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Ændringsforslag 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. Denne varighed bør være 
tilstrækkelig til at gøre det muligt for de 
retshåndhævende myndigheder at bevare 
de nødvendige beviser til brug for 
efterforskninger, idet balancen i forhold 
til de grundlæggende rettigheder sikres. 

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. 

Or. en

Ændringsforslag 180
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 



PE636.150v02-00 4/96 <M\1177908DA.docx<DA

terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. Denne varighed bør være 
tilstrækkelig til at gøre det muligt for de 
retshåndhævende myndigheder at bevare 
de nødvendige beviser til brug for 
efterforskninger, idet balancen i forhold til 
de grundlæggende rettigheder sikres. 

terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. Denne varighed bør være 
tilstrækkelig til at gøre det muligt for de 
retshåndhævende myndigheder at bevare 
de nødvendige beviser til brug for 
efterforskninger, idet balancen i forhold til 
de grundlæggende rettigheder sikres. Det 
opbevarede indhold og de opbevarede data 
bør slettes efter udløbet af denne periode.

Or. en

Ændringsforslag 181
Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. Denne varighed bør være 
tilstrækkelig til at gøre det muligt for de 
retshåndhævende myndigheder at bevare 
de nødvendige beviser til brug for 
efterforskninger, idet balancen i forhold til 
de grundlæggende rettigheder sikres. 

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. Denne varighed bør være 
tilstrækkelig til at gøre det muligt for de 
retshåndhævende myndigheder at bevare 
de nødvendige beviser til brug for 
efterforskninger, idet balancen i forhold til 
de grundlæggende rettigheder sikres. 
Tilknyttede data bør slettes efter udløbet 
af denne seksmåneders periode.

Or. en



AM\1177908DA.docx 5/96 PE636.150v02-00

DA

Ændringsforslag 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. Denne varighed bør være 
tilstrækkelig til at gøre det muligt for de 
retshåndhævende myndigheder at bevare 
de nødvendige beviser til brug for 
efterforskninger, idet balancen i forhold 
til de grundlæggende rettigheder. 

(22) For at sikre proportionalitet bør 
opbevaringsperioden være begrænset til 
seks måneder for at give 
indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til 
at indlede en klageproces og gøre det 
muligt for de retshåndhævende 
myndigheder at tilgå relevante data til brug 
for efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger. På anmodning fra den 
myndighed, som foretager prøvelsen, kan 
denne periode imidlertid forlænges til den 
tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er 
indledt en klagesag, men denne ikke er 
afsluttet inden udløbet af perioden på seks 
måneder. Efter denne periode bør de 
pågældende data slettes i 
overensstemmelse med artikel 7 og 8 i 
chartret om grundlæggende rettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 183
Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Denne forordning påvirker ikke de 
proceduremæssige garantier og de 
proceduremæssige 
efterforskningsforanstaltninger vedrørende 
adgangen til indholdet og de dertil knyttede 
data, der opbevares med henblik på 
efterforskning og retsforfølgning i 

(23) Denne forordning påvirker ikke de 
proceduremæssige garantier og de 
proceduremæssige 
efterforskningsforanstaltninger vedrørende 
adgangen til indholdet og de dertil knyttede 
data, der opbevares med henblik på 
efterforskning og retsforfølgning i 
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terrorsager, som reguleret under 
medlemsstaternes nationale lovgivning og 
EU-retten.

terrorsager, som reguleret under 
medlemsstaternes nationale lovgivning og 
EU-retten. Medlemsstaterne bør fastlægge 
klare og præcise regler, der angiver, 
under hvilke omstændigheder og på 
hvilke betingelser de kompetente 
nationale myndigheder kan få adgang til 
det opbevarede indhold og de dertil 
knyttede data, navnlig med henblik på at 
sikre en effektiv udøvelse af 
grundlæggende rettigheder og undgå 
overtrædelser af de grundlæggende 
rettigheder. Adgang til et sådant indhold 
og til sådanne data skal være underlagt en 
forudgående retslig prøvelse eller en 
prøvelse foretaget af et uafhængigt 
administrativt organ, undtagen i behørigt 
fastslåede hastetilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Denne forordning påvirker ikke de 
proceduremæssige garantier og de 
proceduremæssige 
efterforskningsforanstaltninger vedrørende 
adgangen til indholdet og de dertil knyttede 
data, der opbevares med henblik på 
efterforskning og retsforfølgning i 
terrorsager, som reguleret under 
medlemsstaternes nationale lovgivning og 
EU-retten.

(23) Denne forordning påvirker ikke de 
proceduremæssige garantier og de 
proceduremæssige 
efterforskningsforanstaltninger vedrørende 
adgangen til indholdet og de dertil knyttede 
data, der opbevares med henblik på 
efterforskning og retsforfølgning i 
terrorsager, som reguleret under 
medlemsstaternes nationale lovgivning og 
EU-retten. Adgang til et sådant indhold og 
sådanne data skal være underlagt en 
retslig prøvelse eller en prøvelse foretaget 
af et uafhængigt administrativt organ, 
undtagen i hastetilfælde.

Or. en
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Ændringsforslag 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 
øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne og styrke borgernes tillid til det 
digitale indre marked. 
Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre 
årlige gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold. 

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til ulovligt terrorindhold er 
afgørende for at øge ansvarligheden over 
for brugerne og styrke borgernes tillid til 
hostingtjenesteydere og kompetente 
myndigheder i EU. Hostingtjenesteyderne 
bør offentliggøre årlige 
gennemsigtighedsrapporter med 
detaljerede og meningsfulde oplysninger 
om de foranstaltninger, der er truffet med 
hensyn til sporing, identifikation og 
fjernelse af ulovligt terrorindhold og 
potentielle begrænsninger af det lovlige 
indhold. De kompetente myndigheder bør 
ligeledes offentliggøre årlige 
gennemsigtighedsrapporter med 
detaljerede og meningsfulde oplysninger 
om antallet af udstedte retsordrer, antallet 
af fjernelser, antallet af tilfælde af 
identificeret og påvist ulovligt 
terrorindhold, der har ført til 
efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger, og antallet af 
begrænsninger af det lovlige indhold. 

Or. en

Ændringsforslag 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 
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øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne og styrke borgernes tillid til det 
digitale indre marked. 
Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre 
årlige gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold. 

øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne og styrke borgernes tillid til det 
digitale indre marked. 
Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre 
årlige gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold, og fremme udveksling af 
bedste praksis med henblik på en effektiv 
håndtering af terrorindholdet. 

Or. en

Ændringsforslag 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 
øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne og styrke borgernes tillid til det 
digitale indre marked. 
Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre 
årlige gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold. 

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 
øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne. Hostingtjenesteyderne bør 
offentliggøre årlige 
gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold. 

Or. en

Ændringsforslag 188
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 
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øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne og styrke borgernes tillid til det 
digitale indre marked. 
Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre 
årlige gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold. 

øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne og styrke borgernes tillid til det 
digitale indre marked. 
Hostingtjenesteyderne, der er udsat for 
terrorindhold, bør offentliggøre årlige 
gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold. 

Or. en

Ændringsforslag 189
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til terrorindhold er afgørende for at 
øge tjenesteydernes ansvarlighed over for 
brugerne og styrke borgernes tillid til det 
digitale indre marked. 
Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre 
årlige gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold. 

(24) Gennemsigtighed i 
hostingtjenesteydernes politikker med 
hensyn til ulovligt terrorindhold er 
afgørende for at øge tjenesteydernes 
ansvarlighed over for brugerne og styrke 
borgernes tillid til det digitale indre 
marked. Hostingtjenesteyderne bør 
offentliggøre årlige 
gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
ulovligt terrorindhold. 

Or. en

Ændringsforslag 190
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Indholdsleverandører, hvis indhold 



PE636.150v02-00 10/96 <M\1177908DA.docx<DA

er blevet fjernet efter et påbud om 
fjernelse, bør have ret til effektive 
retsmidler i overensstemmelse med artikel 
19 TEU og artikel 47 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 191
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytrings- og informationsfriheden. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren. Kravet om, at 
hostingtjenesteyderen skal genindsætte 
indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en 
fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes 
mulighed for at håndhæve deres vilkår og 
betingelser af andre årsager.

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytrings- og informationsfriheden. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren. Kravet om, at 
hostingtjenesteyderen skal genindsætte 
indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en 
fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes 
mulighed for at håndhæve deres vilkår og 
betingelser af andre årsager. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at 
hostingtjenesteydere og 
indholdsleverandører effektivt kan benytte 
sig af deres ret til domstolsprøvelse. 
Desuden bør indholdsleverandører, hvis 
indhold er blevet fjernet efter et påbud om 
fjernelse, have ret til effektive retsmidler i 
overensstemmelse med artikel 19 TEU og 
artikel 47 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Der bør indføres effektive 
appelmekanismer på nationalt plan med 
henblik på at sikre, at enhver part, der er 
omfattet af et påbud om fjernelse udstedt 
af en kompetent retslig myndighed, har 
ret til at iværksætte appel ved en 
retsinstans. Appelproceduren berører ikke 
kompetencefordelingen i de nationale 
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retssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytrings- og informationsfriheden. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren. Kravet om, at 
hostingtjenesteyderen skal genindsætte 
indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en 
fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes 
mulighed for at håndhæve deres vilkår og 
betingelser af andre årsager.

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytrings- og informationsfriheden. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren.

Or. en

Ændringsforslag 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytrings- og informationsfriheden. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren. Kravet om, at 

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytrings- og informationsfriheden. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren. Kravet om, at 
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hostingtjenesteyderen skal genindsætte 
indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en 
fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes 
mulighed for at håndhæve deres vilkår og 
betingelser af andre årsager.

hostingtjenesteyderen skal genindsætte 
indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en 
fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes 
mulighed for at håndhæve deres vilkår og 
betingelser af andre årsager. 
Hostingtjenesteydere bør have adgang til 
effektive appelprocedurer og retsmidler 
ved en retsinstans i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 194
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytrings- og informationsfriheden. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren. Kravet om, at 
hostingtjenesteyderen skal genindsætte 
indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en 
fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes 
mulighed for at håndhæve deres vilkår og 
betingelser af andre årsager.

(25) Klageprocedurer udgør en nødvendig 
sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig 
fjernelse af indhold, som er beskyttet under 
ytringsfriheden og friheden til at modtage 
og formidle information. 
Hostingtjenesteydere bør derfor etablere 
brugervenlige klagemekanismer og sikre, 
at klager håndteres omgående og i fuld 
gennemsigtighed over for 
indholdsleverandøren. Kravet om, at 
hostingtjenesteyderen skal genindsætte 
indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en 
fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes 
mulighed for at håndhæve deres vilkår og 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 195
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
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grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, 
at indholdsleverandøren underrettes 
direkte. Afhængig af omstændighederne 
kan hostingtjenesteyderne erstatte det 
indhold, der betragtes som terrorindhold, 
med en besked om, at det er blevet fjernet 
eller deaktiveret i overensstemmelse med 
denne forordning. Yderligere oplysninger 
om årsagerne og om 
indholdsleverandørens muligheder for at 
gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives 
på anmodning. Hvis de kompetente 
myndigheder beslutter, at det af hensyn til 
offentlighedens sikkerhed, herunder i 
forbindelse med en efterforskning, er 
upassende eller kontraproduktivt at 
underrette indholdsleverandøren direkte 
om, at indholdet er blevet fjernet eller 
deaktiveret, bør de informere 
hostingtjenesteyderen herom. 

grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Hvis de kompetente myndigheder beslutter, 
at det af hensyn til offentlighedens 
sikkerhed, herunder i forbindelse med en 
efterforskning, er kontraproduktivt at 
underrette indholdsleverandøren direkte 
om, at indholdet er blevet fjernet eller 
deaktiveret, bør de informere 
hostingtjenesteyderen herom. 

Or. en

Ændringsforslag 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
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hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, 
at indholdsleverandøren underrettes 
direkte. Afhængig af omstændighederne 
kan hostingtjenesteyderne erstatte det 
indhold, der betragtes som terrorindhold, 
med en besked om, at det er blevet fjernet 
eller deaktiveret i overensstemmelse med 
denne forordning. Yderligere oplysninger 
om årsagerne og om indholdsleverandørens 
muligheder for at gøre indsigelse mod 
afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis 
de kompetente myndigheder beslutter, at 
det af hensyn til offentlighedens 
sikkerhed, herunder i forbindelse med en 
efterforskning, er upassende eller 
kontraproduktivt at underrette 
indholdsleverandøren direkte om, at 
indholdet er blevet fjernet eller 
deaktiveret, bør de informere 
hostingtjenesteyderen herom. 

hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Afhængig af omstændighederne kan 
hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, 
der betragtes som terrorindhold, med en 
besked om, at det er blevet fjernet eller 
deaktiveret i overensstemmelse med denne 
forordning. Yderligere oplysninger om 
årsagerne og om indholdsleverandørens 
muligheder for at gøre indsigelse mod 
afgørelsen bør altid gives, uden at det er 
nødvendigt at fremsætte en anmodning.  

Or. en

Ændringsforslag 197
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, 

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet. 
Hostingstjenesteyderne bør med henblik 
herpå stille meningsfulde oplysninger til 
rådighed for indholdsleverandøren, så 
vedkommende kan gøre indsigelse mod 
denne beslutning. Dette kræver normalt en 
klar underretning af 
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at indholdsleverandøren underrettes 
direkte. Afhængig af omstændighederne 
kan hostingtjenesteyderne erstatte det 
indhold, der betragtes som terrorindhold, 
med en besked om, at det er blevet fjernet 
eller deaktiveret i overensstemmelse med 
denne forordning. Yderligere oplysninger 
om årsagerne og om indholdsleverandørens 
muligheder for at gøre indsigelse mod 
afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis 
de kompetente myndigheder beslutter, at 
det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, 
herunder i forbindelse med en 
efterforskning, er upassende eller 
kontraproduktivt at underrette 
indholdsleverandøren direkte om, at 
indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, 
bør de informere hostingtjenesteyderen 
herom. 

indholdsleverandøren. Under særlige 
omstændigheder kan 
hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, 
der betragtes som ulovligt terrorindhold, 
først med en besked om, at det er blevet 
fjernet i overensstemmelse med denne 
forordning. Yderligere oplysninger om 
årsagerne til fjernelsen og en kopi af 
påbuddet om fjernelse og oplysninger om 
indholdsleverandørens muligheder for at 
gøre indsigelse mod afgørelsen ved en 
retsinstans bør gives sammen med 
underretningen. Hvis de kompetente 
myndigheder beslutter, at det af hensyn til 
offentlighedens sikkerhed, herunder i 
forbindelse med en efterforskning, hvor det 
er proportionalt og nødvendigt, er 
upassende eller kontraproduktivt at 
underrette indholdsleverandøren direkte 
om, at indholdet er blevet fjernet eller 
deaktiveret, bør de informere 
hostingtjenesteyderen herom. 

Or. en

Ændringsforslag 198
Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, 
at indholdsleverandøren underrettes 

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, 
at indholdsleverandøren underrettes 
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direkte. Afhængig af omstændighederne 
kan hostingtjenesteyderne erstatte det 
indhold, der betragtes som terrorindhold, 
med en besked om, at det er blevet fjernet 
eller deaktiveret i overensstemmelse med 
denne forordning. Yderligere oplysninger 
om årsagerne og om indholdsleverandørens 
muligheder for at gøre indsigelse mod 
afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis 
de kompetente myndigheder beslutter, at 
det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, 
herunder i forbindelse med en 
efterforskning, er upassende eller 
kontraproduktivt at underrette 
indholdsleverandøren direkte om, at 
indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, 
bør de informere hostingtjenesteyderen 
herom. 

direkte. Afhængig af omstændighederne 
kan hostingtjenesteyderne erstatte det 
indhold, der betragtes som terrorindhold, 
med en besked om, at det er blevet fjernet 
eller deaktiveret i overensstemmelse med 
denne forordning. Yderligere oplysninger 
om årsagerne til fjernelsen og en kopi af 
påbuddet om fjernelse og oplysninger om 
indholdsleverandørens muligheder for at 
gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives 
på anmodning. Hvis de kompetente 
myndigheder beslutter, at det af hensyn til 
offentlighedens sikkerhed, herunder i 
forbindelse med en efterforskning, er 
upassende eller kontraproduktivt at 
underrette indholdsleverandøren direkte 
om, at indholdet er blevet fjernet eller 
deaktiveret, bør de informere 
hostingtjenesteyderen herom. 

Or. en

Ændringsforslag 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, 
at indholdsleverandøren underrettes 
direkte. Afhængig af omstændighederne 
kan hostingtjenesteyderne erstatte det 
indhold, der betragtes som terrorindhold, 
med en besked om, at det er blevet fjernet 
eller deaktiveret i overensstemmelse med 

(26) Effektiv retsbeskyttelse i henhold til 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at de 
berørte personer kan få kendskab til 
årsagerne til, at det indhold, som de har 
uploadet, er blevet fjernet eller adgangen 
hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne 
bør med henblik herpå stille meningsfulde 
oplysninger til rådighed for 
indholdsleverandøren, så vedkommende 
kan gøre indsigelse mod denne beslutning. 
Afhængig af omstændighederne kan 
hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, 
der betragtes som terrorindhold, med en 
besked om, at det er blevet fjernet eller 
deaktiveret i overensstemmelse med denne 
forordning. Yderligere oplysninger om 
årsagerne og om indholdsleverandørens 
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denne forordning. Yderligere oplysninger 
om årsagerne og om indholdsleverandørens 
muligheder for at gøre indsigelse mod 
afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis 
de kompetente myndigheder beslutter, at 
det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, 
herunder i forbindelse med en 
efterforskning, er upassende eller 
kontraproduktivt at underrette 
indholdsleverandøren direkte om, at 
indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, 
bør de informere hostingtjenesteyderen 
herom. 

muligheder for at gøre indsigelse mod 
afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis 
de kompetente myndigheder beslutter, at 
det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, 
herunder i forbindelse med en 
efterforskning, er upassende eller 
kontraproduktivt at underrette 
indholdsleverandøren direkte om, at 
indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, 
bør de informere hostingtjenesteyderen 
herom. 

Or. en

Ændringsforslag 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse eller sender 
indberetninger til hostingtjenesteydere. I 
gennemførelsen af bestemmelserne i denne 
forordning vil Europol kunne yde støtte i 
henhold til sit nuværende mandat og den 
gældende retlige ramme. 

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, 
inden de udsteder påbud om fjernelse, eller 
når de sender indberetninger til 
hostingtjenesteydere. Når den kompetente 
myndighed træffer beslutning om at 
udstede et påbud om fjernelse, skal den 
behørigt overveje, om en underretning 
kan gribe ind i efterforskningen 
("dekonfliktion"). Når en kompetent 
myndighed informeres om et eksisterende 
påbud om fjernelse udstedt af den 
kompetente myndighed i en anden 
medlemsstat, bør den afholde sig fra at 
udstede et tilsvarende påbud. I 
gennemførelsen af bestemmelserne i denne 
forordning vil Europol kunne yde støtte i 
henhold til sit nuværende mandat og den 
gældende retlige ramme. 
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Or. en

Ændringsforslag 201
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse eller 
sender indberetninger til 
hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af 
bestemmelserne i denne forordning vil 
Europol kunne yde støtte i henhold til sit 
nuværende mandat og den gældende 
retlige ramme. 

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse til 
hostingtjenesteydere. 

Or. en

Ændringsforslag 202
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse eller 
sender indberetninger til 
hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af 
bestemmelserne i denne forordning vil 
Europol kunne yde støtte i henhold til sit 
nuværende mandat og den gældende 
retlige ramme. 

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse til 
hostingtjenesteydere. 

Or. en
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Ændringsforslag 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse eller sender 
indberetninger til hostingtjenesteydere. I 
gennemførelsen af bestemmelserne i denne 
forordning vil Europol kunne yde støtte i 
henhold til sit nuværende mandat og den 
gældende retlige ramme. 

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, 
inden de udsteder påbud om fjernelse eller 
sender indberetninger til 
hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af 
bestemmelserne i denne forordning vil 
Europol kunne yde støtte i henhold til sit 
nuværende mandat og den gældende retlige 
ramme. 

Or. en

Ændringsforslag 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse eller 
sender indberetninger til 
hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af 
bestemmelserne i denne forordning vil 
Europol kunne yde støtte i henhold til sit 
nuværende mandat og den gældende retlige 
ramme. 

(27) For at undgå dobbeltarbejde og 
forstyrrelser af efterforskninger bør de 
kompetente myndigheder informere, 
koordinere og samarbejde med hinanden 
og, hvis det er passende, med Europol, når 
de udsteder påbud om fjernelse til 
hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af 
bestemmelserne i denne forordning vil 
Europol kunne yde støtte i henhold til sit 
nuværende mandat og den gældende retlige 
ramme. 

Or. en
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Ændringsforslag 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre effektiv og tilstrækkeligt 
sammenhængende gennemførelse af 
proaktive foranstaltninger bør de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kommunikere med 
hinanden vedrørende deres drøftelser med 
hostingtjenesteyderne med hensyn til 
indkredsning, gennemførelse og 
vurdering af specifikke proaktive 
foranstaltninger. Der er ligedan brug for 
et sådant samarbejde med hensyn til 
vedtagelse af regler om sanktioner såvel 
som gennemførelse og håndhævelse af 
sanktioner.

(28) De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør kommunikere med 
hinanden med hensyn til udstedelse af et 
påbud i deres respektive jurisdiktioner. 
Der er brug for et sådant samarbejde med 
hensyn til vedtagelse af regler om 
sanktioner såvel som gennemførelse og 
håndhævelse af sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 206
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre effektiv og tilstrækkeligt 
sammenhængende gennemførelse af 
proaktive foranstaltninger bør de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kommunikere med 
hinanden vedrørende deres drøftelser med 
hostingtjenesteyderne med hensyn til 
indkredsning, gennemførelse og 
vurdering af specifikke proaktive 
foranstaltninger. Der er ligedan brug for 
et sådant samarbejde med hensyn til 
vedtagelse af regler om sanktioner såvel 
som gennemførelse og håndhævelse af 
sanktioner.

(28) For at sikre effektiv og tilstrækkeligt 
sammenhængende gennemførelse af 
vedtagelsen af reglerne om sanktioner 
samt om gennemførelsen og 
håndhævelsen af sanktioner bør de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kommunikere med 
hinanden vedrørende deres drøftelser med 
hostingtjenesteyderne.
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Or. en

Ændringsforslag 207
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre effektiv og tilstrækkeligt 
sammenhængende gennemførelse af 
proaktive foranstaltninger bør de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kommunikere med 
hinanden vedrørende deres drøftelser med 
hostingtjenesteyderne med hensyn til 
indkredsning, gennemførelse og vurdering 
af specifikke proaktive foranstaltninger. 
Der er ligedan brug for et sådant 
samarbejde med hensyn til vedtagelse af 
regler om sanktioner såvel som 
gennemførelse og håndhævelse af 
sanktioner.

(28) For at sikre effektiv og tilstrækkeligt 
sammenhængende gennemførelse af 
foranstaltninger, der træffes af 
hostingtjenesteyderne, bør de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne 
kommunikere med hinanden vedrørende 
deres drøftelser med hostingtjenesteyderne 
vedrørende påbud om fjernelse og med 
hensyn til indkredsning, gennemførelse og 
vurdering af specifikke supplerende 
foranstaltninger. Der er brug for et sådant 
samarbejde med hensyn til vedtagelse af 
regler om sanktioner såvel som 
gennemførelse og håndhævelse af 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre effektiv og tilstrækkeligt 
sammenhængende gennemførelse af 
proaktive foranstaltninger bør de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kommunikere med 
hinanden vedrørende deres drøftelser med 
hostingtjenesteyderne med hensyn til 
indkredsning, gennemførelse og vurdering 
af specifikke proaktive foranstaltninger. 

(28) For at sikre effektiv og tilstrækkeligt 
sammenhængende gennemførelse af 
proaktive foranstaltninger bør de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kommunikere og 
samarbejde med hinanden vedrørende 
deres drøftelser med hostingtjenesteyderne 
med hensyn til indkredsning, 
gennemførelse og vurdering af specifikke 
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Der er ligedan brug for et sådant 
samarbejde med hensyn til vedtagelse af 
regler om sanktioner såvel som 
gennemførelse og håndhævelse af 
sanktioner.

proaktive foranstaltninger. Der er ligedan 
brug for et sådant samarbejde med hensyn 
til vedtagelse af regler om sanktioner såvel 
som gennemførelse og håndhævelse af 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er afgørende, at den kompetente 
myndighed, som er ansvarlig i en 
medlemsstat for at pålægge sanktioner, er 
fuldt ud informeret om udstedelsen af 
påbud om fjernelse og indberetninger og 
om efterfølgende udvekslinger mellem 
hostingtjenesteyderen og den relevante 
kompetente myndighed. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe 
passende kommunikationskanaler og -
mekanismer, som sikrer rettidig deling af 
relevante oplysninger. 

(29) Med henblik herpå bør 
medlemsstaterne tilvejebringe passende 
kommunikationskanaler og -mekanismer, 
som sikrer rettidig deling af relevante 
oplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag 210
Michał Boni

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er afgørende, at den kompetente 
myndighed, som er ansvarlig i en 
medlemsstat for at pålægge sanktioner, er 
fuldt ud informeret om udstedelsen af 
påbud om fjernelse og indberetninger og 
om efterfølgende udvekslinger mellem 
hostingtjenesteyderen og den relevante 
kompetente myndighed. Med henblik 

(29) Det er afgørende, at den kompetente 
myndighed, som er ansvarlig i en 
medlemsstat for at pålægge sanktioner, er 
fuldt ud informeret om udstedelsen af 
påbud om fjernelse og indberetninger og 
om efterfølgende udvekslinger mellem 
hostingtjenesteyderen og de relevante 
kompetente myndigheder i andre 
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herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe 
passende kommunikationskanaler og -
mekanismer, som sikrer rettidig deling af 
relevante oplysninger. 

medlemsstater. Med henblik herpå bør 
medlemsstaterne tilvejebringe passende 
kommunikationskanaler og -mekanismer, 
som sikrer rettidig deling af relevante 
oplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag 211
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er afgørende, at den kompetente 
myndighed, som er ansvarlig i en 
medlemsstat for at pålægge sanktioner, er 
fuldt ud informeret om udstedelsen af 
påbud om fjernelse og indberetninger og 
om efterfølgende udvekslinger mellem 
hostingtjenesteyderen og den relevante 
kompetente myndighed. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne tilvejebringe passende 
kommunikationskanaler og -mekanismer, 
som sikrer rettidig deling af relevante 
oplysninger. 

(29) Det er afgørende, at den kompetente 
myndighed, som er ansvarlig i en 
medlemsstat for at pålægge sanktioner, er 
fuldt ud informeret om udstedelsen af 
påbud om fjernelse og om efterfølgende 
udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen 
og den relevante kompetente myndighed. 
Med henblik herpå bør medlemsstaterne 
tilvejebringe passende og sikre 
kommunikationskanaler og -mekanismer, 
som sikrer rettidig deling af relevante 
oplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag 212
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er afgørende, at den kompetente 
myndighed, som er ansvarlig i en 
medlemsstat for at pålægge sanktioner, er 
fuldt ud informeret om udstedelsen af 
påbud om fjernelse og indberetninger og 
om efterfølgende udvekslinger mellem 
hostingtjenesteyderen og den relevante 

(29) Det er afgørende, at den kompetente 
myndighed, som er ansvarlig i en 
medlemsstat for at pålægge sanktioner, er 
fuldt ud informeret om udstedelsen af 
påbud om fjernelse og om efterfølgende 
udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen 
og den relevante kompetente myndighed. 
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kompetente myndighed. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne tilvejebringe passende 
kommunikationskanaler og -mekanismer, 
som sikrer rettidig deling af relevante 
oplysninger. 

Med henblik herpå bør medlemsstaterne 
tilvejebringe passende 
kommunikationskanaler og -mekanismer, 
som sikrer rettidig deling af relevante 
oplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at fremme hurtig udveksling 
mellem kompetente myndigheder såvel 
som med hostingtjenesteydere og for at 
undgå dobbeltarbejde kan medlemsstaterne 
gøre brug af de værktøjer, som Europol har 
udviklet, som eksempelvis applikationen til 
administration af internetindberetning eller 
opfølgningsværktøjer. 

(30) For at fremme hurtig udveksling 
mellem kompetente myndigheder såvel 
som med hostingtjenesteydere og for at 
undgå dobbeltarbejde opfordres 
medlemsstaterne til at gøre brug af de 
værktøjer, som Europol har udviklet, som 
eksempelvis applikationen til 
administration af internetindberetning eller 
opfølgningsværktøjer. Europol bør tildeles 
de finansielle og menneskelige ressourcer, 
der er nødvendige for at udvikle disse 
redskaber til støtte for medlemsstaterne i 
forbindelse med gennemførelsen af denne 
forordning og for at udvikle dem med 
henblik på at forbedre standardiseringen 
af indberetninger og styrke 
koordineringen af påbud om fjernelse på 
EU-plan, samtidig med at der ydes 
ekspertstøtte og -rådgivning til såvel 
medlemsstater som hostingtjenesteydere. 

Or. en

Ændringsforslag 214
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(30) For at fremme hurtig udveksling 
mellem kompetente myndigheder såvel 
som med hostingtjenesteydere og for at 
undgå dobbeltarbejde kan medlemsstaterne 
gøre brug af de værktøjer, som Europol har 
udviklet, som eksempelvis applikationen 
til administration af internetindberetning 
eller opfølgningsværktøjer. 

(30) For at fremme hurtig udveksling 
mellem kompetente myndigheder såvel 
som med hostingtjenesteydere og for at 
undgå dobbeltarbejde kan medlemsstaterne 
gøre brug af de værktøjer, som Europol 
eller Eurojust har udviklet. 

Or. en

Ændringsforslag 215
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I betragtning af noget terrorindholds 
særligt alvorlige konsekvenser bør 
hostingtjenesteyderne øjeblikkeligt 
informere myndighederne i den berørte 
medlemsstat eller de kompetente 
myndigheder, der hvor de er etableret eller 
har en retlig repræsentant, hvis de bliver 
bekendt med beviser for terrorhandlinger. 
For at sikre proportionalitet er denne 
forpligtelse begrænset til terrorhandlinger 
som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 
(EU) 2017/541. Forpligtelsen til 
underretning indebærer ikke, at 
hostingtjenesteyderne er forpligtet til aktivt 
at søge efter sådanne beviser. Den berørte 
medlemsstat er den medlemsstat, som har 
jurisdiktion med hensyn til efterforskning 
og retsforfølgning i sager med 
terrorhandlinger, jf. direktiv (EU) 
2017/541, på grundlag af gerningsmandens 
eller det potentielle offers nationalitet, eller 
hvor målet for terrorhandlingen befinder 
sig. I tvivlstilfælde kan 
hostingtjenesteyderne sende 
oplysningerne til Europol, som i henhold 
til sit mandat bør følge op, herunder ved 
at videresende oplysningerne til de 
relevante nationale myndigheder.

(31) I betragtning af noget terrorindholds 
særligt alvorlige konsekvenser bør 
hostingtjenesteyderne øjeblikkeligt 
informere myndighederne i den berørte 
medlemsstat eller de kompetente 
myndigheder, der hvor de er etableret eller 
har en retlig repræsentant, hvis de bliver 
bekendt med beviser for terrorhandlinger. 
For at sikre proportionalitet er denne 
forpligtelse begrænset til terrorhandlinger 
som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 
(EU) 2017/541. Forpligtelsen til 
underretning indebærer ikke, at 
hostingtjenesteyderne er forpligtet til aktivt 
at søge efter sådanne beviser. Den berørte 
medlemsstat er den medlemsstat, som har 
jurisdiktion med hensyn til efterforskning 
og retsforfølgning i sager med 
terrorhandlinger, jf. direktiv (EU) 
2017/541, på grundlag af gerningsmandens 
eller det potentielle offers nationalitet, eller 
hvor målet for terrorhandlingen befinder 
sig.
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Or. en

Ændringsforslag 216
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør have lov til at 
anvende sådanne oplysninger til at træffe 
efterforskningsforanstaltninger i henhold 
til national ret eller EU-retten, herunder 
til at udstede en europæisk 
editionskendelse i henhold til 
forordningen om europæiske editions- og 
sikringskendelser om elektronisk 
bevismateriale i straffesager14. 

udgår

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Ændringsforslag 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør have lov til at 
anvende sådanne oplysninger til at træffe 
efterforskningsforanstaltninger i henhold 
til national ret eller EU-retten, herunder 
til at udstede en europæisk 
editionskendelse i henhold til 
forordningen om europæiske editions- og 
sikringskendelser om elektronisk 
bevismateriale i straffesager14. 

udgår

_________________
14 COM(2018) 225 final.
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Or. en

Ændringsforslag 218
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør have lov til at 
anvende sådanne oplysninger til at træffe 
efterforskningsforanstaltninger i henhold til 
national ret eller EU-retten, herunder til at 
udstede en europæisk editionskendelse i 
henhold til forordningen om europæiske 
editions- og sikringskendelser om 
elektronisk bevismateriale i straffesager14. 

(32) De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør have lov til at 
anvende sådanne oplysninger til at træffe 
efterforskningsforanstaltninger i henhold til 
national ret eller EU-retten14. 

_________________ _________________
14 COM(2018) 225 final. 14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger endnu ikke en aftale om forslaget om elektronisk bevismateriale.

Ændringsforslag 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 
repræsentant tjener kontaktpunkterne et 
operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 
repræsentant tjener kontaktpunkterne et 
operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
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bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres inden for en 
time efter modtagelsen af påbuddet om 
fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, 
at deres kontaktpunkter er tilgængelige 
døgnet rundt. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres inden for en 
time efter modtagelsen af påbuddet om 
fjernelse, bør hostingtjenesteyderne, der er 
udsat for terrorindhold, sikre, at deres 
kontaktpunkter er tilgængelige døgnet 
rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet 
bør omfatte oplysninger om det sprog, som 
kontaktpunktet kan kontaktes på. For at 
lette kommunikationen mellem 
hostingtjenesteyderne og de kompetente 
myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger. 
Hostingtjenesteyderne bør oprette dette 
kontaktpunkt, straks når de bliver bekendt 
med et sådant indhold og senest uden 
unødig forsinkelse, når de har modtaget 
det første påbud om fjernelse.

Or. en

Ændringsforslag 220
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse. Modsat 
den retlige repræsentant tjener 
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repræsentant tjener kontaktpunkterne et 
operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres inden for en 
time efter modtagelsen af påbuddet om 
fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, 
at deres kontaktpunkter er tilgængelige 
døgnet rundt. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

kontaktpunkterne et operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 221
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 
repræsentant tjener kontaktpunkterne et 

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse. Modsat 
den retlige repræsentant tjener 
kontaktpunkterne et operationelt formål. 



PE636.150v02-00 30/96 <M\1177908DA.docx<DA

operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres inden for en 
time efter modtagelsen af påbuddet om 
fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, 
at deres kontaktpunkter er tilgængelige 
døgnet rundt. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 222
Michał Boni

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 
repræsentant tjener kontaktpunkterne et 
operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 
repræsentant tjener kontaktpunkterne et 
operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
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elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres inden for en 
time efter modtagelsen af påbuddet om 
fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, 
at deres kontaktpunkter er tilgængelige 
døgnet rundt. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres hurtigt efter 
modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør 
hostingtjenesteyderne sikre, at deres 
kontaktpunkter er tilgængelige døgnet 
rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet 
bør omfatte oplysninger om det sprog, som 
kontaktpunktet kan kontaktes på. For at 
lette kommunikationen mellem 
hostingtjenesteyderne og de kompetente 
myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 
repræsentant tjener kontaktpunkterne et 
operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse. Modsat 
den retlige repræsentant tjener 
kontaktpunkterne et operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
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fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres inden for en 
time efter modtagelsen af påbuddet om 
fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, 
at deres kontaktpunkter er tilgængelige 
døgnet rundt. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres uden unødig 
forsinkelse efter modtagelsen af påbuddet 
om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne 
sikre, at deres kontaktpunkter er 
tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne 
om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger 
om det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 
at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Hvis en anden 
medlemsstat udsteder et påbud om 
fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto 

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 
at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Med hensyn til 
hostingtjenesteydere, som ikke har noget 
hovedsæde i Unionen, og som ikke har 



AM\1177908DA.docx 33/96 PE636.150v02-00

DA

mindre være i stand til at håndhæve deres 
påbud ved at træffe indgribende 
foranstaltninger, som ikke er af præventiv 
karakter, som eksempelvis tvangsbøder. 
Med hensyn til hostingtjenesteydere, som 
ikke har noget hovedsæde i Unionen, og 
som ikke har udpeget en retlig 
repræsentant, bør enhver medlemsstat have 
mulighed for at pålægge sanktioner under 
forudsætning af, at ne bis in idem-
princippet overholdes.

udpeget en retlig repræsentant, bør enhver 
medlemsstat have mulighed for at pålægge 
sanktioner under forudsætning af, at ne bis 
in idem-princippet overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 225
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 
at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Hvis en anden 
medlemsstat udsteder et påbud om 
fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto 
mindre være i stand til at håndhæve deres 
påbud ved at træffe indgribende 
foranstaltninger, som ikke er af præventiv 
karakter, som eksempelvis tvangsbøder. 
Med hensyn til hostingtjenesteydere, som 
ikke har noget hovedsæde i Unionen, og 
som ikke har udpeget en retlig 
repræsentant, bør enhver medlemsstat have 
mulighed for at pålægge sanktioner under 
forudsætning af, at ne bis in idem-
princippet overholdes.

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 
at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Med hensyn til 
hostingtjenesteydere, som ikke har noget 
hovedsæde i Unionen, og som ikke har 
udpeget en retlig repræsentant, bør enhver 
medlemsstat have mulighed for at pålægge 
sanktioner under forudsætning af, at ne bis 
in idem-princippet overholdes.
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Or. en

Ændringsforslag 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 
at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Hvis en anden 
medlemsstat udsteder et påbud om 
fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto 
mindre være i stand til at håndhæve deres 
påbud ved at træffe indgribende 
foranstaltninger, som ikke er af præventiv 
karakter, som eksempelvis tvangsbøder. 
Med hensyn til hostingtjenesteydere, som 
ikke har noget hovedsæde i Unionen, og 
som ikke har udpeget en retlig 
repræsentant, bør enhver medlemsstat have 
mulighed for at pålægge sanktioner under 
forudsætning af, at ne bis in idem-
princippet overholdes.

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 
at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Med hensyn til 
hostingtjenesteydere, som ikke har noget 
hovedsæde i Unionen, og som ikke har 
udpeget en retlig repræsentant, bør enhver 
medlemsstat have mulighed for at pålægge 
sanktioner under forudsætning af, at ne bis 
in idem-princippet overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 227
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 

(34) Da der ikke findes et generelt krav til 
hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk 
tilstedeværelse i Unionen, er der behov for 
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at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Hvis en anden 
medlemsstat udsteder et påbud om 
fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto 
mindre være i stand til at håndhæve deres 
påbud ved at træffe indgribende 
foranstaltninger, som ikke er af præventiv 
karakter, som eksempelvis tvangsbøder. 
Med hensyn til hostingtjenesteydere, som 
ikke har noget hovedsæde i Unionen, og 
som ikke har udpeget en retlig 
repræsentant, bør enhver medlemsstat have 
mulighed for at pålægge sanktioner under 
forudsætning af, at ne bis in idem-
princippet overholdes.

at skabe klarhed om, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion en 
hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i 
Unionen, hører. Generelt hører 
hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen 
i den medlemsstat, hvor den har sit 
hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin 
retlige repræsentant. Med hensyn til 
hostingtjenesteydere, som ikke har noget 
hovedsæde i Unionen, og som ikke har 
udpeget en retlig repræsentant, bør enhver 
medlemsstat have mulighed for at pålægge 
sanktioner under forudsætning af, at ne bis 
in idem-princippet overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 228
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) De hostingtjenesteydere, som ikke er 
etableret i Unionen, bør skriftligt udpege 
en retlig repræsentant for at sikre 
overholdelse og håndhævelse af 
forpligtelserne i denne forordning.

(35) De hostingtjenesteydere, som ikke er 
etableret i Unionen, bør skriftligt udpege 
en retlig repræsentant for at sikre 
overholdelse og håndhævelse af 
forpligtelserne i denne forordning. 
Hostingtjenesteydere kan benytte en 
eksisterende retlig repræsentant, forudsat 
at denne retlige repræsentant er i stand til 
at udføre de opgaver, der er fastsat i 
denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 229
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege kompetente 
myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende organer kan 
tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, foretage indberetninger, føre 
tilsyn med proaktive foranstaltninger og 
pålægge sanktioner. Det er op til 
medlemsstaterne at afgøre, hvor mange 
myndigheder de ønsker at udpege til at 
løse disse opgaver. 

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege kompetente 
myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende organer kan 
tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, føre tilsyn med proaktive 
foranstaltninger og pålægge sanktioner. 

Or. en

Ændringsforslag 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege kompetente 
myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende organer kan 
tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, foretage indberetninger, føre 
tilsyn med proaktive foranstaltninger og 
pålægge sanktioner. Det er op til 
medlemsstaterne at afgøre, hvor mange 

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege en kompetent 
myndighed. Kravet om at udpege en 
kompetent myndighed indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret en ny 
myndighed; et eksisterende organ kan 
tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges en myndighed, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, foretage indberetninger, føre 
tilsyn med proaktive foranstaltninger og 
pålægge sanktioner.  
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myndigheder de ønsker at udpege til at 
løse disse opgaver. 

Or. en

Ændringsforslag 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege kompetente 
myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende organer kan 
tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, foretage indberetninger, føre 
tilsyn med proaktive foranstaltninger og 
pålægge sanktioner. Det er op til 
medlemsstaterne at afgøre, hvor mange 
myndigheder de ønsker at udpege til at løse 
disse opgaver. 

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege uafhængige og 
upartiske offentlige kompetente 
myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende organer kan 
tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, føre tilsyn med proaktive 
foranstaltninger og pålægge sanktioner. 
Det er op til medlemsstaterne at afgøre, 
hvor mange myndigheder de ønsker at 
udpege til at løse disse opgaver. 

Or. en

Ændringsforslag 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege kompetente 
myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende organer kan 

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege en kompetent 
myndighed inden for deres 
forfatningsmæssige grænser. Kravet om at 
udpege en kompetent myndighed 
indebærer ikke nødvendigvis, at der bliver 
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tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, foretage indberetninger, føre 
tilsyn med proaktive foranstaltninger og 
pålægge sanktioner. Det er op til 
medlemsstaterne at afgøre, hvor mange 
myndigheder de ønsker at udpege til at 
løse disse opgaver. 

etableret nye myndigheder; eksisterende 
organer kan tildeles de i denne forordning 
fastsatte opgaver. Denne forordning 
kræver, at der udpeges myndigheder, som 
har kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, foretage indberetninger, føre 
tilsyn med proaktive foranstaltninger og 
pålægge sanktioner. 

Or. en

Ændringsforslag 233
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege kompetente 
myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende organer kan 
tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, foretage indberetninger, føre 
tilsyn med proaktive foranstaltninger og 
pålægge sanktioner. Det er op til 
medlemsstaterne at afgøre, hvor mange 
myndigheder de ønsker at udpege til at løse 
disse opgaver. 

(37) Medlemsstaterne bør med henblik på 
denne forordning udpege kompetente 
retslige myndigheder. Kravet om at udpege 
kompetente myndigheder indebærer ikke 
nødvendigvis, at der bliver etableret nye 
myndigheder; eksisterende retslige organer 
kan tildeles de i denne forordning fastsatte 
opgaver. Denne forordning kræver, at der 
udpeges myndigheder, som har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, føre tilsyn med supplerende 
foranstaltninger og pålægge sanktioner. 
Det er op til medlemsstaterne at afgøre, 
hvor mange myndigheder de ønsker at 
udpege til at løse disse opgaver. 

Or. en

Ændringsforslag 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(37a) Medlemsstaterne bør give 
Kommissionen meddelelse om de 
kompetente myndigheder, der udpeges i 
henhold til denne forordning, og 
Kommissionen offentliggør en online-
oversigt over de kompetente myndigheder 
fordelt på medlemsstater. Onlineregistret 
bør være lettilgængeligt for at gøre det 
nemt for hostingtjenesteyderne hurtigt at 
kontrollere ægtheden af påbud om 
fjernelse.

Or. en

Ændringsforslag 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse 
af et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun 
pålægges i forbindelse med forpligtelser 
som følge af en anmodning om 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Når det afgøres, hvorvidt der 
skal pålægges økonomiske sanktioner eller 
ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 



PE636.150v02-00 40/96 <M\1177908DA.docx<DA

rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en 
afgørelse om pålæggelse af yderligere 
proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, 
stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal 
pålægges økonomiske sanktioner eller ej, 
bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 236
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
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der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Desuden bør den kompetente 
myndighed tage hensyn til, om 
hostingtjenesteyderen er en nyetableret 
virksomhed eller en lille eller mellemstor 
virksomhed, og den skal i hvert enkelt 
tilfælde vurdere, om den var i stand til at 
efterkomme det udstedte påbud korrekt. I 
begrundede tilfælde kan den kompetente 
myndighed beslutte at suspendere eller 
nedsætte bøden til en nyetableret 
virksomhed eller en lille eller mellemstor 
virksomhed. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, der kan være af 
administrativ eller strafferetlig karakter, 
herunder, hvis det er nødvendigt, 
bøderetningslinjer. Der skal pålægges 
særligt alvorlige sanktioner i tilfælde, hvor 
hostingtjenesteyderen systematisk undlader 
at fjerne terrorindhold eller deaktivere 
adgangen dertil inden for en time efter 
modtagelse af et påbud om fjernelse. 
Manglende overholdelse i enkeltsager vil 
kunne sanktioneres under hensyntagen til 
ne bis in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. Når 
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i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

medlemsstaterne afgør, om der skal 
pålægges en sanktion, tager de hensyn til 
hostingtjenesteydernes rapporter, når de 
har været ude af stand til at efterkomme 
et påbud om fjernelse i tide. 
Medlemsstaterne bør tage hensyn til 
hostingtjenesteydernes økonomiske og 
tekniske kapacitet. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
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in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun 
pålægges i forbindelse med forpligtelser 
som følge af en anmodning om 
rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en 
afgørelse om pålæggelse af yderligere 
proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, 
stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal 
pålægges økonomiske sanktioner eller ej, 
bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Når det afgøres, hvorvidt der 
skal pålægges økonomiske sanktioner eller 
ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 239
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk nægter at fjerne ulovligt 
terrorindhold uden unødig forsinkelse 
efter modtagelse af et påbud om fjernelse. 
Manglende overholdelse i enkeltsager vil 
kunne sanktioneres under hensyntagen til 
ne bis in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
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proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun 
pålægges i forbindelse med forpligtelser 
som følge af en anmodning om 
rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en 
afgørelse om pålæggelse af yderligere 
proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, 
stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal 
pålægges økonomiske sanktioner eller ej, 
bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Når det afgøres, hvorvidt der 
skal pålægges økonomiske sanktioner eller 
ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er ulovligt 
terrorindhold. 

Or. en

Ændringsforslag 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil uden unødig forsinkelse efter 
modtagelse af et påbud om fjernelse. 
Manglende overholdelse i enkeltsager vil 
kunne sanktioneres under hensyntagen til 
ne bis in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
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retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun 
pålægges i forbindelse med forpligtelser 
som følge af en anmodning om 
rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en 
afgørelse om pålæggelse af yderligere 
proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, 
stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal 
pålægges økonomiske sanktioner eller ej, 
bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Når det afgøres, hvorvidt der 
skal pålægges økonomiske sanktioner eller 
ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er ulovligt 
terrorindhold. 

Or. en

Ændringsforslag 241
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer med 
henblik på at sikre bødernes 
proportionalitet afhængigt af 
hostingtjenesteyderens størrelse og 
midler. Der skal pålægges særligt alvorlige 
sanktioner i tilfælde, hvor 
hostingtjenesteyderen systematisk undlader 
at fjerne terrorindhold eller deaktivere 
adgangen dertil inden for en time efter 
modtagelse af et påbud om fjernelse. 
Manglende overholdelse i enkeltsager vil 
kunne sanktioneres under hensyntagen til 
ne bis in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
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i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
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relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret, og bør 
straffe ulovlig fjernelse af lovligt indhold, 
der foretages med udgangspunkt i 
nærværende forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 243
Maria Grapini

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning, idet der vedtages en ensartet 
tilgang hertil i hele EU. Medlemsstaterne 
bør vedtage regler om sanktioner, 
herunder, hvis det er nødvendigt, 
bøderetningslinjer. Der skal pålægges 
særligt alvorlige sanktioner i tilfælde, hvor 
hostingtjenesteyderen systematisk undlader 
at fjerne terrorindhold eller deaktivere 
adgangen dertil inden for en time efter 
modtagelse af et påbud om fjernelse. 
Manglende overholdelse i enkeltsager vil 
kunne sanktioneres under hensyntagen til 
ne bis in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
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i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne bør sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. ro

Ændringsforslag 244
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun 

(38) Sanktioner kan bidrage til at sikre, at 
hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt afskrækkende sanktioner 
i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil efter modtagelse af et påbud om 
fjernelse. Manglende overholdelse i 
enkeltsager vil kunne sanktioneres under 
hensyntagen til ne bis in idem-princippet 
og proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk og vedvarende 
forsømmelse, indtægtsgivende interesser 
og andre faktorer, der kan afbøde eller 
forværre den manglende fjernelse af 
terrorindhold. Sanktioner og mulige 
sanktioner bør ikke tilskynde 
hostingtjenesteyderne til vilkårligt at 
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pålægges i forbindelse med forpligtelser 
som følge af en anmodning om 
rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en 
afgørelse om pålæggelse af yderligere 
proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, 
stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal 
pålægges økonomiske sanktioner eller ej, 
bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

fjerne indhold, der ikke er terrorindhold.
 For at sikre retssikkerheden bør 
forordningen fastsætte, i hvilket omfang 
forsømmelse af de relevante forpligtelser 
kan medføre sanktioner. Når det afgøres, 
hvorvidt der skal pålægges økonomiske 
sanktioner eller ej, bør der tages behørigt 
hensyn til hostingtjenesteyderens 
finansielle ressourcer. Medlemsstaterne 
skal sikre, at sanktionerne ikke tilskynder 
til fjernelse af indhold, som ikke er 
terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 

(38) Sanktioner kan være nødvendige for 
at sikre, at hostingtjenesteyderne på 
effektiv vis opfylder forpligtelserne i 
henhold til denne forordning. 
Medlemsstaterne bør vedtage regler om 
sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
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en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 246
Michał Boni

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil inden for en time efter modtagelse af 
et påbud om fjernelse. Manglende 
overholdelse i enkeltsager vil kunne 
sanktioneres under hensyntagen til ne bis 
in idem-princippet og 
proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 

(38) Sanktioner er nødvendige for at sikre, 
at hostingtjenesteyderne på effektiv vis 
opfylder forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne bør vedtage 
regler om sanktioner, herunder, hvis det er 
nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal 
pålægges særligt alvorlige sanktioner i 
tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen 
systematisk undlader at fjerne 
terrorindhold eller deaktivere adgangen 
dertil hurtigt efter modtagelse af et påbud 
om fjernelse. Manglende overholdelse i 
enkeltsager vil kunne sanktioneres under 
hensyntagen til ne bis in idem-princippet 
og proportionalitetsprincippet, og idet det 
sikres, at sådanne sanktioner tager højde 
for systematisk forsømmelse. For at sikre 
retssikkerheden bør forordningen fastsætte, 
i hvilket omfang forsømmelse af de 
relevante forpligtelser kan medføre 
sanktioner. Sanktioner for manglende 
overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges 
i forbindelse med forpligtelser som følge af 
en anmodning om rapportering, jf. artikel 
6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse 
af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. 
artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
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artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt 
der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

der skal pålægges økonomiske sanktioner 
eller ej, bør der tages behørigt hensyn til 
hostingtjenesteyderens finansielle 
ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af 
indhold, som ikke er terrorrelateret. 

Or. en

Ændringsforslag 247
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at muliggøre hurtige ændringer, 
hvis det er nødvendigt, af indholdet af de 
formularer, der skal anvendes med henblik 
på denne forordning, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med henblik på at ændre 
bilag I, II og III til denne forordning. For at 
kunne tage højde for den teknologiske 
udvikling og den dertil knyttede retlige 
ramme bør Kommissionen ligeledes 
tillægges beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på at supplere denne 
forordning med tekniske krav til de 
elektroniske midler, som de kompetente 
myndigheder skal anvende til at fremsende 
påbud om fjernelse. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning15. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 

(40) For at muliggøre hurtige ændringer, 
hvis det er nødvendigt, af indholdet af de 
formularer, der skal anvendes med henblik 
på denne forordning, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med henblik på at ændre 
bilag I, II og III til denne forordning. For at 
kunne tage højde for den teknologiske 
udvikling og den dertil knyttede retlige 
ramme bør Kommissionen ligeledes 
tillægges beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på at supplere denne 
forordning med tekniske krav til de 
elektroniske midler, som de kompetente 
myndigheder skal anvende til at fremsende 
påbud om fjernelse, og med henblik på at 
afgøre, hvad der udgør et betydeligt antal 
ubestridte påbud om fjernelse i henhold til 
denne forordning. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning15. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
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eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________
15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Delegeret retsakt tilføjet i artikel 19.

Ændringsforslag 248
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør indhente 
oplysninger om gennemførelse af 
lovgivningen. Der bør fastlægges et 
detaljeret program for overvågning af 
forordningens output, resultater og 
virkninger af denne forordning, der kan 
ligge til grund for en evaluering af 
lovgivningen. 

(41) Medlemsstaterne bør indhente 
oplysninger om gennemførelse af 
lovgivningen, herunder oplysninger om 
antal tilfælde af vellykket sporing, 
efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger som følge af denne 
forordning. Der bør fastlægges et 
detaljeret program for overvågning af 
forordningens output, resultater og 
virkninger af denne forordning, der kan 
ligge til grund for en evaluering af 
lovgivningen. 

Or. en

Ændringsforslag 249
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 42
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) På grundlag af resultaterne og 
konklusionerne i gennemførelsesrapporten 
og udfaldet af overvågningen bør 
Kommissionen tidligst tre år efter 
forordningens ikrafttræden foretage en 
evaluering. Evalueringen bør være baseret 
på de fem kriterier: effektivitet, 
virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng 
og merværdi for EU. Det vil blive 
vurderet, hvorvidt de forskellige 
operationelle og tekniske foranstaltninger i 
henhold til forordningen fungerer, herunder 
foranstaltningernes effektivitet med hensyn 
til at forbedre sporing, identifikation og 
fjernelse af terrorindhold, 
sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet 
og virkningerne på tredjeparts potentielt 
berørte rettigheder og interesser, herunder 
en revision af kravet om underretning af 
indholdsleverandører.

(42) På grundlag af resultaterne og 
konklusionerne i gennemførelsesrapporten 
og udfaldet af overvågningen bør 
Kommissionen tre år efter forordningens 
ikrafttræden foretage en evaluering. Det vil 
blive vurderet, hvorvidt de forskellige 
foranstaltninger i henhold til forordningen 
fungerer, herunder foranstaltningernes 
effektivitet med hensyn til at forbedre 
sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold, 
sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet 
og virkningerne på tredjeparts potentielt 
berørte grundlæggende rettigheder, 
herunder ytrings- og informationsfrihed, 
retten til mediefrihed og mediernes 
pluralisme, frihed til at oprette og drive 
egen virksomhed samt retten til 
privatlivets fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 250
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) På grundlag af resultaterne og 
konklusionerne i gennemførelsesrapporten 
og udfaldet af overvågningen bør 
Kommissionen tidligst tre år efter 
forordningens ikrafttræden foretage en 
evaluering. Evalueringen bør være baseret 
på de fem kriterier: effektivitet, 
virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng 
og merværdi for EU. Det vil blive vurderet, 
hvorvidt de forskellige operationelle og 
tekniske foranstaltninger i henhold til 
forordningen fungerer, herunder 
foranstaltningernes effektivitet med hensyn 
til at forbedre sporing, identifikation og 

(42) På grundlag af resultaterne og 
konklusionerne i gennemførelsesrapporten 
og udfaldet af overvågningen bør 
Kommissionen tidligst tre år efter 
forordningens ikrafttræden foretage en 
evaluering. Evalueringen bør være baseret 
på de fem kriterier nødvendighed og 
proportionalitet, virkningsfuldhed, 
relevans, sammenhæng og merværdi for 
EU. Det vil blive vurderet, hvorvidt de 
forskellige operationelle og tekniske 
foranstaltninger i henhold til forordningen 
fungerer, herunder foranstaltningernes 
effektivitet med hensyn til fjernelse af 
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fjernelse af terrorindhold, 
sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet 
og virkningerne på tredjeparts potentielt 
berørte rettigheder og interesser, herunder 
en revision af kravet om underretning af 
indholdsleverandører.

ulovligt terrorindhold, 
sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet 
og virkningerne på enkeltpersoners berørte 
grundlæggende rettigheder og interesser, 
herunder en revision af kravet om 
underretning af indholdsleverandører.

Or. en

Ændringsforslag 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Målet for denne forordning, nemlig 
at sikre et velfungerende digitalt indre 
marked ved at forebygge udbredelse af 
terrorrelateret onlineindhold, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund 
af begrænsningens omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål —

udgår

Or. en

Ændringsforslag 252
Eva Joly

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre et velfungerende digitalt indre 

(43) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre et velfungerende digitalt indre 
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marked ved at forebygge udbredelse af 
terrorrelateret onlineindhold, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
begrænsningens omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål —

marked ved at bidrage til efterforskning af 
terrorhandlinger og håndtering af 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
begrænsningens omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål —

Or. en

Ændringsforslag 253
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre et velfungerende digitalt indre 
marked ved at forebygge udbredelse af 
terrorrelateret onlineindhold, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
begrænsningens omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål —

(43) Målet for denne forordning, nemlig at 
sikre et velfungerende digitalt indre 
marked ved at forebygge udbredelse af 
ulovligt terrorrelateret onlineindhold, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
begrænsningens omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål —

Or. en
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Ændringsforslag 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal 
forhindre misbrug af hostingtjenester til 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. 
Der fastsættes navnlig:

1. I denne forordning fastlægges der 
målrettede bestemmelser, der skal 
håndtere tredjeparters misbrug af 
hostingtjenester til udbredelse af ulovligt 
terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes 
navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 255
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal forhindre 
misbrug af hostingtjenester til udbredelse 
af terrorrelateret onlineindhold. Der 
fastsættes navnlig:

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal håndtere 
misbrug af hostingtjenester til udbredelse 
af ulovligt terrorrelateret onlineindhold. 
Der fastsættes navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 256
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal forhindre 
misbrug af hostingtjenester til udbredelse 
af terrorrelateret onlineindhold. Der 
fastsættes navnlig:

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal forhindre 
misbrug af hostingtjenester til offentlig 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. 
Der fastsættes navnlig:

Or. en
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Ændringsforslag 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal forhindre 
misbrug af hostingtjenester til udbredelse 
af terrorrelateret onlineindhold. Der 
fastsættes navnlig:

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal begrænse 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. 
Der fastsættes navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 258
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal forhindre 
misbrug af hostingtjenester til udbredelse 
af terrorrelateret onlineindhold. Der 
fastsættes navnlig:

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal håndtere 
misbrug af hostingtjenester til udbredelse 
af terrorrelateret onlineindhold. Der 
fastsættes navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges der 
ensartede bestemmelser, der skal forhindre 
misbrug af hostingtjenester til udbredelse 
af terrorrelateret onlineindhold. Der 
fastsættes navnlig:

1. I dette direktiv fastlægges der ensartede 
bestemmelser, der skal forhindre misbrug 
af hostingtjenester til udbredelse af 
terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes 
navnlig:
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(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge udbredelse af terrorrelateret 
onlineindhold via deres tjenester og, hvis 
det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge udbredelse af terrorrelateret 
onlineindhold via deres tjenester og, hvis 
det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

a) regler for rimelig og proportional 
rettidig omhu, som hostingtjenesteydere, 
hvis tjenester er særlig udsat for ulovligt 
terrorindhold, skal udvise for at minimere 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold 
via deres tjenester og, hvis det er 
nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

Or. en

Ændringsforslag 262
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge udbredelse af terrorrelateret 
onlineindhold via deres tjenester og, hvis 
det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
håndtere den offentlige udbredelse af 
ulovligt terrorrelateret onlineindhold via 
deres tjenester og sikre hurtig fjernelse, 
efter at der er udstedt et påbud om 
fjernelse

Or. en

Ændringsforslag 263
Daniel Dalton

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge udbredelse af terrorrelateret 
onlineindhold via deres tjenester og, hvis 
det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge offentlig udbredelse af 
terrorrelateret onlineindhold via deres 
tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre 
hurtig fjernelse

Or. en

Ændringsforslag 264
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge udbredelse af terrorrelateret 
onlineindhold via deres tjenester og, hvis 
det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge offentlig udbredelse af 
terrorrelateret onlineindhold via deres 
tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre 
hurtig fjernelse
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Or. en

Ændringsforslag 265
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere skal udvise for at 
forebygge udbredelse af terrorrelateret 
onlineindhold via deres tjenester og, hvis 
det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

a) regler for den rettidige omhu, som 
hostingtjenesteydere, der er særlig udsatte 
for terrorrelateret onlineindhold via deres 
tjenester, skal udvise og, hvis det er 
nødvendigt, med henblik på at sikre 
fjernelse

Or. en

Ændringsforslag 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige 
fjernelse heraf og fremme samarbejdet med 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere 
og, hvis det er relevant, med EU-organer. 

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere ulovligt terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige 
fjernelse heraf i overensstemmelse med 
EU-retten, der fastsætter passende 
beskyttelsesmekanismer i forbindelse med 
grundlæggende rettigheder, og fremme 
samarbejdet med de kompetente retslige 
eller administrative myndigheder i andre 
medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere 
og, hvis det er relevant, med EU-organer. 

Or. en

Ændringsforslag 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige 
fjernelse heraf og fremme samarbejdet med 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere 
og, hvis det er relevant, med EU-organer. 

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes fjernelse 
heraf i overensstemmelse med EU-retten, 
der fastsætter passende 
beskyttelsesmekanismer i forbindelse med 
grundlæggende rettigheder, og fremme 
samarbejdet med de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstaterne, med 
hostingtjenesteydere og, hvis det er 
relevant, med EU-organer. 

Or. en

Ændringsforslag 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige 
fjernelse heraf og fremme samarbejdet med 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere 
og, hvis det er relevant, med EU-organer. 

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere ulovligt terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige 
fjernelse heraf og fremme samarbejdet med 
de kompetente retslige og uafhængige 
administrative myndigheder i andre 
medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere 
og, hvis det er relevant, med EU-organer. 

Or. en

Ændringsforslag 269
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige 
fjernelse heraf og fremme samarbejdet med 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere 
og, hvis det er relevant, med EU-organer. 

b) en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal gennemføre for at 
identificere ulovligt terrorrelateret indhold, 
muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige 
fjernelse heraf, efter at der er udstedt et 
påbud om fjernelse, og fremme 
samarbejdet med de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstaterne og 
med hostingtjenesteydere. 

Or. en

Ændringsforslag 270
Auke Zijlstra

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Foranstaltninger, der på forhånd 
umuliggør offentliggørelse på internettet, 
som f.eks. uploadfiltre, er ulovlige i 
henhold til artikel 7, stk. 3, i den 
nederlandske forfatning.

Or. en

Ændringsforslag 271
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning indebærer ikke 
nogen ændring af forpligtelsen til at 
respektere de grundlæggende rettigheder 
og grundlæggende retsprincipper, således 
som de er sikret ved artikel 6 i traktaten 
om Den Europæiske Union. 
Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser, der kræves i forbindelse med 
og i henhold til de grundlæggende 
principper om pressefrihed samt 
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mediefrihed og mediernes pluralisme.

Or. en

Begrundelse

Pressefrihed er en grundlæggende rettighed, der er anerkendt i EU-traktaterne, Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som supplement til de forskellige 
forfatningsmæssige og juridiske rettigheder til pressefrihed på nationalt plan. Det er derfor 
vigtigt at sikre, at alle de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, er i 
overensstemmelse med de forskellige systemer til beskyttelse af pressefrihed i 
medlemsstaterne (f.eks. anvendelse af udgivelsescertifikater, der findes i flere medlemsstater).

Ændringsforslag 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indhold, som udbredes til 
uddannelsesmæssige, journalistiske, 
kunstneriske eller forskningsmæssige 
formål eller som led i 
bevidstgørelsesforanstaltninger 
vedrørende terrorisme, skal betragtes som 
indhold til legitime formål og er derfor 
udelukket fra denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 273
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anvendelsen af forordningen berører 
ikke de grundlæggende principper i EU-
retten og i national ret om ytringsfrihed, 
pressefrihed samt mediefrihed og 
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mediernes pluralisme.

Or. en

Ændringsforslag 274
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning indebærer ikke 
nogen ændring af forpligtelsen til at 
respektere de grundlæggende rettigheder 
og grundlæggende retsprincipper, således 
som de er sikret ved artikel 6 i traktaten 
om Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 275
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på indhold, som udbredes til 
uddannelsesmæssige, kunstneriske, 
journalistiske eller forskningsmæssige 
formål eller som led i 
bevidstgørelsesforanstaltninger 
vedrørende terrorvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 276
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på indhold, som udbredes til 
uddannelsesmæssige, journalistiske, 
kunstneriske eller forskningsmæssige 
formål eller som led i 
bevidstgørelsesforanstaltninger 
vedrørende terrorisme.

Or. en

Ændringsforslag 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indhold, som udbredes til 
uddannelsesmæssige, journalistiske, 
kunstneriske eller forskningsmæssige 
formål eller som led i 
bevidstgørelsesforanstaltninger 
vedrørende terrorisme er ikke omfattet af 
forordningen.

Or. en

Begrundelse

Se også bemærkningerne fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.

Ændringsforslag 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning berører ikke artikel 
14 og 15 i direktiv 2000/31/EF.
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Or. en

Ændringsforslag 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv indebærer ikke nogen 
ændring af direktiv 2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv indebærer ikke nogen 
ændring af forpligtelsen til at respektere 
de grundlæggende rettigheder og 
grundlæggende retsprincipper, således 
som de er defineret i artikel 6 i traktaten 
om Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 281
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Denne forordning finder anvendelse 
på respekt for ytringsfriheden og i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
forfatninger.
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Or. en

Ændringsforslag 282
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Denne forordning berører ikke 
reglerne om erstatningsansvar i henhold 
til direktiv 2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 283
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Denne forordning berører ikke 
forpligtelserne i henhold til direktiv 
2003/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Dette direktiv berører ikke de 
gældende regler om behandling af 
personoplysninger, navnlig forordning 
(EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680.
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Or. en

Ændringsforslag 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved: I denne forordning fortolkes følgende 
definitioner i henhold til artikel 5 og 7 i 
direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af 
terrorisme, idet der forstås ved: 

Or. en

Ændringsforslag 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, hvis 
vigtigste forretningsvirksomhed består i 
oplagring og offentliggørelse af 
information fra en tjenestemodtager på 
dennes anmodning. Mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder, 
elektroniske kommunikationstjenester, 
onlinemarkedspladser og udbydere af 
infrastruktur som en service betragtes 
ikke som hostingtjenesteydere i henhold 
til denne forordning 

Or. en

Begrundelse

Se også bemærkningerne fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om behovet for at 
fjerne henvisningen til "tredjeparter".
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Ændringsforslag 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der 
henvender sig til slutbrugere og består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til offentligheden. Dette 
udelukker levering af 
internetinfrastrukturtjenester i andre lag 
end applikationslaget samt elektroniske 
kommunikationstjenester i betydningen i 
henhold til direktiv (EU) 2018/1972 

Or. en

Ændringsforslag 288
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, hvis 
hovedformål eller et af hovedformålene er 
at tilbyde oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til offentligheden, og som 
har generel kontrol med og adgang til de 
indholdsdata, der oplagres og behandles 

Or. en

Ændringsforslag 289
Michał Boni
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 291
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til offentligheden 

Or. en
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Ændringsforslag 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til offentligheden 

Or. en

Ændringsforslag 293
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der 
oplagrer information fra en 
tjenestemodtager på dennes anmodning og 
stiller de lagrede informationer til rådighed 
for offentligheden 

Or. en

Ændringsforslag 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 

1) "hostingtjenesteyder": en udbyder af 
informationssamfundstjenester, der består i 
oplagring af information fra en 
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tjenestemodtager på dennes anmodning og 
tilrådighedsstillelse af de lagrede 
informationer til tredjeparter 

tjenestemodtager, og hvis primære formål 
er at skabe og stille indhold til rådighed 
for den brede offentlighed 

Or. en

Ændringsforslag 295
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "indholdsleverandør": en bruger, der har 
leveret oplysninger, som er eller har været 
lagret af en hostingtjenesteyder på 
brugerens anmodning 

2) "indholdsleverandør": en bruger, der har 
leveret indholdsdata, som er eller har 
været lagret og stillet til rådighed for 
offentligheden af en hostingtjenesteyder på 
brugerens anmodning 

Or. en

Ændringsforslag 296
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "indholdsleverandør": en bruger, der har 
leveret oplysninger, som er eller har været 
lagret af en hostingtjenesteyder på 
brugerens anmodning 

2) "indholdsleverandør": en bruger, der 
forsætligt har leveret oplysninger, som er 
eller har været lagret af en 
hostingtjenesteyder på brugerens 
anmodning 

Or. en

Ændringsforslag 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2) "indholdsleverandør": en bruger, der har 
leveret oplysninger, som er eller har været 
lagret af en hostingtjenesteyder på 
brugerens anmodning 

2) "indholdsleverandør": en bruger, der 
forsætligt har leveret oplysninger, som er 
eller har været lagret af en 
hostingtjenesteyder på brugerens 
anmodning 

Or. en

Ændringsforslag 298
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "udbyde tjenester i Unionen": at gøre det 
muligt for juridiske eller fysiske personer i 
en eller flere medlemsstater at gøre brug af 
tjenester fra hostingudbyderen, som har en 
betydelig forbindelse til denne eller disse 
medlemsstater såsom: 

3) "udbyde tjenester i Unionen": at gøre det 
muligt for juridiske eller fysiske personer i 
en eller flere medlemsstater at gøre brug af 
tjenester fra hostingudbyderen, uanset om 
brugeren skal betale herfor eller ej, som 
har en betydelig forbindelse til denne eller 
disse medlemsstater såsom: 

Or. en

Begrundelse

Rettet ind efter artikel 3, stk. 2, i GDPR.

Ændringsforslag 299
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "udbyde tjenester i Unionen": at gøre det 
muligt for juridiske eller fysiske personer i 
en eller flere medlemsstater at gøre brug af 
tjenester fra hostingudbyderen, som har en 
betydelig forbindelse til denne eller disse 
medlemsstater såsom: 

3) "udbyde tjenester i Unionen": at gøre det 
muligt for juridiske eller fysiske personer i 
en eller flere medlemsstater at gøre brug af 
tjenester fra hostingudbyderen, og have en 
betydelig forbindelse til denne eller disse 
medlemsstater såsom: 
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Or. en

Ændringsforslag 300
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) målrettede aktiviteter mod en eller flere 
medlemsstater.

c) målrettede aktiviteter mod brugere i en 
eller flere medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "terrorhandlinger": handlinger som 
defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 

4) "terrorhandlinger": forsætlige 
handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, 
i direktiv (EU) 2017/541, når og for så vidt 
de begås med et specifikt terrorformål 
som defineret i artikel 3, stk. 2, i nævnte 
direktiv

Or. en

Ændringsforslag 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "terrorhandlinger": handlinger som 
defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 

4) "terrorhandlinger": forsætlige 
handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, 
i direktiv (EU) 2017/541, når de begås 
med et af de i artikel 3, stk. 2, i direktiv 
(EU) 2017/541 omhandlede formål
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse definitionen af terrorhandlinger til 
definitionen i direktiv (EU) 2017/541 ("terrorismedirektivet"). Terrorismedirektivet 
indeholder en udtømmende liste over en række alvorlige forbrydelser, såsom angreb på en 
persons liv, som værende forsætlige handlinger, der kan betragtes som terrorhandlinger, NÅR 
OG FOR SÅ VIDT DE BEGÅS MED HENBLIK PÅ ET SÆRLIGT TERRORFORMÅL, dvs. at 
intimidere en befolkning i alvorlig grad, uretmæssigt at tvinge en regering eller en 
international organisation til at udføre eller til at undlade at udføre en handling eller 
alvorligt at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations 
grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer 
(sammenlign med betragtning 8 til direktiv (EU) 2017/541).

Ændringsforslag 303
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "terrorhandlinger": handlinger som 
defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 

4) "terrorhandlinger": forsætlige 
handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, 
og når de begås med et af de artikel 3, stk. 
2, i direktiv (EU) 2017/541 oplistede 
formål

Or. en

Ændringsforslag 304
Michał Boni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "terrorhandlinger": handlinger som 
defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 

4) "terrorhandlinger": forsætlige 
handlinger som oplistet i artikel 3, stk. 1, i 
direktiv (EU) 

Or. en
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Ændringsforslag 305
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "terrorhandlinger": handlinger som 
defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 

4) "terrorhandlinger": handlinger som 
defineret i artikel 3 i direktiv (EU) 

Or. en

Ændringsforslag 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger: 

5) "terrorrelateret indhold": alt materiale, 
der åbenlyst tilskynder til, at der begås 
terrorhandlinger som oplistet i artikel 3, 
stk. 1, i direktiv (EU) 2017/541 i 
overensstemmelse med definitionen i 
national lovgivning, og dermed skaber en 
klar og betydelig fare for, at sådanne 
handlinger begås. Materiale, der 
formidles med uddannelsesmæssige, 
journalistiske eller forskningsmæssige 
formål samt fremsættelsen af radikale, 
polemiske eller kontroversielle holdninger 
i den offentlige debat om følsomme 
politiske spørgsmål betragtes ikke som 
terrorrelateret indhold 

Or. en

Ændringsforslag 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere 5) "ulovligt terrorrelateret indhold": 
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af følgende oplysninger: henviser til enhver handling som defineret 
i artikel 5-7 i direktiv (EU) 2017/541 om 
bekæmpelse af terrorisme

Or. en

Begrundelse

Se den vedlagte skrivelse fra tre af FN's særlige rapportører af 7.12.2018: "Den nuværende 
definition kan omfatte legitime udtryksformer som f.eks. journalisters og 
menneskerettighedsorganisationers rapportering om terrorgruppers aktiviteter og om de 
terrorbekæmpelsesforanstaltninger, som myndighederne træffer, i strid med retten til 
ytringsfrihed således som beskyttet i henhold til artikel 19 i international konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), artikel 10 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention (EMRK) og artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (EU-chartret)."

Ændringsforslag 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger: 

5) "terrorrelateret indhold": materiale, 
herunder budskaber eller billeder, der er 
en offentlig provokation til at begå 
terrorhandlinger, herunder en eller flere 
af følgende oplysninger: 

Or. en

Ændringsforslag 309
Michał Boni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger: 

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger, som kan bidrage til, 
at der begås de forsætlige handlinger, der 
er oplistet i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 
2017/541: 
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Or. en

Ændringsforslag 310
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger: 

5) "terrorrelateret indhold": åbenlyst 
ulovlige oplysninger, der kan være en eller 
flere af de handlinger, der er defineret i 
artikel 5-7 i direktiv (EU) 2017/541 om 
bekæmpelse af terrorisme 

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af definitionerne til den allerede eksisterende EU-ret, navnlig direktiv (EU) 
2017/541 om bekæmpelse af terrorisme.

Ændringsforslag 311
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger: 

5) "ulovligt terrorrelateret indhold": en 
eller flere af følgende oplysninger: 

Or. en

Ændringsforslag 312
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger: 

5) "ulovligt terrorrelateret indhold": 
oplysninger, der indeholder en åbenlys: 
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Or. en

Ændringsforslag 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "terrorrelateret indhold": en eller flere af 
følgende oplysninger: 

5) "terrorrelateret indhold": oplysninger, 
der indeholder en åbenlys: 

Or. en

Ændringsforslag 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfordring til eller slåen til lyd for, 
herunder forherligelse, udførelse af 
terrorhandlinger, hvorved der forårsages 
fare for, at sådanne handlinger begås 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 315
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfordring til eller slåen til lyd for, 
herunder forherligelse, udførelse af 
terrorhandlinger, hvorved der forårsages 
fare for, at sådanne handlinger begås 

udgår

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning af definitionerne til den allerede eksisterende EU-ret, navnlig direktiv (EU) 
2017/541 om bekæmpelse af terrorisme.

Ændringsforslag 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfordring til eller slåen til lyd for, 
herunder forherligelse, udførelse af 
terrorhandlinger, hvorved der forårsages 
fare for, at sådanne handlinger begås 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 317
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfordring til eller slåen til lyd for, 
herunder forherligelse, udførelse af 
terrorhandlinger, hvorved der forårsages 
fare for, at sådanne handlinger begås 

a) forsætlig opfordring til eller slåen til lyd 
for udførelse af terrorhandlinger, hvorved 
der forårsages åbenlys fare for, at en eller 
flere af sådanne handlinger begås 

Or. en

Ændringsforslag 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfordring til eller slåen til lyd for, 
herunder forherligelse, udførelse af 
terrorhandlinger, hvorved der forårsages 

a) opfordring til eller slåen til lyd for, 
herunder forherligelse, udførelse af 
terrorhandlinger, hvorved der forårsages 
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fare for, at sådanne handlinger begås fare for, at sådanne handlinger kan begås 

Or. en

Ændringsforslag 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfordring til eller slåen til lyd for, 
herunder forherligelse, udførelse af 
terrorhandlinger, hvorved der forårsages 
fare for, at sådanne handlinger begås 

a) forsætligt opfordrer til eller slår til lyd 
for udførelse af terrorhandlinger, hvorved 
der forårsages åbenlys fare for, at sådanne 
handlinger begås 

Or. en

Ændringsforslag 320
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 321
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger

udgår
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning af definitionerne til den allerede eksisterende EU-ret, navnlig direktiv (EU) 
2017/541 om bekæmpelse af terrorisme.

Ændringsforslag 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrebet "opfordring til at bidrage til terrorhandlinger" er ukendt i direktiv (EU) 2017/541, 
og det er uklart, hvad det vil medføre i praksis. Der er en klar risiko for, at dette vage og ikke 
definerede begreb vil udvide begrebet "terrorisme", som det forudses i terrorismedirektivet. 
Desuden blev lovovertrædelser i "terrorismedirektivet" udformet med henblik på straffesager, 
og det forventes, at det bliver finpudset yderligere, når direktivet gennemføres i national ret, 
hvilket ikke er tilfældet i dette forslag. Desuden lægger dette forslag en stor del af ansvaret 
over på hostingtjenesteyderen med hensyn til bestemmelse af, om et bestemt indhold rent 
faktisk er omfattet af definitionen af "terrorrelateret indhold" eller ej. Der findes derfor ingen 
begrundelse for at indføre et så vagt juridisk begreb som "opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger".
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Ændringsforslag 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 325
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger

b) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved at tilskynde, 
hverve eller opfordre personer eller en 
gruppe af personer til at deltage i eller 
støtte en terrorgruppes aktiviteter, 
herunder ved at levere information eller 
materiale eller ved at finansiere dens 
aktiviteter på en hvilken som helst måde

Or. en

Ændringsforslag 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfordring til at bidrage til 
terrorhandlinger

b) tilskynde personer eller en gruppe af 
personer til at begå eller bidrage til 
terrorhandlinger
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Or. en

Ændringsforslag 327
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved opfordring til 
deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i 
den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 
2017/541 fastsatte betydning 

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af definitionerne til den allerede eksisterende EU-ret, navnlig direktiv (EU) 
2017/541 om bekæmpelse af terrorisme.

Ændringsforslag 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved opfordring til 
deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i 
den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 
2017/541 fastsatte betydning 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved opfordring til 
deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i 
den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 
2017/541 fastsatte betydning 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved opfordring til 
deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i 
den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 
2017/541 fastsatte betydning 

b) forsætlig promovering af en 
terrorgruppes aktiviteter i henhold til 
fælles holdning 2001/931/FUSP, navnlig 
ved at tilskynde, hverve eller opfordre 
personer eller en gruppe af personer til at 
deltage i eller støtte en terrorgruppes 
aktiviteter, herunder ved at levere 
information eller materiale eller ved at 
finansiere dens aktiviteter på en hvilken 
som helst måde 

Or. en

Begrundelse

Begrebet "støtte" er ukendt i direktiv (EU) 2017/541, og det er uklart, hvad det vil medføre i 
praksis. Der er en klar risiko for, at dette vage og ikke definerede begreb vil udvide begrebet 
"terrorisme", som det forudses i terrorismedirektivet, og det åbner op for misbrug f.eks. ved at 
anvende begrebet "støtte" på indhold, der optræder til støtte for det samme politiske formål 
eller andre formål som en terroristgruppes (f.eks. selvbestemmelse eller løsrivelse) uden at 
tilslutte sig terroristernes (voldelige) taktik. Derudover skal det gøres klart, hvilke grupper 
forslaget henviser til. Fælles holdning 2001/931/FUSP fastsætter kriterierne for at opføre 
personer, grupper og enheder på listen. Den blev senest ajourført ved Rådets afgørelse 
(FUSP) 2017/1426.

Ændringsforslag 331
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved opfordring til 
deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i 
den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 
2017/541 fastsatte betydning 

c) forsætlig promovering af en 
terrorgruppes aktiviteter i henhold til 
fælles holdning 2001/931/FUSP, navnlig 
ved at tilskynde, hverve eller opfordre 
personer eller grupper af personer til at 
deltage i eller støtte en terrorgruppes 
aktiviteter, herunder ved at levere 
information eller materiale eller ved at 
finansiere dens aktiviteter på en hvilken 
som helst måde 

Or. en

Ændringsforslag 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved opfordring til 
deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i 
den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 
2017/541 fastsatte betydning 

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved at hverve personer 
eller en gruppe af personer til at deltage i 
eller støtte en terrorgruppes kriminelle 
aktiviteter i den artikel 2, stk. 3, i direktiv 
(EU) 2017/541 fastsatte betydning 

Or. en

Ændringsforslag 333
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) promovering af en terrorgruppes 
aktiviteter, navnlig ved opfordring til 
deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i 

c) promovering af en terrorgruppes 
kriminelle aktiviteter, navnlig ved 
opfordring til deltagelse i eller støtte til en 
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den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 
2017/541 fastsatte betydning 

terrorgruppe i den artikel 2, stk. 3, i 
direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning 

Or. en

Ændringsforslag 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) instruktioner i metoder eller teknikker 
til udførelse af terrorhandlinger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) instruktioner i metoder eller teknikker 
til udførelse af terrorhandlinger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 336
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) instruktioner i metoder eller teknikker 
til udførelse af terrorhandlinger

udgår

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning af definitionerne til den allerede eksisterende EU-ret, navnlig direktiv (EU) 
2017/541 om bekæmpelse af terrorisme.

Ændringsforslag 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) instruktioner i metoder eller teknikker 
til udførelse af terrorhandlinger

d) forsætligt giver vejledning om 
fremstilling og brug af sprængstoffer, 
skydevåben eller andre våben eller 
skadelige eller farlige stoffer eller om 
andre metoder eller teknikker til udførelse 
af eller bidrage til udførelse af 
terrorhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 338
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) instruktioner i metoder eller teknikker 
til udførelse af terrorhandlinger

d) forsætligt giver vejledning om 
fremstilling og brug af sprængstoffer, 
skydevåben eller andre våben eller 
skadelige eller farlige stoffer eller om 
andre specifikke metoder eller teknikker til 
udførelse af eller bidrage til udførelse af 
terrorhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) instruktioner i metoder eller teknikker 
til udførelse af terrorhandlinger

d) giver vejledning om metoder eller 
teknikker, herunder om fremstilling og 
brug af sprængstoffer, skydevåben eller 
andre våben eller skadelige eller farlige 
stoffer samt CBRN-stoffer til udførelse af 
terrorhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 340
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) giver vejledning om fremstilling og 
brug af sprængstoffer, skydevåben eller 
andre våben eller skadelige eller farlige 
stoffer eller om andre metoder eller 
teknikker til udførelse af eller bidrage til 
udførelse af terrorhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 341
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) fremsættelse af radikale, polemiske 
eller kontroversielle holdninger i den 
offentlige debat om følsomme politiske 
spørgsmål betragtes imidlertid ikke som 
terrorrelateret indhold

Or. en
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Ændringsforslag 342
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af ulovligt terrorrelateret 
indhold": tilrådighedsstillelse af ulovligt 
terrorrelateret indhold for offentligheden 
via hostingtjenesteydernes tjenester med 
den klare hensigt at tilskynde til, begå 
eller bidrage til, at der begås en 
terrorhandling, idet formidling af indhold 
med et uddannelsesmæssigt, journalistisk, 
kunstnerisk eller forskningsmæssigt 
formål dog er udelukket

Or. en

Ændringsforslag 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold for offentligheden via 
hostingtjenesteydernes tjenester med den 
klare hensigt at tilskynde til, begå eller 
bidrage til, at der begås en 
terrorhandling, idet formidling af indhold 
med et uddannelsesmæssigt, journalistisk, 
kunstnerisk eller forskningsmæssigt 
formål dog er udelukket

Or. en

Ændringsforslag 344
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af ulovligt terrorrelateret 
indhold": tilrådighedsstillelse af ulovligt 
terrorrelateret indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af ulovligt terrorrelateret 
indhold": tilrådighedsstillelse af ulovligt 
terrorrelateret indhold for offentligheden 
via hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold for offentligheden via 
hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold for offentligheden via 
hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 348
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold for offentligheden via 
hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 349
Michał Boni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold for offentligheden via 
hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 350
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold for offentligheden via 
hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold til tredjepart via 
hostingtjenesteydernes tjenester

6) "udbredelse af terrorrelateret indhold": 
tilrådighedsstillelse af terrorrelateret 
indhold for offentligheden via 
hostingtjenesteydernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "tilknyttede data": kun abonnentdata 
og adgangsdata

Or. en

Ændringsforslag 353
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)



PE636.150v02-00 94/96 <M\1177908DA.docx<DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "tilknyttede data": kun abonnentdata 
og adgangsdata

Or. en

Ændringsforslag 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "kompetent myndighed": en udpeget 
national retslig myndighed i 
medlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 355
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "kompetent myndighed": en udpeget 
national retslig myndighed i 
medlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "indberetning": en meddelelse fra en 
kompetent myndighed eller eventuelt et 

udgår
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relevant EU-organ til en 
hostingtjenesteyder om oplysninger, der 
kan betragtes som terrorindhold, med 
henblik på leverandørens frivillige 
overvejelse af, hvorvidt indholdet er i 
overensstemmelse med dens egne vilkår 
og betingelser 

Or. en

Ændringsforslag 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "indberetning": en meddelelse fra en 
kompetent myndighed eller eventuelt et 
relevant EU-organ til en 
hostingtjenesteyder om oplysninger, der 
kan betragtes som terrorindhold, med 
henblik på leverandørens frivillige 
overvejelse af, hvorvidt indholdet er i 
overensstemmelse med dens egne vilkår 
og betingelser 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "indberetning": en meddelelse fra en 
kompetent myndighed eller eventuelt et 
relevant EU-organ til en 
hostingtjenesteyder om oplysninger, der 
kan betragtes som terrorindhold, med 
henblik på leverandørens frivillige 
overvejelse af, hvorvidt indholdet er i 

udgår
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overensstemmelse med dens egne vilkår 
og betingelser 

Or. en

Ændringsforslag 359
Eva Joly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "indberetning": en meddelelse fra en 
kompetent myndighed eller eventuelt et 
relevant EU-organ til en 
hostingtjenesteyder om oplysninger, der 
kan betragtes som terrorindhold, med 
henblik på leverandørens frivillige 
overvejelse af, hvorvidt indholdet er i 
overensstemmelse med dens egne vilkår 
og betingelser 

udgår

Or. en


