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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at en række spørgsmål vedrørende civil- og handelsret og håndhævelse 
af civil- og forvaltningsret også er af specifik relevans for så vidt angår rene 
forbrugerforhold såvel som onlinekonkurrenceevne og -konkurrence;

B. der henviser til, at de regler, der er fastsat i direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel 
("e-handelsdirektivet"), har spillet en vigtig rolle med hensyn til at fremme digitale 
tjenester i det indre marked og er af afgørende betydning for beskyttelsen af et 
innovativt erhvervsklima; der henviser til, at formålet med en gennemgang af loven om 
digitale tjenester skulle være at ajourføre civil- og handelsretten, der regulerer 
onlineplatformes og hostingudbyderes ansvar for at skabe vished og sikkerhed for 
virksomheder, brugere og samfundet som helhed gennem klare forpligtelser for 
onlineplatforme, herunder markedspladser;

C. der henviser til, at det er godtgjort, at der tilbydes mange ulovlige varer og tjenester 
online, hvilket kræver, at der træffes foranstaltninger via retsakten om digitale tjenester;

D. der henviser til, at retsakten om digitale tjenester ved hjælp af en effektiv og 
afbalanceret retlig ramme bør sigte på at sikre forbrugernes tillid til anvendelsen af e-
handel og samtidig give europæiske nystartede virksomheder og SMV'er et stærkere 
fodfæste på markedet;

1. understreger, at formidlerne, såfremt det teknisk og juridisk er muligt og 
hensigtsmæssigt, bør forpligtes til at muliggøre anonym brug af deres tjenester og 
betaling disse, da anonymitet effektivt forhindrer uautoriseret videregivelse af 
oplysninger, identitetstyveri og andre former for misbrug af personoplysninger, der er 
indsamlet online; bemærker, at i tilfælde hvor handelsdrivende i henhold til EU-
lovgivningen skal oplyse deres identitet, kunne onlinemarkedspladser forpligtes til at 
kontrollere de handlendes identitet; foreslår, at nye teknologiske løsninger bør overvejes 
og udbredes med hensyn til både identifikation af brugerne og deres anonymitet; 
bekræfter, at platforme, når de identificerer brugere, ikke må videregive brugernes 
identitet uden et udtrykkeligt og frivilligt afgivet samtykke eller et juridisk krav om 
videregivelse;

2. mener, at det kommende lovgivningsforslag om retsakten om digitale tjenester fuldt ud 
bør overholde Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt EU-
reglerne om beskyttelse af brugerne og deres sikkerhed, privatlivets fred og 
personoplysninger; minder om vigtigheden af, at hovedprincipperne i direktivet om 
elektronisk handel, nemlig princippet om oprindelsesland, bestemmelsen om begrænset 
ansvar og forbuddet mod generel overvågning, fortsat gælder i henhold til retsakten om 
digitale tjenester; fremhæver, at for at beskytte ytringsfriheden, undgå 
lovvalgskonflikter, undgå ubegrundet og ineffektiv geografisk blokering samt for at 
tilstræbe et harmoniseret digitalt indre marked, bør udbydere af hostingtjenester ikke 
forpligtes til at fjerne eller blokere adgang til information, som er lovlig i deres 
oprindelsesland;
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3. understreger vigtigheden af at skabe klare, ensartede og ajourførte lovgivningsmæssige 
rammer, herunder klare definitioner; understreger behovet for en definition af 
dominerende eller systemiske platforme og fastlæggelse af deres karakteristika;

4. noterer sig, at da enkeltpersoners onlineaktivitet tillader et kraftigt indblik i deres 
personlighed og, navnlig for dominerende og systemiske platformes og sociale netværks 
vedkommende, udgør en mulighed for at manipulere dem, bør indsamling og 
anvendelse af personoplysninger vedrørende brugen af digitale tjenester begrænses til 
det omfang, der er strengt nødvendigt for at levere tjenesten og fakturere brugerne; 
understreger behovet for at håndhæve lovgivning til begrænsning af indholdsplatformes 
indsamling af personlige data på grundlag af blandt andet brugernes interaktioner med 
indhold på indholdsplatformene med henblik på udarbejdelse af målrettede 
reklameprofiler; opfordrer til, at indholdsplatforme kun bruger målrettede reklamer 
baseret på brugerens forudgående interaktion med indhold på den samme 
indholdsplatform eller på tredjepartswebsteder efter først at have indhentet brugerens 
samtykke i overensstemmelse med GDPR og e-databeskyttelsesdirektivet; understreger, 
at offentlige myndigheder kun skal gives adgang til en brugers metadata med henblik på 
at efterforske mistanke om alvorlig kriminalitet med forudgående tilladelse fra en 
domstol;

5. er bekymret over, at tjenester, der tilbyder fælles indlogning, kan bruges til at spore 
brugere på tværs af platforme; anbefaler, at udbydere, der indgår i et fælles 
indlogningssystem og har en dominerende markedsandel, også bør være forpligtede til 
at støtte mindst ét åbent og sammenkoblet identitetssystem baseret på en fælles ramme;

6. påpeger, at loven om digitale tjenester for at beskytte de grundlæggende rettigheder og 
for sikre retssikkerhed ikke skal anvende det juridisk udefinerede begreb "skadeligt 
indhold", men skal håndtere offentliggørelsen af ulovligt indhold under overholdelse af 
princippet om, at "det, som er ulovligt offline, også er ulovligt online"; bemærker, at 
automatiserede redskaber ikke kan skelne ulovligt indhold fra indhold, som er lovligt i 
en bestemt kontekst; bemærker endvidere, at menneskelig gennemgang af 
tjenesteudbydernes automatiserede rapporter som sådan ikke kan forbedre funktionen af 
teknologier til indholdsgodkendelse; fremhæver derfor, at retsakten om digitale 
tjenester, uden at det berører artikel 17 i direktivet om ophavsret, udtrykkeligt bør 
udelukke enhver forpligtelse til at anvende automatiserede værktøjer til 
indholdsmoderation og regulere frivillig anvendelse af disse, og afholde sig fra krav om 
mekanismer til sikring af, at indhold fjernes og ikke uploades på ny; insisterer på, at 
procedurer for indholdsmoderation, som anvendes af udbydere, ikke bør føre til nogen 
forudgående kontrolforanstaltninger på basis af automatiske værktøjer eller upload-
filtrering af indhold; understreger, at personer, der foretager indholdsmoderation, bør 
modtage passende uddannelse og tilstrækkelig psykologisk støtte; understreger 
vigtigheden af at være opmærksom på, at en beslutning om indholdsmoderation blev 
truffet af et menneske eller en algoritme og, i sidstnævnte tilfælde, hvorvidt der er 
foretaget en menneskelig gennemgang; understreger, at der er behov for større 
gennemsigtighed i indholdsplatformenes evaluering og styring af indhold, og foreslår 
derfor, at der bør være en evalueringsmekanisme for dominerende eller systemiske 
indholdsplatforme med henblik på at vurdere risiciene ved deres 
indholdsstyringspolitikker;
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7. understreger vigtigheden af at betro et eksisterende eller nyt europæisk agentur eller 
europæisk organ at koordinere samarbejdet mellem medlemsstaterne om 
grænseoverskridende spørgsmål og netværket af uafhængige nationale 
håndhævelsesorganer;

8. understreger, at der skal foretages en retslig prøvelse af, om de vilkår og betingelser, 
som formidlere pålægger brugerne af deres tjenester, er rimelige og i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder;

9. fremhæver, at for at bygge videre på reglerne i e-handelsdirektivet på en konstruktiv 
måde og sikre retssikkerheden skal gældende lovgivning indeholde en udtømmende og 
eksplicit angivelse af de forpligtelser, der påhviler udbydere af digitale tjenester, frem 
for at pålægge dem en generel pligt til rettidig omhu; fremhæver, at retsgrundlaget for 
digitale udbyderes ansvar ikke bør afhænge af usikre begreber såsom udbydernes 
"aktive" eller "passive" rolle;

10. understreger, at ansvaret for at håndhæve loven, træffe afgørelse om lovligheden af 
onlineaktiviteter og pålægge hostingudbydere at fjerne eller blokere adgangen til 
ulovligt indhold hurtigst muligt, herunder på sociale medier, navnlig for at beskytte 
brugerne og efter at udbyderen og de involverede parter er blevet informeret, altid bør 
ligge hos uafhængige retlige myndigheder, som træffer den endelige afgørelse; advarer 
derfor mod bestemmelser, der tilskynder platformene til frivillige foranstaltninger; 
understreger, at retsakten om digitale tjenester bør sikre fuld respekt for de 
grundlæggende rettigheder og beskytte brugernes borgerlige rettigheder og også bør 
sikre fuld respekt for de sikkerhedsforanstaltninger og retsmidler, som er til rådighed for 
alle foranstaltninger, der anvendes af platforme og udbydere af digitale tjenester; mener, 
at når en hostingudbyder har faktisk kendskab til eksistensen af ulovligt indhold og til 
den ulovlige karakter heraf, bør den, via en gyldig meddelelse, være forpligtet til at 
fjerne indhold og bør kunne holdes ansvarlig for at vurdere anmeldt indhold, det gælder 
navnlig onlinemarkedsplads-tjenester; opfordrer Kommissionen til at overveje at 
forpligte dominerende eller systemiske hostingudbydere til at indberette alvorlige 
lovovertrædelser til den kompetente retshåndhævende myndighed, når de får konkret 
kendskab til en sådan lovovertrædelse;

11. understreger, at ulovligt indhold bør fjernes dér, hvor det hostes, og at adgangsudbydere 
ikke bør være forpligtet til at blokere for adgangen til indhold;

12. understreger, at der i tilfælde af lovovertrædelser bør anvendes forholdsmæssige 
sanktioner, som ikke må omfatte udelukkelse af enkeltpersoner fra digitale tjenester;

13. understreger, at udbredelsen af skadeligt indhold såsom desinformation og hadefuld tale 
på de sociale medier bør bekæmpes ved at give brugerne kontrol over det indhold, der 
foreslås dem; understreger, at tilpasning af indhold på grundlag af sporing af 
brugerhandlinger bør kræve forudgående og fuldt informeret samtykke fra brugeren, og 
at brugere, der nægter at give deres samtykke, bør tilbydes andre retfærdige og rimelige 
muligheder for at få adgang til tjenesten; foreslår, at brugere af sociale netværk bør have 
ret til at se deres tidslinje i kronologisk rækkefølge med eller uden nogen form for 
tilpasning af indhold; foreslår, at platforme, der betragtes som dominerende eller 
systemiske, bør give brugere adgang til en API 
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(applikationsprogrammeringsgrænseflade), som gør det muligt for dem at få deres 
indhold tilpasset af software eller tjenester efter eget valg; understreger, at platforme bør 
sikre større gennemsigtighed i automatiserede beslutningsprocesser ved at sørge for, at 
algoritmer ikke er tendentiøse, og at beslutningsprocesser i et algoritmisk system altid 
skal være forståelige og så gennemsigtige som muligt; insisterer på, at retsakten om 
digitale tjenester skal forbyde diskriminerende praksis i forbindelse med 
indholdsmoderation;

14. understreger, at brugerne af dominerende sociale medietjenester og meddelelsestjenester 
bør have mulighed for adgang til interaktion på tværs af platforme via åbne 
grænseflader (interkonnektivitet) for at få bugt med de centraliserede netværks lock-in-
effekt og sikre konkurrence og valgmuligheder for forbrugerne; opfordrer 
Kommissionen til at forbyde indførelsen af et eget og lukket økosystem for anvendelsen 
af digitale produkter og tjenester i forskellige miljøer for at muliggøre en reel og høj 
grad af interoperabilitet ved at levere disse produkter og tjenesteydelser i et format, som 
er åbent, og som gør det muligt at eksportere dem til et hvilket som helst digitalt miljø;

15. understreger behovet for, at der i retsakten om digitale tjenester fastsættes specifikke og 
detaljerede regler, såsom præcisering af bestemmelserne for platforme og sociale 
medietjenester; mener, at det er nødvendigt at præcisere betingelserne for gyldighed og 
opfølgning af anmeldelser af indhold; mener også, at forebyggelsen og sanktioneringen 
af misbrug, der navnlig består i gentagne gange at indgive urigtige eller ulovlige 
anmeldelser af indhold, bør bygge på Den Europæiske Unions Domstols eksisterende 
retspraksis;
understreger endvidere behovet for at begrænse platformenes ansvar med hensyn til 
tjenester, navnlig med medieindhold, der allerede er under den redaktionelle kontrol af 
en indholdsudbyder, som selv er underlagt omfattende regulering samt en anerkendt 
uafhængig kompetent myndigheds uafhængige og effektive tilsyn, i henhold til et 
system for anmeldelse og handling, der overholder principperne i direktivet om 
elektronisk handel; understreger, at mindre kommercielle og ikke-kommercielle 
udbydere ikke er omfattet af de samme forpligtelser; understreger, at alle nye retlige 
rammer for digitale tjenester skal kunne håndteres af europæiske SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, og derfor bør omfatte forholdsmæssige forpligtelser og klare 
garantier for alle sektorer; understreger, at bestemmelserne i loven om digitale tjenester 
bør forhindre platformsoperatører i at ændre indhold, som er underlagt en 
indholdsleverandørs redaktionelle kontrol, således som fastsat i EU-retten; understreger, 
at det, hvis der er behov for at fjerne medieindhold, skal sikres, at dette kun kan ske på 
grundlag af en retskendelse; påpeger, at indholdsleverandører skal høres, før adgangen 
til indhold blokeres, undtagen hvis dette hindrer en igangværende strafferetlig 
efterforskning eller bringer den i fare; mener, at passende klagemekanismer, både via 
tvistbilæggelsesinstanser og retlige myndigheder, bør stilles til rådighed, og at der bør 
fastsættes rimelige tidsfrister; er af den opfattelse, at kommercielle hostingudbydere, 
som anses for at være dominerende eller systemiske, bør tilbyde en offentlig og 
anonymt tilgængelig mekanisme til indberetning af angiveligt ulovligt indhold, der 
offentliggøres på deres platforme; fremhæver i denne sammenhæng, at retsakten om 
digitale tjenester hverken må undergrave bestemmelserne i direktivet om audiovisuelle 
tjenester eller gøre dem overflødige; fremhæver, at rettighedshavere bør gives adgang til 
ikke-personlige data, der genereres af eller knytter sig til deres indhold på platforme, på 
de betingelser, der er fastsat i EU-retten, og efter at der er foretaget en egentlig 
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konsekvensanalyse;

16. anbefaler på det kraftigste, at platforme, der fungerer som onlinemarkedspladser, giver 
brugerne oplysninger om de vigtigste parametre, der bestemmer rækkefølgen og 
rangeringen af de produkter, der præsenteres for brugerne som resultat af deres 
søgninger, navnlig hvis resultatet af en søgning har været påvirket af et vederlag, der er 
betalt af en leverandør, eller i tilfælde, hvor platformens operatør optræder som 
leverandør af nogle af de produkter, der vises som resultat af søgningen;

17. understreger vigtigheden af at udvide det territoriale anvendelsesområde for retsakten 
om digitale tjenester til også at omfatte aktiviteter, der udføres af udbydere af digitale 
tjenester, der er etableret i tredjelande, så længe de tilbyder deres tjenester i Unionen; 
foreslår, at formidlere, hvis de er etableret i tredjelande, bør udpege en juridisk 
repræsentant, der er etableret i Unionen, som kan holdes ansvarlig for de produkter, de 
tilbyder;

18. foreslår, at platforme, der udbyder en omdømmeordning for leverandører af varer eller 
tjenesteydelser, skal give oplysninger om, hvordan sådanne omdømmeresultater 
genereres; anbefaler i den forbindelse, at anmeldelser, der tilføres sådanne ordninger, 
skal være baseret på ægte oplevelser og erfaringer og stamme fra en part i 
transaktionen; understreger, at der ikke bør offentliggøres nogen anmeldelse, hvis 
forfatter har opnået en fordel ved at give en specifikt positiv eller negativ anmeldelse;

19. påpeger, at retsakten om digitale tjenester bør være særligt opmærksom på brugere med 
handicap og garantere deres adgang til digitale tjenester; mener, at Kommissionen bør 
tilskynde tjenesteudbyderne til at udvikle tekniske værktøjer, der gør det muligt for 
handicappede, der bor i Unionen, at anvende og drage nytte af internettjenester på en 
hensigtsmæssig måde.

20. anbefaler, at platforme, der udbyder en omdømmeordning for leverandører af varer eller 
tjenesteydelser, gør det muligt at overføre eksisterende anmeldelser til en 
omdømmeordning på en anden platform efter anmodning fra leverandøren samt efter 
opsigelse af kontrakten med platformsleverandøren; understreger, at forbrugerne skal 
informeres om, hvor anmeldelserne kommer fra, hvis de er blevet overført fra en anden 
platform;
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