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Besvarelse af B 125 spørgsmål 5 alm. del stillet af udvalget den 22. 

april 2021 efter ønske fra Mona Juul (KF). 

 

Spørgsmål:  

Er ministeren parat til at ændre fokus i EU-forhandlingerne om de fremti-

dige platformsregler fra primært at tale om, at virksomhederne hurtigere 

skal fjerne farlige varer, når de bliver bedt om det, til at det slet ikke skal 

være tilladt at sælge farlige produkter? 

Svar: 

Jeg kan oplyse, at det allerede i dag ikke er tilladt at sælge produkter inden 

for EU, der ikke lever op til de gældende regler for produktsikkerhed. Dette 

er primært reguleret i den harmoniserede produktlovgivning og det gene-

relle produktsikkerhedsdirektiv.  

 

I forhold til de igangværende forhandlinger om Digital Services Act er det 

væsentligt for regeringen, at online platforme får et ansvar, der svarer til 

deres rolle i forhold til, hvordan informationen på den pågældende digitale 

tjeneste er tilvejebragt og viderebringes. Det vil sige, at platformens for-

pligtelser i forhold til informationsstrømmen skal afspejle, hvor platformen 

er i spændet mellem den helt passive ansvarsfri aktør og den fuldt ud an-

svarlige sælger.  

I forhandlingerne vil det desuden være et fokuspunkt for regeringen, at de 

største digitale platforme proaktivt identificerer og fjerner ulovligt indhold 

samt, at det sikres, at det ulovlige indhold ikke uploades på ny.  

Regeringen vil også i forhandlingerne lægge vægt på, at online markeds-

pladser, der har til formål at formidle salg af produkter, pålægges at leve 

op til de forbrugerbeskyttende regler, herunder produktsikkerhed, hvis det 

efter en samlet vurdering ikke fremgår tydeligt for en gennemsnitlig for-

bruger, at denne ikke handler med platformen selv. 
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