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Høring vedr. EU-Kommissionens offentlige høring af Digital Service Act 
Package 

 

Dansk Erhverv har fået spørgeskemaet om ”Pakken om digitale tjenester: åben offentlig høring” i 

høring og har følgende bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger 

 

EU-Kommissionen har sendt et 69 sider spørgeskema med 6 moduler i høring som led i at ind-

samle baggrundsdokumentation om den fremtidige regulering af det indre marked for digitale tje-

nester og platformsansvar. 

 

Dansk Erhverv har gennemgået spørgsmålene og må desværre konkludere, at spørgeskemaet ikke 

rammer de forhold, vi mener er helt essentielle for den fremtidige lovgivning. 

 

Dansk Erhvervs grundlæggende synspunkt er, at platformene skal have samme ansvar som tilsva-

rende virksomheder i samme situation med samme aktiviteter. Det forudsætter, at man vurderer 

dem i lyset af de regelsæt der gælder, for de pågældende platformes aktiviteter. 

 

Men i spørgeskemaet behandles problemet med farlige produkter i samme spørgsmål som proble-

met med ulovligt indhold, selvom der er tale om ret forskellige problemstillinger og regelsæt.  

 

Spørgeskemaet spørger indtil om besvareren selv har prøvet at købe noget ulovligt, om de har 

rapporteret det til platformen eller myndighederne, om det var tydeligt etc. etc. Spørgeskemaets 

fokus forekommer at være begrænset til om platformene fjerner ulovlige varer/indhold, hvis de 

gøres opmærksomme på det. Og om forbrugerne opdager det og kan melde det.   

 

Det tager ikke fat i problemstillingen om hvorvidt det skulle være ulovligt at placere det på plat-

formen og om platformen har et ansvar, som vi mener er det helt centrale.  

 

Vi har derfor besluttet ikke at besvare spørgeskemaet men vedhæfter i stedet vores tidligere hø-

ringssvar af 12. juni 2020 på EU-Kommissionens IIA vedr. hhv. Deepening the internal market og 

Ex-ante regulatory instruments, samt vores undersøgelse af 50 køb på 3 platforme med uddy-

bende baggrundsnotater, som beskriver de store problemer vi ser.  
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Vi vedlægger samtidig til orientering en større europæisk undersøgelse fra Toy Industries of Eu-

rope, der også dokumenterer det store problem med salg af ulovlige varer fra tredjelands sælgere 

på online markedspladser. Heri foreslås også, at det klarlægges i lovgivningen, at disse online 

markedspladser mødes med et ansvar på linje med det ansvar som traditionelle operatører på det 

europæiske marked mødes med.  

 

Den ulige konkurrence fra 3. lands sælgere på online markedspladser som ikke efterlever EU-reg-

lerne og hvor der ikke gribes ind underminerer det indre marked, forbrugersikkerheden og Euro-

pæiske virksomheder. 

 

Vi vedhæfter også et notat fra advokatfirmaet Wiggin som gør op med den udbredte misforståelse, 

der går på, at disse online markedspladser/platforme skulle være omfattet af ansvarsfritagelsen i 

e-handelsdirektivet blot fordi de er platforme.  

  

Specifikke bemærkninger 

For så vidt angår spørgsmålene på pp. 46-52, der vedrører arbejdsmarkedet, henvises til Dansk 

Arbejdsgiverforenings høringssvar. 

Med venlig hilsen, 

Lone Rasmussen 

Markedschef 


