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Besvarelse af spørgsmål 179 alm. del stillet af udvalget den 3. decem-

ber 2020 efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V) 

 

Spørgsmål:  
Ministeren anfører i svar af 25. november 2020 på spørgsmål S 378, at 

”det er regeringens holdning, at Wish og andre tilsvarende online mar-
kedspladser har et ansvar for at sikre, at produkter, der sælges på den på-

gældende online markedsplads, ikke er farlige. Det ansvar skal de leve op 

til”. Det fremgår ikke af svaret, hvor hjemlen til det nævnte ansvar for de 

pågældende online markedspladser skal findes. Ministeren bedes derfor 

oplyse, hvor i lovgivningen det nærmere fremgår, at online markedsplad-

serne har ansvar for at sikre, at farlige produkter ikke bringes til salg på 

online markedspladsen (forudgående ansvar), og hvor i lovgivningen det 

fremgår, at online markedspladsen har ansvar for at fjerne farlige produk-

ter, der alligevel måtte være kommet til salg på online markedspladsen. 

 

Svar: 

Spørgsmålet er relateret til et afsnit i besvarelsen, der vedrører regerin-

gens arbejde på EU-niveau i forbindelse med den kommende Digital Ser-

vices Act. Afsnittet relaterer sig med andre ord til regeringens holdning 

til indholdet af kommende regulering og ikke til gældende regulering.  

 

Regeringen arbejder for, at der i den fremtidige EU-lovgivning, stilles 

større krav til online markedspladser bl.a. i forbindelse med salg af farlige 

produkter. Med farligt produkt menes et produkt, der ikke lever op til 

produktsikkerhedsreglerne. Regeringens holdning er, at de nye regler 

bl.a. skal bidrage til, at der på online markedspladser sælges færre pro-

dukter, der ikke lever op til reglerne for produktsikkerhed, herunder at 

online markedspladser får et større ansvar for at fjerne farlige og ulovlige 

produkter, som er blevet bragt til salg på deres platform.  

 

Regeringen arbejder blandt andet for, at der stilles krav til platformene 

om at verificere identiteten på sælgere på platformen, proaktivt at gøre en 

indsats for at opspore og fjerne ulovlige produkter, at nedtagne produkter 

ikke dukker op igen, samt et styrket samarbejde med de ansvarlige myn-

digheder.  

 

De nuværende regler om online markedspladsers ansvar for ulovlige pro-

dukter findes bl.a. i e-handelsloven. E-handelsloven indeholder regler om 
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ansvarsfritagelse for ulovligt indhold for formidlere af informationssam-

fundstjenester, herunder online markedspladser. Det følger af e-

handelslovens § 16, stk. 1, at formidlere af informationssamfundstjenester 

ikke er ansvarlige for indholdet på tjenesten, når oplagringen sker på an-

modning af en tjenestemodtager, der selv har leveret indholdet, og hvis 

tjenesten ikke har kendskab til det ulovlige indhold. Dog skal tjenesten 

straks tage skridt til at fjerne eller blokere indholdet fra det tidspunkt, de 

får kendskab til det ulovlige indhold.  

 

Det vil sige, at en online markedsplads, som alene formidler salg, som 

udgangspunkt er ansvarsfri, indtil det tidspunkt, hvor platformen bliver 

bekendt med det ulovlige indhold, f.eks. salg af farlige produkter. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 


