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Høringssvar vedr. lov om produkter og markedsovervågning

Teleindustrien (TI) har modtaget udkast til lov om produkter og
markedsovervågning i høring. TI skal hermed fremkomme med sine bemærkninger til forslaget.
Lovforslaget indebærer, at teleselskaber efter §24 kan pålægges at
foretage blokeringer af onlinegrænseflader. Afgørelse om blokering
af en onlinegrænseflade træffes af domstolene ved kendelse efter
kontrolmyndighedens begæring.
TI har forståelse for, at man politisk ønsker at beskytte forbrugerne mod farlige produkter. Grundlæggende ser TI dog med bekymring på udviklingen, hvor man fra politisk side på flere og flere områder anvender blokering af forbrugernes adgang til dele af internettet som redskab til regulering og indgreb. Det strider mod internettets grænseoverskridende og åbne natur, at man politisk afskærer brugerne fra dele af nettet og i praksis skaber en dansk
version af internettet afgrænset af danske regler. En væsentlig del
af løsningen er efter TI’s opfattelse at styrke brugernes kompetencer og evne til kritisk at tilgå digitale tjenester og indhold på internettet.
Når det konkret findes nødvendigt at lave en model for blokeringer
i forhold til farlige produkter, finder TI det positivt, at man med
dette lovforslag etablerer en model, der baserer sig på afgørelser
fra domstolene. Teleselskaber kan alene foretage den type indgreb
og afgrænsning af brugernes adgang til internettet på baggrund af
klare juridiske hjemler og afgørelser.
TI noterer sig, at der i bemærkningerne til lovforslaget er nogle
overvejelser om ophævelse af blokeringer. Det er efter TI’s opfattelse meget vigtigt, at også processen for ophævelse af blokeringer sker på et klart grundlag. Det fremgår af bemærkningerne, at
såfremt kontrolmyndigheden bliver bekendt med, at grundlaget for
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kendelsen ikke længere er til stede, så skal kontrolmyndigheden
hurtigst muligt foranledige, at blokeringen fjernes. Det fremgår
dog ikke, hvad det indebærer konkret, og om det eksempelvis
kræver en fornyet stillingtagen fra domstolen at ophæve afgørelsen om blokering. TI opfordrer til, at dette præciseres i lovforslaget.
Det fremgår endvidere, at kontrolmyndigheden ikke pålægges en
pligt til løbende at kontrollere blokerede hjemmesider. TI har forståelse for, at dette kan være en administrativ ressourcekrævende
opgave. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis kontrolmyndigheden forpligtes til, med et fast interval, at gennemgå de blokerede
onlinegrænseflader, med henblik på at sikre, at en evt. unødvendig
blokering ikke opretholdes i længere tid.
Som det er tilfældet på andre områder, er telebranchen indstillet
på at sikre en enkel model for håndtering af blokeringer på tværs
af branchen. Vi foreslår derfor, at der i praksis fastlægges procedurer for kommunikation og implementering af domstolsafgørelser
mellem Sikkerhedsstyrelsen og telebranchen evt. i form af et Code
of Conduct for implementering af blokeringer.
Samtidig vil TI benytte lejligheden til at udtrykke bekymring for, at
omfanget af blokeringer potentielt kan blive meget stort, og at den
administrative byrde ved at håndtere blokeringer derved også kan
blive blive meget stor. TI opfordrer på den baggrund til, at det gøres meget klart, hvilke kriterier, der lægges til grund for, at online
tjenester kan blokeres af domstolen, herunder hvorledes tjenesten
skal rette sig mod danske brugere og det danske marked (fx i form
af sprog). Endvidere henstilles til, at indgreb med blokeringer alene kan anvendes steder, hvor indgrebet reelt beskytter et større
antal brugere.
Endelig ønsker TI at gøre opmærksom på, at DNS blokering sker
på overordnet niveau, det vil sige af en hel online tjeneste, og at
eventuelle blokeringer således også vil kunne omfatte markedsføring af andre produkter, som ikke er omfattet af forbuddet. TI opfordrer til, at dette gøres klart for domstolene og kan lægges til
grund ved en proportionalitetsvurdering.
Afslutningsvis skal TI foreslå, at der aftales en evaluering af denne
løsning efter eksempelvis 2 år.
Med venlig hilsen
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