EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

Bruxelles, den 7. marts 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM ELEKTRONISK
HANDEL OG NETNEUTRALITET

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør interessenter være opmærksomme på de juridiske konsekvenser,
der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUlovgivningen om levering af informationssamfundstjenester, herunder især direktiv
2000/31/EF (direktivet om elektronisk handel)4 og forordning (EU) 2015/2120 om åbne
internet5, fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede
Kongerige Det vil navnlig have de nedenfor beskrevne konsekvenser:

1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.

3

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om
elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

5

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger
vedrørende adgang til det åbne internet (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

1.

OPRINDELSESLANDSPRINCIPPET (ELEKTRONISK HANDEL)

I henhold til klausulen om det indre marked (også kaldet "oprindelseslandsprincippet") i
artikel
3 i
direktivet
om
elektronisk
handel
er
tjenesteydere af
informationssamfundstjenester6 omfattet af lovgivningen i den EU-medlemsstat, som
denne er etableret i, og ikke de forskellige love i de EU-medlemsstater, hvor tjenesterne
leveres, om end klausulen giver mulighed for visse fravigelser. Klausulen suppleres af en
bestemmelse, der forbyder påbud om forudgående godkendelse og lignende krav, der
gælder specifikt for disse tjenesteydere (artikel 4 i direktivet om elektronisk handel).
Derudover er der i direktivet fastsat generelle krav om oplysningspligt over for brugerne,
onlineindgåelse af kontrakter og kommerciel kommunikation online (artikel 5-11 i
direktivet om elektronisk handel). Tjenesteydernes formidleransvar er i visse tilfælde
begrænset (afdeling 4 i kapitel II i direktivet om elektronisk handel).
Fra og med udtrædelsesdatoen kan tjenesteydere af informationssamfundstjenester, der er
etableret i Det Forenede Kongerige, og som leverer informationssamfundstjenester til
EU, ikke længere påberåbe sig oprindelseslandsprincippet og den nævnte regel, der
forhindrer ordninger om forudgående godkendelse. De generelle krav om
oplysningspligt, der er fastsat i direktivet om elektronisk handel, finder ikke længere
anvendelse på disse tjenesteydere. Som følge heraf vil virksomheder, der er etableret i
Det Forenede Kongerige, og som leverer informationssamfundstjenester til EU, være
omfattet af hver enkelt EU-27-medlemsstats kompetenceområde. Hver EU-27medlemsstat vil have ret til at forlange, at deres nationale regler gælder for leveringen af
sådanne tjenester, herunder f.eks. ordninger om forudgående godkendelse eller regler om
oplysningspligt over for brugerne. Desuden finder begrænsningerne i formidleransvaret
for tjenesteydere som fastsat i direktivet om elektronisk handel ikke længere anvendelse
på tjenesteydere, der er etableret i Det Forenede Kongerige.
2.

NETNEUTRALITET

Ved forordning (EU) 2015/2120 om åbne internet er der indført fælles regler for at sikre
lige og ikkediskriminerende behandling af trafikken ved levering af
internetadgangstjenester og beskytte slutbrugeres hertil hørende rettigheder. Selv om
disse regler fra og med udtrædelsesdatoen ikke længere finder anvendelse på Det
Forenede Kongerige, vil de fortsat finde anvendelse på leveringen af
internetadgangstjenester
til
EU-27,
uanset
hvor
tjenesteyderen
af
informationssamfundstjenesterne er etableret.
På Kommissionens websted https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commercedirective findes der generelle oplysninger om elektronisk handel og
6

"Informationssamfundstjeneste" defineres som "enhver tjeneste i informationssamfundet, dvs. enhver
tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel
anmodning fra en tjenestemodtager", jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske
forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).
Eksempler på tjenester, der er omfattet af direktivet om elektronisk handel, omfatter
onlineinformationstjenester (f.eks. onlineaviser), online salg af produkter og tjenester (bøger,
finansielle serviceydelser og rejser), onlinereklame, professionelle tjenesteydelser (advokater, læger,
ejendomsmæglere), underholdning og grundlæggende formidlingstjenester (adgang til internettet,
overførsel og lagring af oplysninger). Disse tjenester omfatter også tjenester, der er gratis for
tjenestemodtageren, og finansieret ved hjælp af f.eks. reklamer eller sponsorater.
2

informationssamfundstjenester. Denne side opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger om Det Forenede Kongeriges udtræden.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
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