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Høring om Kommissionens meddelelse om ulovligt indhold online og 

øget ansvar for online platforme 

Dansk Erhverv har modtaget høring om Europa-Kommissionens meddelelse om ulovligt indhold 

online og øget ansvar for online platforme, COM (2017) 555. 

 

Dansk Erhverv er positiv over initiativet til en mere klar og transparent fortolkning af online plat-

formenes ansvar for at mindske omfanget af ulovligt indhold på deres platforme gennem ”notice 

and take down” proceduren.  

 

Kommissionens meddelelse omfatter imidlertid en række meget forskellige typer af ulovligt ind-

hold, og det er tvivlsomt, om det er hensigtsmæssigt at behandle så forskellige typer af overtræ-

delser med dertil knyttede meget forskellige konsekvenser under ét. Her tænkes for eksempel på, 

at områder som børneporno og terror behandles overordnet under de samme regler som f.eks.  

overtrædelser af bl.a. de markedsføringsretlige regler i UCP-direktivet.  

 

Dansk Erhverv vil på den baggrund opfordre til, Kommissionen for fremtiden fastsætter de kon-

krete forpligtelser mere specifikt således, at den fornødne proportionalitet og relevans af tiltagene 

kan sikres.  

 

Generelle bemærkninger 

For det første er det væsentligt for Dansk Erhverv, at forpligtelsen for platformene og de øvrige 

involverede virksomheder er proportional og ikke pålægger administrative byrder, som ikke i til-

strækkeligt omfang understøtter formålet; nemlig at undgå ulovligt indhold af en vis relevans. 

 

Meddelelsen fastslår bl.a., at online platforme bør offentliggøre jævnlige gennemsigtighedsrap-

porter, og at Kommissionen vil gennemføre yderligere analyser af muligheden for at indføre faste 

tidsgrænser for, hvor hurtigt en online platform er forpligtet til at fjerne ulovligt indhold. Disse 

tiltag kan efter omstændighederne være uforholdsmæssigt omkostningstunge for mindre og mel-

lemstore platforme og derved hæmme udviklingen af den digitale økonomi i Europa, hvilket 

Dansk Erhverv opfordrer til, at Kommissionen er opmærksom på.  
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For det andet er det væsentligt, at Kommissionen anerkender vigtigheden af etableringen af en 

forpligtende og effektiv proces, der sikrer den bedst mulige beskyttelse af IP-rettigheder, herun-

der ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder mv. I den forbindelse er det vo-

res opfattelse, at den nuværende situation i forhold til ”notice and take down” proceduren særligt 

i forbindelse med salg af kopier af varemærkeretligt beskyttede produkter ikke er tilstrækkelig ef-

fektiv.  

 

Således har vi kendskab til, at mange danske (og europæiske) virksomheder dagligt bruger 

enorme ressourcer på at rette henvendelse til online platforme med henblik på at få fjernet kræn-

kende kopiprodukter, for kort efter at erfare, at produktet eller et identisk produkt igen er til salg 

på samme online platform.  

 

I relation til de gentagende og kontinuerlige IP-krænkelser, er Dansk Erhverv positiv overfor, at 

Kommissionen kraftigt opfordrer online platformene til at gøre yderligere brug af og udvikle auto-

matiske teknologier med henblik på at fremsøge og dermed forhindre ”re-upload” af ulovligt ind-

hold. 

 

Det er samtidig væsentligt at notere sig, at der ved salg af fysiske produkter meget ofte er en nær 

sammenhæng mellem overtrædelser af produktsikkerhedsreglerne og salg af kopiprodukter. Vig-

tigheden af et effektivt ”notice and take down” system i denne sammenhæng er derfor ikke alene 

et spørgsmål om at sikre kommercielle rettigheder, men i lige så høj grad et spørgsmål om forbru-

gerbeskyttelse. 

 

På områder som for eksempel fødevarer, medicin, legetøj, elektriske produkter, udstyr til person-

lig sikkerhed, værktøj mv. findes der meget restriktiv lovgivning relateret til den sikkerhedsmæs-

sige sammensætning af indhold og fysiske fremstilling og udformning af produkterne. Det er vo-

res erfaring, at de aktører, der ofte krænker ophavs-, design- eller varemærkerettigheder heller 

ikke i tilstrækkelig grad har udformet deres produkter i overensstemmelse med den relevante sik-

kerhedslovgivning på området, og således vil en effektiv indsats mod IP-krænkelser i høj grad 

kunne understøtte den effektive håndhævelse af produktsikkerhedslovgivningen.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående.  

 

Med venlig hilsen 

 

Betina Schiønning 

Chefkonsulent 


