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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget 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 rammerne i direktivet om elektronisk handel blev fastsat før den 
digitale økonomis tidsalder og derfor ikke afspejler den aktuelle tekniske, økonomiske, 
arbejdsmæssige og sociale virkelighed for så vidt angår de nuværende onlinetjenester 
inden for transport og turisme; der henviser til, at national og lokal lovgivning er 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, og at manglen på en harmoniseret tilgang på 
EU-plan har resulteret i en opsplitning af markedet; 

B. der henviser til, at hele økosystemet af onlineplatforme inden for transport og turisme er 
kendetegnet ved, at nogle få selskaber dominerer markedet og fungerer som dørvogtere, 
der opstiller høje barrierer for markedsadgang, kvæler konkurrencen og derved 
begrænser forbrugernes muligheder;

C. der henviser til, at digitale platforme har haft en positiv indvirkning på tilgængeligheden 
af transport- og turismetjenester og har ydet et vigtigt bidrag til udviklingen af 
intelligente transportsystemteknologier, navnlig på området for selvkørende køretøjer;

D. der henviser til, at den øgede digitalisering af transport- og turismesektorerne har haft 
mange positive virkninger i form af større valgfrihed, bedre udnyttelse af ressourcerne 
og en lettere udveksling mellem forbrugere og virksomheder;

E. der henviser til, at de store muligheder, der findes for at fremskynde digitaliseringen af 
transportsektoren yderligere, bør anerkendes, og der henviser til, at fremtidige 
reguleringstiltag skal udformes således, at de letter den teknologiske udvikling frem for 
at hindre den, samtidig med at de fremmer konkurrence på lige vilkår;

F. der henviser til, at Unionen endnu ikke høster alle fordelene ved interoperabilitet, 
navnlig som følge af mangler med hensyn til standardisering, offentlige indkøb og 
koordinering blandt nationale kompetente myndigheder;

G. der henviser til, at der er behov for betydelige investeringer i IT-infrastruktur for at 
kunne hoste de digitale tjenester, som skal opbygge fremtidens velstand i Europa;

H. der henviser til, at digitale onlineplatforme har skabt både muligheder og udfordringer 
for transportsektoren og typisk gør brug en mere fleksibel arbejdsstyrke, hvis 
ansættelsesvilkår, repræsentation og sociale beskyttelse fortsat er præget af uklarhed og 
i visse tilfælde stiller dem ugunstigt; 

1. bemærker det vigtige bidrag, som direktivet om elektronisk handel har ydet i de seneste 
to årtier med hensyn til at udvikle transport- og turismeplatformene på EU's digitale 
indre marked; 

2. bemærker, at anvendelsesområdet for den definition af informationssamfundstjenester, 
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der er fastsat i direktivet om elektronisk handel, har været genstand for en righoldig 
retspraksis fra EU-Domstolens side, navnlig hvad angår onlineplatforme inden for 
transportsektoren og sektoren for korttidsleje, hvorfor der under hensyntagen til den 
pågældende retspraksis er behov for et ajourført og klart anvendelsesområde for 
definitionen; 

3. påpeger, at onlineplatforme inden for transport og turisme generelt er blevet hilst 
velkommen af brugerne, og at deres aktiviteter har medført en ny forbrugeradfærd; 
bemærker, at tilskyndende proaktive foranstaltninger fra platformenes side kan være én 
måde at sikre øget tillid, beskyttelse og sikkerhed for brugerne på; minder imidlertid 
om, at manglen på klare, gennemsigtige og ajourførte regler i nogle tilfælde har 
resulteret i opsplitning af markedet og usikkerhed, hvilket potentielt kan skade 
virksomheder og skabe væsentlige hindringer for deres videre udvikling, navnlig for 
nye virksomheder, der kommer ind på markedet;

4. opfordrer Kommissionen til at præcisere transport- og turismeplatformes ansvarlighed 
under hensyntagen til den specifikke forretningsmodel; opfordrer Kommissionen til at 
fastsætte en ensartet forpligtelse for transport- og turismeplatforme med henblik på at 
kontrollere tjenesteydernes identitet og til at afkræve tjenesteydere de tilladelser, 
licenser og certifikater, der attesterer lovligheden og sikkerheden af den tilbudte 
tjeneste, til at indføre due diligence-protokoller for at sikre, at udbydere af 
informationstjenester stiller ajourførte oplysninger til rådighed, samt til at træffe 
foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt indhold med henblik på at skabe og bevare 
sikrere rammer og retssikkerhed for brugerne og de offentlige myndigheder;

5. opfordrer Kommissionen til at fastlægge principper på EU-plan for at præcisere 
procedurerne for anmeldelse og fjernelse af indhold under hensyntagen til den udbudte 
digitale tjenestes art og de involverede aktører; mener, at der bør indføres en effektiv, 
afskrækkende og proportionel sanktionsmekanisme til brug i tilfælde af, at en platform 
ikke reagerer efter at være blevet underrettet af en kompetent myndighed om dennes 
konkrete kendskab til en lovstridighed;

6. understreger nødvendigheden af at vurdere spørgsmålet vedrørende tredjelandes 
markedspladser, der giver adgang til produkter og tjenester til europæiske forbrugere, 
når der ikke er en producent, importør eller distributør etableret i EU, med henblik på at 
sikre, at den relevante EU-lovgivning overholdes; 

7. minder om vigtigheden af, at eksisterende EU-institutioner, -agenturer og -organer 
sikrer en effektiv gennemførelse og håndhævelse af de regler, der påvirker 
onlineplatformsmarkedet, bl.a. med henblik på at lette dataudvekslingen, forbrugernes 
klageadgang og fremme dialogen mellem aktørerne; understreger den store betydning 
og de særlige omstændigheder, der præger onlineplatformsmarkedet for transport og 
turisme, og som kræver en sektorspecifik tilgang og særlig opmærksomhed; opfordrer 
til, at muligheden for at oprette et fælles kontaktpunkt for turisme- og 
transportplatforme inden for de eksisterende rammer undersøges; 

8. anmoder Kommissionen om en yderligere uddybelse af, hvordan 
oprindelseslandsprincippet, herunder eventuelle undtagelser, sikrer retssikkerhed i hele 
EU;



AD\1212369DA.docx 5/11 PE648.502v03-00

DA

9. opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på situationen for SMV'er; 
anbefaler, at der i fremtidig lovgivning tages hensyn til de forskelle, der findes blandt 
aktørerne i det indre marked; opfordrer endvidere til at reducere unødvendige 
administrative byrder for SMV'er, der leverer tjenester inden for transport- og 
turismesektoren, og til at tage hensyn til, at mange SMV'er har begrænset adgang til 
finansiering; fremhæver behovet for at forbedre adgangen til data for SMV'er i 
transport- og turismesektoren;

10. henleder opmærksomheden på, at indholdet på transport- og turismeplatforme er af en 
helt særlig karakter sammenlignet med andre sektorer, og at dette indhold i visse 
tilfælde skal overholde meget præcise kriterier, som er fastsat på nationalt plan; 
efterlyser en sektorspecifik EU-koordineret indsats, hvor alle interessenter i 
overensstemmelse med reglerne om det indre marked enes om en række kriterier, såsom 
tilladelser, licenser eller, hvor det er relevant, et lokalt eller nationalt 
registreringsnummer på en ydet tjeneste, der er nødvendige for at tilbyde en tjeneste på 
en platform, med henblik på at lette samarbejde og fremme forretningsmuligheder; 
fremhæver den store betydning, som de platforme i den kollaborative økonomi, hvor 
både private og fagfolk udbyder tjenester, har inden for transport- og turismesektorerne; 
understreger vigtigheden af at undgå at pålægge alle udbydere af tjenester, navnlig peer-
to-peer-udbydere af tjenester og SMV'er, uforholdsmæssigt store 
underretningsforpligtelser og en unødvendig administrativ byrde;

11. opfordrer Kommissionen til at styrke forholdet mellem interessenter og lokale 
myndigheder på markedet for korttidsleje og mobilitetstjenester; mener, at retsakten om 
digitale tjenester bør sigte mod at sikre retssikkerhed og klarhed på dette marked ved at 
skabe en forvaltningsramme, der formaliserer samarbejdet mellem korttidsudlejnings- 
og mobilitetsplatforme og nationale, regionale og lokale myndigheder, navnlig med 
henblik på at udveksle bedste praksis og dermed lette deres daglige aktiviteter, og ved at 
indføre en række oplysningsforpligtelser vedrørende korttidsudlejnings- og 
mobilitetsplatforme i forhold til deres tjenesteydere for så vidt angår relevant national, 
regional og lokal lovgivning;

12. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens aftale med visse platforme inden 
for korttidsudlejningssektoren om dataudveksling, som blev indgået i marts 2020, og 
mener, at denne aftale vil sætte de lokale myndigheder i stand til bedre at forstå 
udviklingen i den kollaborative økonomi og muliggøre en pålidelig og kontinuerlig 
dataudveksling og dermed støtte en evidensbaseret politikudformning; opfordrer 
Kommissionen til at træffe yderligere foranstaltninger til at opstille mere omfattende 
rammer for udveksling af data med korttidsudlejningsplatforme på baggrund af høringer 
af alle relevante interessenter og til at pålægge systemiske platforme en forpligtelse til at 
dele deres data med Eurostat og det nationale statistiske kontor i det land, hvor 
tjenesteyderen opererer, under fuld overholdelse af databeskyttelsesforordningen1;

13. henleder opmærksomheden på vigtigheden af dataadgang, dataportabilitet og 
gennemsigtig dataforvaltning i platformsøkonomien; fremhæver den helt afgørende 
rolle, som data spiller for de lokale myndigheder med hensyn til at håndhæve og udvikle 

1 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 (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88).
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politikker på områderne for transport og turisme og skabe nye innovative tjenester, som 
bidrager til EU's konkurrenceevne; mener, at visse data også er et strategisk offentligt 
gode og glæder sig over Europa-Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi 
for data, navnlig udviklingen af fælles europæiske dataområder inden for strategiske 
økonomiske sektorer, såsom transport og mobilitet; understreger nødvendigheden af, at 
reglerne om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse og behandling af data 
overholdes;

14. henleder opmærksomheden på den store betydning, som data har for transportsektoren 
med hensyn til at understøtte den teknologiske udvikling af kunstig intelligens, 5G og 
anden relevant trådløs netværksteknologi samt opkoblet og automatiseret mobilitet; 
opfordrer Kommissionen til at fremme virksomhedsinnovation i fuld overensstemmelse 
med EU's lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger; mener, 
at data skal kunne flyde frit mellem køretøjer og tjenesteudbydere, og opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre konkurrencebaseret adgang til køretøjsdata med henblik på 
dels vedligeholdelse og reparation og dels nystartede virksomheder på 
mobilitetsområdet; 

15. bemærker, at de såkaldte rådata, dvs. data, der ikke er blevet behandlet med henblik på 
brug, og som kan indeholde ikke-personoplysninger, kan tjene vigtige sociale formål; 
opfordrer Kommissionen til at skabe en retlig ramme og en incitamentsordning for så 
vidt angår deling af rådata med den private sektor, offentlige institutioner og 
universiteter til brug for forskning og samarbejde mellem interoperabilitetsplatforme og 
under fuld overholdelse af databeskyttelsesreglerne;

16. understreger nødvendigheden af at fremme udveksling af data, digitalisering og big data 
på platforme, der anvendes inden for transport- og logistiksektorerne for at styrke en 
større effektivitet inden for organisering og forvaltning af trafikstrømme af varer og 
passagerer samt en bedre anvendelse af infrastrukturer og ressourcer; anmoder 
Kommissionen om at oprette et koordineret system med disse platforme på EU-niveau 
for at sikre en bedre synlighed af forsyningskæderne, forvaltning i realtid af 
forsyningstrafikken og varestrømmene samt en forenkling og mindskelse af de 
administrative byrder langs TEN-T, især ved grænseoverskridende strækninger; minder 
om vigtigheden af at sikre tilgængelighed, interoperabilitet og udveksling af ajourførte 
rejse- og trafikdata i realtid for at fremme onlineudbuddet af og -efterspørgslen efter alle 
transportformer i overensstemmelse med ITS-direktivet2; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere alle de barrierer, der forhindrer fremvæksten af et multimodalt marked for 
onlinetjenester, der udbyder bytransport, regional transport og transport over store 
afstande;

17. henleder opmærksomheden på det potentiale, som MaaS-platforme (mobilitet som en 
tjenesteydelse) frembyder med hensyn til digitalisering, automatisering og 
dekarbonisering af mobiliteten inden for EU; opfordrer Kommissionen til at evaluere 
indførelsen af afbalancerede MaaS-systemer for at forhindre monopoler og sikre 
håndhævelsen af de relevante love og politikker og for at muliggøre en vis grad af 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (EØS-relevant tekst) 
(EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1-13).
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kontrol af sådanne systemer fra de lokale myndigheders side;

18. anerkender, at den digitale økonomi, navnlig platforme, kan have en væsentlig 
indvirkning på veletablerede regulerede forretningsmodeller i mange strategiske 
sektorer såsom transportbranchen og hotel- og restaurationsbranchen; understreger 
derfor nødvendigheden af at fremme lige vilkår, især for innovatorer, virksomheder og 
nye markedsdeltagere, herunder SMV'er og nystartede virksomheder, og af at bygge 
videre på forordningen om forholdet mellem platforme og virksomheder3 med henblik 
på at bevare en mangfoldighed af aktører, sikre et godt konkurrencemiljø og begrænse 
markedsgiganternes dominans; fremhæver, at det er bydende nødvendigt, at 
Kommissionen opstiller klare kriterier og fastlægger en definition af "systemiske 
platforme";  opfordrer de kompetente myndigheder til fortsat at være årvågne for at 
undgå, at der opstår monopoler på markedet for rejse- og turismeplatforme ved at 
overvåge urimelige praksisser, såsom urimelig fremhævelse af bestemte, herunder egne, 
produkter på onlinesøgemaskiner, hvilket kan føre til skævheder på prisfastsættelses- og 
indkøbsområdet;

19. fremhæver, at den digitale økonomis æra bør være kendetegnet ved jobsikkerhed og 
sammenlignelige ansættelsesvilkår for henholdsvis selvstændige erhvervsdrivende og 
personer i traditionel beskæftigelse; tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til at 
vurdere tilstrækkeligheden af de nationale arbejdsretlige regler og bestemmelserne i 
EU's arbejdsmarkedslovgivning;   

20. påpeger, at de digitale platformes funktionsmåde på området for transport og turisme 
har spillet en positiv rolle med hensyn til at skabe nye job, navnlig for unge og 
ufaglærte arbejdstagere; 

21. glæder sig i denne henseende over det nye direktiv om gennemsigtige og forudsigelige 
arbejdsvilkår4 og over Rådets henstilling om adgang til social beskyttelse for 
arbejdstagere og selvstændige5; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge 
håndhævelsen af de gældende regler på dette område; minder i denne sammenhæng om 
Europa-Parlamentets igangværende arbejde på dets betænkning med titlen: "Rimelige 
arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye 
beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling"6; 

22. opfordrer til, at der etableres et internationalt forvaltningssystem, der pålægger 
indehaverne af platforme at overholde visse minimumsrettigheder og 
beskyttelsesforanstaltninger, og som regulerer anvendelsen af data og algoritmisk 
ansvarlighed på arbejdsmarkedet; minder om, at Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder sikrer alle kategorier af arbejdstagere en grundlæggende ret 
til at tage kollektive skridt for at forsvare deres interesser;

3 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).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige 
arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 105-121).
5 Rådets henstilling af 8. november 2019 om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige, 
2019/C 387/01 (EUT C 387 af 15.11.2019, s. 1-8).
6 Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – Nye beskæftigelsesformer, 
der er knyttet til den digitale udvikling (2019/2186(INI)). 
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23. understreger behovet for gennemsigtighed på transport- og turismeplatformene, navnlig 
hvad angår de algoritmer, der påvirker service, prisfastsættelse, reklame og digitale 
tillidsopbygningsmekanismer, såsom rangordninger og bedømmelser, samtidig med at 
forretningshemmeligheder beskyttes; opfordrer til gennemførelse af den gældende 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og til overholdelse af de europæiske standarder samt til 
indførelse af yderligere og mere klare regler for oplysninger om de årsager, der ligger til 
grund for individuel prisfastsættelse, tilbud og rangordning, navnlig når sådanne 
beslutninger foretages af software, der træffer beslutninger automatisk; mener, at 
forbrugerne bør informeres ordentligt, og at deres rettigheder bør sikres effektivt; 
mener, at det bør være muligt for forbrugere at anmode om kontrol og berigtigelse af 
eventuelle fejl, der skyldes automatiske beslutninger, og søge erstatning i en sådan 
sammenhæng;

24. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme 
interoperabiliteten blandt de anordninger, applikationer, datalagre, tjenester og netværk, 
der er nødvendige for at opnå det fulde udbytte af udrulningen af informations- og 
kommunikationsteknologier (IKT), som også anvendes i transport- og 
turismesektorerne;

25. fremhæver behovet for, at onlineplatforme inden for transport og turisme gennem deres 
tjenester fremmer bæredygtighed i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt; 
fremhæver den rolle, som digitaliseringen kan spille for at gøre transport- og 
turistsektorerne mere bæredygtige, navnlig i byområder, samt ved at fremme en mere 
effektiv udnyttelse af ressourcerne og underudnyttede områder, som traditionelt set ikke 
nyder godt af turisme; minder om, at velinformerede brugere er en vigtig drivkraft bag 
bæredygtig transport og turisme; opfordrer onlineplatformene til at inkludere 
miljøvenlige alternativer i deres tilbud og servicevilkår og opfordrer Kommissionen til 
at fastsætte retningslinjer for onlineplatformene inden for transport og turisme og 
forsyne dem med værktøjer og oplysninger om, hvordan de kan informere deres kunder 
og brugere bedre om deres tjenesters miljømæssige konsekvenser; 

26. understreger, at den hidtil usete krise, som covid-19-pandemien har udløst, i høj grad 
har øget efterspørgslen efter digitale tjenester og fremhævet behovet for, at EU skal 
styrke sin digitale suverænitet; glæder sig over Kommissionens initiativ om at oprette et 
netværk af kontaktpunkter i medlemsstaterne og oprette en EU-dækkende platform med 
henblik på at lette udvekslingen af oplysninger om trafikstrømme i grønne korridorer og 
om nationale beredskabsforanstaltninger på transportområdet; understreger, at det er 
nødvendigt at fortsætte med at støtte samarbejdet om grønne korridorer for at sikre, at 
EU's forsyningskæder fungerer gnidningsløst og for at sikre fri bevægelighed for varer i 
hele EU's transportnet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's, 
koordinationsplatform er effektiv i genopretningsfasen;

27. påpeger covid-19-krisens alvorlige følger for turistsektoren i EU; opfordrer 
Kommissionen til at etablere en EU-platform for udveksling af data og oplysninger 
mellem alle aktører i turismesektoren for at fremme udvekslingen af bedste praksis og 
fremme bæredygtighed i genopretningsfasen.
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Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren 

har modtaget input fra følgende enheder eller personer under udarbejdelsen af udkastet til udtalelse 
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Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde (2020/2018(INL)):
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DG Connect
DG EMPL
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