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Møde i Europaudvalget den 26. september 2008 

Hermed Forbrugerrådets kommentarer til et af punkterne på Europaudvalgets 

dagsorden den 26. september 2008. 

 

Punkt 1.  Samråd med kulturministeren om samrådsspørgsmål A, ad KOM (2007) 

0836 om Kulturministerens redegørelse for regeringens holdning til Kommissio-

nens meddelelse vedrørende kreativt onlineindhold på det indre marked, herunder 

kommentering af det aftalememorandum, der i efteråret 2007 blev indgået i Frank-

rig mellem musik- og filmproducenter, internetudbydere og den franske regering. 

 

Forbrugerrådet har tidligere skrevet til Europaudvalget om sagen – jf. vedhæftede 

brev af 13. maj 2008 – og skal derfor alene kort opridse vores synspunkter vedrø-

rende det franske tiltag om at lukke for internetforbindelsen hos franske forbrugere, 

der kan have hentet ulovligt materiale fra internettet, også kaldet ”3 strikes and 

you’re out-princippet”. 

 

 Forbrugerrådet finder, at en begrænsning af eller lukning for forbrugernes ad-

gang til internettet er et groft overgreb mod centrale dele af forbrugernes bor-

gerrettigheder. 

 Udelukkelse fra internettet umuliggør deltagelse i det moderne samfund. Det er 

således væsentligt, at alle borgere sikres adgang til internetbaserede tjenester 

og indhold. 

 Den franske ”model” rejser derudover en lang række problemer, ikke mindst i 

relation til beskyttelse af privatlivets fred samt i relation til retssikkerhedsmæs-

sige aspekter (bl.a. overvågning af forbrugerne, identifikation af brugere via IP-

adresser, sortlistning af forbrugerne og forslaget om at ”gå uden om” domstols-

systemet). 

 De midler i form af bl.a. overvågning og begrænsning/lukning af den enkelte 

internetbruger, som den franske ”model” lægger op til, er på ingen måde pro-

portionale med de hensyn (kommercielle interesser), der søges varetaget. 
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Der er brug for, at man anerkender og beskytter forbrugernes rettigheder og rets-

sikkerhed i den digitale verden.  

 

Forbrugerrådet opfordrer således til, at de danske politikere arbejder aktivt 

på at sikre, at den franske model – eller en lignende ordning – IKKE bliver 

udbredt til hverken Danmark eller resten af EU! 

 

Læs mere i vedlagte dokumenter: 

 

 Forbrugerrådets henvendelse af 13. maj 2008 til Europaudvalget 

 Forbrugerrådets faktaark ”Udelukkelse fra internettet – også kaldet 3 strikes 

and you’re out – er i strid med forbrugernes basale rettigheder!” 

 Forbrugerrådets brev af 9. juli 2008 til Kulturministeriet vedrørende møderæk-

ken i Kulturministeriet om håndhævelsesmuligheder af ophavsretten på inter-

nettet. 

 Forbrugerrådet er medlem af den europæiske forbrugerorganisation BEUC. Du 

kan læse BEUC’s holdningspapir vedr. Kommissionens meddelelse om kreativt 

onlineindhold på det indre marked. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Boye   Agnete Sigurd 

Chef for Forbrugerpolitisk Center  Jurist 
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