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Høringssvar

Vi støtter Europa-Kommissionens ambition om at styrke markedet for digitale tjenester i EU. Vi er enige i, at der er behov for klarhed om onlineplatformes rolle og
ansvar for at gøre internettet sikkert.
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Ulovligt og skadeligt indhold er for udbredt på internettet. Vi hilser derfor en klarere retlig ramme velkommen. Dette vil bidrage til at øge de europæiske borgeres tillid til digitale tjenester.

Høringssvar til Digital Services Act
Vi støtter Europa-Kommissionens ambition om at styrke markedet for digitale tjenester i EU. Vi er enige i, at der er behov for klarhed om onlineplatformes rolle og
ansvar for at gøre internettet sikkert.
Ulovligt og skadeligt indhold er for udbredt på internettet. Vi hilser det derfor velkommen, at der nu gøres en indsats for at styrke bekæmpelsen af det, og at der
kommer nogle klarere retlig rammer. Dette vil bidrage til at øge de europæiske
borgeres tillid til digitale tjenester.
Onlineformidlere, rettighedshavere, brugere, myndigheder og retshåndhævende myndigheder spiller alle en rolle med hensyn til at forbedre sikkerheden
og tilliden til internetøkonomien.
Vi er positive overfor regulering af online platforme og sociale netværk, i forhold
til de forpligtelser de pålægges i forhold til transparens, ansvar, viden om kunder,
compliance og tilsyn/inspektioner med mere. Disse tiltag forventes samlet set at
medvirke til at styrke tilliden til den digitale økonomi og til at sikre, at forbrugere
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og virksomheder, der anvender disse online platforme, nyder tilstrækkelig fundamental beskyttelse. Dette er samlet set positivt.
Set fra den finansielle sektors side kunne det måske være relevant at se på forordningens ordlyd omkring ”traceability of traders” (artikel 22) for at sikre at kravene i tilstrækkeligt omfang understøtter den finansielle sektors indsats mod finansiel kriminalitet og terrorfinansiering fx kravene til identifikation af virksomheden.
I tillæg til ”crisis protocols” (artikel 37) kunne yderligere krav om driftsstabilitet
”operational resilience” være relevante at introducere – også efter finansielt forbillede - givet især de meget store platformes stigende samfundsøkonomiske be-

Høringssvar

tydning.
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