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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage 

hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at opbygning af 

tillid og tiltro i onlineverdenen er 

afgørende for skabelsen af et digitalt 

indre marked og for dets succes; 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til beslutning 

Betragtning A b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ab. der henviser til, at en effektiv retlig 

ramme for databeskyttelse vil gøre det 

muligt for forbrugerne og 

virksomhederne at drage fuld fordel af det 

digitale indre marked og samtidig 

adressere IT-kriminalitet; 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at den konstant 

voksende indbyrdes forbundethed mellem 

mennesker, steder og ting gør tingenes 

internet til det ideelle mål for it-kriminelle; 

I. der henviser til, at den konstant 

voksende indbyrdes forbundethed mellem 

mennesker, steder og ting giver en øget 

risiko for IT-kriminalitet, da tingenes 

internet ofte ikke er så godt beskyttet som 

traditionelt udstyr, der er tilsluttet 

internettet, og som sådant er det ideelle 

mål for IT-kriminelle; 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. understreger, at IT-kriminalitet i 

alvorlig grad underminerer det digitale 

indre markeds funktion ved at mindske 

tilliden til udbydere af digitale tjenester, 

underminere grænseoverskridende 

transaktioner og skade interesserne hos 

forbrugerne af digitale tjenester alvorligt; 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at intensivere 

informationsudveksling om de 

udfordringer, de står overfor i forbindelse 

med bekæmpelse af cyberkriminalitet, samt 

forslag til løsning heraf; 

11. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at intensivere 

informationsudveksling om de 

udfordringer, de står overfor i forbindelse 

med bekæmpelse af cyberkriminalitet, samt 

forslag til løsning heraf; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at fremme et 

effektivt samarbejde og lette udvekslingen 

af oplysninger mellem de kompetente 

myndigheder med henblik på at forudse 

og forvalte potentielle risici, jf. direktivet 

om net- og informationssikkerhed; 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at iværksætte 

oplysnings- og bevidstgørelseskampagner 

for at sikre, at borgerne, navnlig børn og 

andre sårbare brugere, og den private 

sektor er klar over de risici, der er 

forbundet med cyberkriminalitet, og for at 

fremme anvendelsen af 

13. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at iværksætte 

oplysnings- og bevidstgørelseskampagner 

for at sikre, at borgerne, navnlig børn, 

mindreårige og andre sårbare brugere, og 

den private sektor er klar over de risici, der 

er forbundet med cyberkriminalitet, og for 

at fremme anvendelsen af 
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sikkerhedsforanstaltninger såsom 

kryptering; 

sikkerhedsforanstaltninger såsom 

kryptering; 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. anser styrket samarbejde med 

tjenesteudbydere for at være en nøglefaktor 

med hensyn til at fremskynde og strømline 

gensidig retshjælp og gensidige 

anerkendelsesprocedurer; 

16. anser styrket samarbejde mellem de 

kompetente myndigheder og 
tjenesteudbydere for at være en nøglefaktor 

med hensyn til at fremskynde og strømline 

gensidig retshjælp og gensidige 

anerkendelsesprocedurer; 

  

Ændringsforslag  8 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. mener, at EU og de nationale 

myndigheder bør have beføjelse til at 

vedtage foreløbige foranstaltninger til 

forebyggelse af alvorlig og uoprettelig 

skade for forbrugerne, navnlig midlertidig 

lukning af et websted, et domæne eller en 

tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller 

konto, forudsat at EU-borgeres 

grundlæggende rettigheder, 

databeskyttelsesreglerne og national 

lovgivning overholdes; 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. mener, at innovation ikke bør 

hæmmes af unødigt bureaukrati for 

softwareudviklere og hardwarefabrikanter; 

opfordrer den private sektor til at indføre 

frivillige foranstaltninger, der tager sigte på 

17. mener, at udviklere af innovativ 

software og hardwarefabrikanter har en 

interesse i at investere i løsninger til 

forebyggelse af IT-kriminalitet; opfordrer 

i denne forbindelse den private sektor til at 
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at styrke tilliden til sikkerheden ved 

software og udstyr, såsom tillidsmærket for 

tingenes internet; 

indføre frivillige foranstaltninger, som 

f.eks. standarder, der tager sigte på at 

styrke tilliden til sikkerheden ved software 

og udstyr, såsom tillidsmærket for tingenes 

internet, udviklet på grundlag af den 

relevante EU-lovgivning som f.eks. 

direktivet om net- og 

informationssikkerhed; 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen til at 

foreslå lovgivningsmæssige 

foranstaltninger, som indeholder klare 

definitioner og minimumsstraffe for 

formidling af falske nyheder og 

tilskyndelse til had på internettet, de 

dermed forbundne forpligtelser, der 

påhviler udbydere af internettjenester, og 

sanktioner i tilfælde af manglende 

overholdelse; 

udgår 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge de juridiske muligheder for at 

forbedre tjenesteyderes ansvarlighed og for 

at indføre en forpligtelse til at besvare 

udenlandske anmodninger om håndhævelse 

af EU-lovgivningen; 

19. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for at forbedre 

tjenesteyderes og formidleres ansvarlighed 

og de juridiske muligheder for at indføre 

en forpligtelse til at besvare udenlandske 

anmodninger om håndhævelse af EU-

lovgivningen, under hensyntagen til 

proportionalitetsprincippet, for at 

forhindre, at der indføres 

foranstaltninger, der kan gøre det 

vanskeligere eller mindre attraktivt at 

udøve etableringsfriheden og den frie 

udveksling af tjenesteydelser; 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. mener, at der er brug for 

vejledning fra Kommissionens side om 

gennemførelsen af rammen for 

formidleransvar, således at 

onlineplatforme kan opfylde deres ansvar 

og reglerne om ansvar, forbedre 

retssikkerheden og øge brugernes tillid; 

opfordrer Kommissionen til at udvikle 

yderligere skridt med henblik herpå og 

erindrer om, at direktivet om elektronisk 

handel kun fritager formidlere for ansvar 

for indhold, hvis de spiller en neutral og 

passiv rolle i forhold til det indhold, der 

formidles og/eller lagres, men samtidig 

kræver, at de handler hurtigt for fjerne 

eller hindre adgang til indhold, så snart 

de får konkret kendskab til en 

overtrædelse eller til ulovlige aktiviteter 

eller data; 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre de samme krypteringsforpligtelser 

for udbydere af onlinetjenester som dem, 

der gælder for udbydere af traditionelle 

telekommunikationstjenester; 

udgår 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at ulovligt 

onlineindhold straks skal slettes; glæder 

sig i denne forbindelse over de fremskridt, 

21. mener, at spørgsmål vedrørende 

ulovligt onlineindhold skal tackles på en 

effektiv måde, herunder ved at begrænse 
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der er gjort med hensyn til blokering og 

fjernelse af ulovligt indhold på internettet, 

men understreger behovet for et stærkere 

engagement fra platformudbydere at 

reagere hurtigt og effektivt; 

adgangen til onlineindhold eller gennem 

procedurer for fjernelse; glæder sig i 

denne forbindelse over de fremskridt, der 

er gjort med hensyn til blokering og 

fjernelse af ulovligt indhold på internettet, 

men understreger behovet for et stærkere 

engagement fra de kompetente 

myndigheder og udbydere af digitale 

tjenester i at reagere hurtigt og effektivt; 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. opfordrer til, at der anvendes en 

"følg pengene"-tilgang, som beskrevet i 

dets beslutning af 9. juni 2015 om "Mod 

en fornyet konsensus for så vidt angår 

håndhævelsen af intellektuelle 

ejendomsrettigheder: En EU-

handlingsplan"1, baseret på lovrammen 

for direktivet om elektronisk handel og 

direktivet om håndhævelsen af 

intellektuelle ejendomsrettigheder; 

 

1 EUT C 407 af 4.11.2016, s. 25. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21b. understreger, at begrænset 

formidleransvar – som anført i dets 

beslutning af 19. januar 2016 om "På vej 

mod en akt for det digitale indre marked"1 

– er af afgørende betydning for 

beskyttelsen af internettets åbenhed, 

grundlæggende rettigheder, retssikkerhed 

og innovation; glæder sig over, at 

Kommissionen agter at vejlede 

onlineplatforme for at hjælpe dem med at 

overholde direktivet om elektronisk 
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handel; opfordrer Kommissionen til at 

tage yderligere skridt med henblik herpå 

under henvisning til, at platforme, der 

ikke spiller en neutral rolle som defineret 

i direktivet om elektronisk handel, ikke er 

omfattet af ansvarsfritagelsen; 

 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009. 

 

 



 

PE606.009v02-00 10/10 AD\1128136DA.docx 

DA 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 8.6.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 
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