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Besvarelse af spørgsmål 230 alm. del stillet af udvalget den 18. januar 

2021 efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V). 

 

Spørgsmål:  

I ministerens svar af 30. december 2020 på ERU alm. del spørgsmål 180 

fremgår det, at regeringen på EU-niveau bl.a. arbejder for, at der stilles 

større krav til digitale platforme, herunder ”krav til platformene om at ve-
rificere identiteten på sælgere på platformen, proaktivt at gøre en indsats 

for at opspore og fjerne ulovlige produkter fra deres markedspladser, at 

nedtagne produkter ikke dukker op igen, samt at samarbejde med de an-

svarlige myndigheder”. Ministeren bedes uddybe, om svaret skal forstås 
sådan, at regeringen arbejder for, at online markedspladser og platforme 

skal kunne fortsætte med at sælge farlige og ulovlige produkter og alene 

forpligtes til at fjerne dem, hvis myndighederne gør dem opmærksom på 

det. Hvis svaret til dette er bekræftende, bedes ministeren redegøre for, om 

han forventer, at myndighederne har ressourcer til at kontrollere og indbe-

rette så mange produkter, at det vil kunne løse problemet med salg af farlige 

produkter på markedspladserne. Henset til, at f.eks. Wish har 2 mia. pro-

dukter til salg og Amazon 135 mio. er det jo en større opgave. 

 

Svar: 

Det er regeringens holdning, at platformene skal have forpligtelser, der sva-

rer til deres rolle i værdikæden. Det vil sige, at platformens forpligtelser 

skal afspejle, hvor platformen befinder sig i spændet mellem den helt pas-

sive, ansvarsfri aktør og fuldt ud ansvarlig sælger. Jeg vil endvidere henvise 

til mine svar på ERU alm. del spørgsmål 224, 228 og 229, herunder at re-

geringen gerne ser, at de store platforme også pålægges mere proaktive for-

anstaltninger. På den måde skal platformene bidrage aktivt til at fjerne 

ulovlige produkter og dermed mindske antallet af ulovlige produkter, der 

sælges til danske og europæiske forbrugere. 

 

Regeringen er opmærksom på den markedsovervågningsudfordring, der er 

forbundet med, at online markedspladser markedsfører et stort antal pro-

dukter.  Det er imidlertid ikke den rigtige løsning at kontrollere alle pro-

dukter, der er til salg - hverken for forbrugerne, danske skatteborgere eller 

for de mange virksomheder, der på lovlig vis sælger deres varer via disse 

platforme.  
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Det er bl.a. derfor, at regeringen har afsat ressourcer til at udvikle alterna-

tive metoder og værktøjer, der ved hjælp af teknologier som kunstig intel-

ligens og machine learning kan scanne nettet for at finde farlige og ulovlige 

produkter, så der kan reageres så hurtigt som muligt. Der arbejdes i regi af 

Erhvervsministeriet i øjeblikket på et projekt, der skal få disse værktøjer 

udbredt til hele EU og dermed forstørre rækkevidden af vores fælles ind-

satser. På den måde kan vi fokusere vores ressourcer der, hvor risikoen og 

sandsynligheden for lovovertrædelser er størst.  

 

Generelt er regeringen naturligvis opmærksom på, at myndighedernes mar-

kedsovervågning og den måde, vi prioriterer ressourcerne på, skal afspejle 

markedets udvikling, og løbende tilpasses hertil. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup  
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