transaktioner såsom 
betalingsmetoder, priser, standardvilkår eller adfærd, der har til formål at lette salget 
af varer til en forbruger på det europæiske marked, og der ikke er nogen producent, 
importør eller distributør med hjemsted i EU, som kan holdes ansvarlig 

 adressere onlinemarkedspladsers ansvar, hvis onlinemarkedspladsen ikke har 
informeret forbrugeren om, at en tredjepart er den faktiske leverandør af varerne eller 
tjenesterne, hvilket gør markedspladsen kontraktligt ansvarlig over for forbrugeren. 
Der bør også overvejes et ansvar, hvis markedspladsen giver vildledende oplysninger, 
garantier eller erklæringer 

• undersøge muligheden af at udvide det tilsagn, der er givet af nogle detailhandlere 
inden for e-handel og Kommissionen om at fjerne farlige produkter fra salg hurtigere 
inden for rammerne af den frivillige tilsagnsordning kaldet "Product Safety Pledge" og 
angive, hvilke af disse tilsagn der kunne blive obligatoriske.

VII. FORHÅNDSREGULERING AF SYSTEMISKE PLATFORME

Retsakten om digitale tjenester bør fremsætte et forslag om at sikre, at specifikke 
onlineplatformes systemiske rolle ikke vil bringe det indre marked i fare ved på uretfærdig vis 
at udelukke innovative nytilkomne, herunder SMV'er. 

Med henblik herpå bør retsakten om digitale tjenester navnlig:
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 oprette en forhåndsmekanisme til at forebygge (og ikke blot afhjælpe) illoyal 
markedspraksis fra "systemiske platforme" i den digitale verden, på grundlag af 
forordningen om forholdet mellem platforme og virksomheder. En sådan mekanisme 
bør gøre det muligt for tilsynsmyndighederne at pålægge disse virksomheder 
afhjælpende foranstaltninger for at adressere markedssvigt, uden at der er konstateret 
en overtrædelse af reglerne

 bemyndige tilsynsmyndighederne til at udstede forbud til virksomheder, der er blevet 
identificeret som "systemiske platforme", mod følgende former for praksis, bl.a. 
forskelsbehandling i forbindelse med formidlingstjenester, brug af data til at gøre det 
vanskeligere for tredjeparter at komme ind på markedet og anvendelse af metoder, der 
tager sigte på at fastlåse forbrugerne. Virksomhederne bør have mulighed for at 
dokumentere, at den pågældende adfærd er berettiget, men de bør bære bevisbyrden 
herfor 

 præcisere, at visse regulerende foranstaltninger bør pålægges alle "systemiske 
platforme", uden at der kræves en afgørelse fra en tilsynsmyndighed, som f.eks. et 
forbud for "systemiske platforme" mod at give fortrinsret til sig selv eller anvende 
metoder, der har til formål at gøre det vanskeligere for forbrugerne at skifte 
leverandør, eller andre former for forskelsbehandling, der udelukker andre 
virksomheder eller stiller dem ringere 

 bemyndige tilsynsmyndighederne til at vedtage midlertidige foranstaltninger og 
pålægge "systemiske platforme" bøder, hvis de ikke overholder deres forskellige 
forpligtelser i henhold til reglerne

 sikre, at rettighederne, forpligtelserne og principperne i GDPR – herunder 
dataminimering, formålsbegrænsning, indbygget databeskyttelse og databeskyttelse 
gennem standardindstillinger og retsgrundlag for behandling – skal overholdes

 kræve høje niveauer af interoperabilitetsforanstaltninger, der pålægger "systemiske 
platforme" at dele passende værktøjer, data, ekspertise og ressourcer, der anvendes, 
for at begrænse risiciene for, at brugere og forbrugere fastlåses, og at brugere kunstigt 
bindes til én systemisk platform uden mulighed for eller incitamenter til at skifte 
mellem digitale platforme eller internetøkosystemer. Som led i disse foranstaltninger 
bør Kommissionen undersøge forskellige teknologier og åbne standarder og 
protokoller, herunder muligheden for en mekanisk grænseflade 
(applikationsprogrammeringsgrænseflade), som gør det muligt for brugere af 
konkurrerende platforme at gå ind på den systemiske platform og udveksle 
oplysninger med den. 

VIII. TILSYN, SAMARBEJDE OG HÅNDHÆVELSE

Retsakten om digitale tjenester bør styrke bestemmelsen om det indre marked som 
hjørnestenen i det digitale indre marked ved at supplere den med en ny 
samarbejdsmekanisme, der tager sigte på at forbedre samarbejdet og den gensidige bistand 
mellem medlemsstaterne, navnlig mellem hjemlandet, hvor tjenesteudbyderen er etableret, og 
værtslandet, hvor udbyderen tilbyder sine tjenester. 

Tilsynet med og håndhævelsen af retsakten om digitale tjenester bør forbedres ved oprettelse 
af en central tilsynsmyndighed, som skal være ansvarlig for at føre tilsyn med overholdelsen 
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af retsakten om digitale tjenester og forbedre den eksterne overvågning og kontrollen af 
platformens aktiviteter og en bedre håndhævelse. 

Den centrale tilsynsmyndighed bør prioritere samarbejdet mellem medlemsstaterne med 
henblik på at adressere grænseoverskridende spørgsmål. Med henblik herpå bør den 
samarbejde med netværket af uafhængige nationale håndhævelsesorganer og have detaljerede 
og omfattende håndhævelsesbeføjelser til at iværksætte initiativer og undersøgelser af 
grænseoverskridende systemiske spørgsmål.

Den centrale tilsynsmyndighed bør koordinere arbejdet i de forskellige myndigheder, der 
beskæftiger sig med ulovligt onlineindhold, håndhæve overholdelsen, pålægge bøder og 
kunne foretage revision af formidlere og platforme. 

Den centrale tilsynsmyndighed bør rapportere til EU-institutionerne og føre en resultattavle 
for platforme med relevante oplysninger om onlineplatformenes resultater.

Retsakten om digitale tjenester bør også indføre nye håndhævelseselementer i artikel 16 i 
direktivet om e-handel vedrørende selvregulering. 
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BEGRUNDELSE

Det er vigtigt at anerkende den vigtige rolle, som direktivet om e-handel spiller med hensyn 
til at fremme e-handel i Europa. Siden direktivet blev vedtaget i 2000, er det blevet 
hjørnestenen i det digitale indre marked, som med den stadig større digitalisering af 
økonomien og samfundet nu bør understøtte hele projektet med det indre marked. 

20 år senere er der imidlertid opstået nye økonomiske muligheder og udfordringer. Der er 
blevet vedtaget nye regler vedrørende levering af informationssamfundstjenester for at 
adressere eksisterende usikkerheder og udfordringer. Der har også udviklet sig mange nye 
digitale tjenester uden for rammerne af de eksisterende EU-regler, på trods af Domstolens 
forsøg på at udfylde nogle af de nuværende huller i lovgivningen.

I forbindelse med Kommissionens tilsagn om at fremlægge en pakke med en ny retsakt om 
digitale tjenester sigter denne betænkning mod at give Europa-Parlamentets IMCO-udvalg 
nogle oplysninger om reformen af direktivet om e-handel og de specifikke henstillinger om de 
kritiske elementer i forbindelse med denne reform og det mulige omfang og indhold af den 
kommende retsakt om digitale tjenester, som Kommissionen bebudede i sin meddelelse om en 
digital strategi fra februar 2020.

Ordføreren har bestræbt sig på at rådføre sig så bredt og så gennemsigtigt som muligt for at 
sikre, at betænkningen tager fat på reelle problemer, og begrænse omfanget af unødvendige 
og utilsigtede konsekvenser.

Ordføreren anbefaler, at de grundlæggende principper for e-handel opretholdes, når der ikke 
er tilstrækkelig dokumentation, der begrunder en ændring, f.eks. bestemmelsen om det indre 
marked og undtagelsen fra ansvaret for ulovligt onlineindhold for visse platforme og på visse 
betingelser.

I betragtning af onlineplatformes stigende betydning og som følge af drøftelser med eksperter 
og interessenter konstaterer ordføreren imidlertid, at det er nødvendigt at sikre en bedre 
forbrugerbeskyttelse og adressere risiciene for en fragmentering af det digitale indre marked.

På grundlag af ordførerens vurdering af direktivet om e-handel foreslår ordføreren nogle 
forbedringer af direktivet og fremsætter specifikke forslag til de fremtidige bestemmelser i 
retsakten om digitale tjenester. Henstillingerne er opstillet i en række hovedafsnit. 

Generelle principper
Ordføreren foreslår en tilgang, der går ud på at basere retsakten om digitale tjenester på de 
regler, der i øjeblikket gælder for digitale tjenester, nemlig direktivet om e-handel og 
forordningen om forholdet mellem platforme og virksomheder.

Han er også af den opfattelse, at hovedprincipperne i direktivet om e-handel, f.eks. 
bestemmelsen om det indre marked, etableringsfrihed og forbuddet mod at pålægge en 
generel overvågningsforpligtelse, skal suppleres med principperne om, at "hvad der er 
ulovligt offline, er også ulovligt online", og principperne om forbrugerbeskyttelse og 
brugersikkerhed.
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Anvendelsesområde 
Ordføreren foreslår, at retsakten om digitale tjenester bør omfatte alle digitale tjenester og 
ikke kun fokusere på onlineplatforme. Den bør også omfatte virksomheder, der ikke har 
hjemsted i EU, men leverer deres tjenester til forbrugerne i EU.

Definitioner 
De definitioner, som fastlægger anvendelsesområdet for direktivet om e-handel, har vist sig at 
være robuste over tid og at kunne anvendes på forskellige digitale forretningsmodeller. Der er 
dog behov for en vis klarhed med hensyn til nye digitale tjenester, og ordføreren foreslår at 
præcisere de eksisterende definitioner i direktivet om e-handel og indføre nye elementer for at 
udfylde de eksisterende huller, når det er nødvendigt.

Due diligence-forpligtelser 
Ordføreren foreslår, at retsakten om digitale tjenester bør indføre klare due diligence-, 
gennemsigtigheds- og oplysningsforpligtelser. De nye elementer bør forbedre de generelle 
oplysningskrav, indføre rimelige kontraktvilkår og generelle betingelser og styrke 
gennemsigtighedskravene i forbindelse med kommerciel kommunikation. De pågældende 
foranstaltninger bør skærpes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Kunstig intelligens
Ordføreren mener, at spørgsmål i forbindelse med AI-baserede tjenester som f.eks. 
gennemsigtighed, ansvarlighed, risikovurdering og ansvar bør adresseres ordentligt i retsakten 
om digitale tjenester for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Bekæmpelse af ulovligt onlineindhold 
Ordføreren synes, at retsakten om digitale tjenester bør give klarhed og vejledning angående 
bekæmpelse af ulovligt onlineindhold. 

I betragtning af dens succes bør logikken i safe harbour-princippet med hensyn til 
ansvaret for de digitale platforme, der i dag er omfattet af direktivet om e-handel (artikel 12-
14: ren videreformidling ("mere conduit"), caching og oplagring ("hosting")), og artikel 15 
opretholdes. For at gøre reglerne mere effektive bør der medtages en komplet ramme for en 
anmeldelses- og fjernelsesproces med detaljerede bestemmelser om udveksling af 
anmeldelser og evaluering heraf i retsakten om digitale tjenester. 

Ordføreren har støttet denne tilgang og udarbejdet nogle detaljerede henstillinger om de 
præcise rettigheder, forpligtelser, processer og tidsrammer for hvert trin i anmeldelses- og 
fjernelsesproceduren. 

Ordføreren mener endvidere, at en mere samordnet tilgang på EU-plan, der tager hensyn til de 
forskellige typer af indhold, vil gøre bekæmpelsen af ulovligt indhold mere effektiv, og med 
henblik herpå foreslår han også Kommissionen at skabe klarhed omkring den divergerende 
anvendelse af kriteriet om udbydere af aktiv og passiv hosting.
 
Sidst, men ikke mindst, mener ordføreren, at de grundlæggende rettigheder bør beskyttes 
mere effektivt ved indførelse af flere beskyttelsesforanstaltninger mod den hyppige 
overdrevne fjernelse af lovligt indhold, f.eks. gennemsigtighed vedrørende fjernelse af 
indhold, behandlingen heraf, fejl, aktører og anmeldelser, og indførelse af muligheden for at 
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vedtage at anvende mekanismen til udenretslig bilæggelse af tvister til at hjælpe med at løse 
klager fra de berørte brugere. 

Onlinemarkedspladser
Ordføreren mener, at der kan foretages en række forbedringer af pakken med retsakten om 
digitale tjenester vedrørende onlinemarkedspladser, som kan lette salg og distribution af 
ulovlige og usikre produkter, som ikke overholder EU-reglerne om produktsikkerhed og ikke 
i tilstrækkelig grad garanterer forbrugernes rettigheder. 

Forhåndsregulering af systemiske platforme 
Ordføreren mener, at Kommissionen inden for rammerne af pakken med retsakten om digitale 
tjenester bør fremsætte et forslag om at sikre, at specifikke onlineplatformes systemiske rolle 
ikke vil bringe det indre marked i fare ved på uretfærdig vis at udelukke innovative 
nytilkomne, herunder SMV'er. Store platforme med betydelige netværkseffekter, som de facto 
kan fungere som "onlinegatekeepere", bør have et særligt ansvar.

Tilsyn og samarbejde
Ordføreren mener, at et effektivt tilsyn og et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne i 
betragtning af de digitale tjenesters grænseoverskridende karakter er afgørende for at sikre en 
korrekt håndhævelse af den nye retlige ramme, og foreslår med henblik herpå, at der oprettes 
et europæisk organ og et netværk af håndhævelsesorganer. 
En sådan tilgang kræver på den ene side en harmonisering af de vigtigste regler, der har til 
formål at beskytte brugerne, og på den anden side samarbejde og gensidig bistand mellem 
medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelsen af reglerne.


