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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af 
udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0640),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0405/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
tjekkiske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse af ... 1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0000/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Tilstedeværelsen af terrorrelateret 
indhold på nettet har alvorlige negative 
konsekvenser for brugerne, borgerne og 
samfundet som helhed såvel som for 
udbydere af onlinetjenester, der hoster 
sådant indhold, eftersom det underminerer 
brugernes tillid og skader udbydernes 
forretningsmodeller. I betragtning af deres 
centrale rolle og de teknologiske midler og 
kapaciteter, der er forbundet med de 
tjenester, som de leverer, har udbydere af 
onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt 
ansvar for at beskytte deres tjenester mod 
terroristernes misbrug og hjælpe med at 
bekæmpe terrorrelateret indhold, som 
udbredes via deres tjenester.

(3) Tilstedeværelsen af terrorrelateret 
indhold på nettet har alvorlige negative 
konsekvenser for brugerne, borgerne og 
samfundet som helhed såvel som for 
udbydere af onlinetjenester, der hoster 
sådant indhold, eftersom det underminerer 
brugernes tillid og skader udbydernes 
forretningsmodeller. I betragtning af deres 
centrale rolle og de teknologiske midler og 
kapaciteter, der er forbundet med de 
tjenester, som de leverer, har udbydere af 
onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt 
ansvar for at beskytte deres tjenester mod 
terroristernes misbrug og hjælpe med at 
bekæmpe terrorrelateret indhold, som 
udbredes via deres tjenester, under 
hensyntagen til den grundlæggende 
betydning af ytrings- og 
informationsfriheden i et åbent og 
demokratisk samfund.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Denne forordning bidrager til 
beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, 
idet den fastsætter passende og solide 
beskyttelsesforanstaltninger, som skal 
sørge for beskyttelse af de grundlæggende 
rettigheder, der er på spil. Dette omfatter 
retten til respekt for privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger, retten til 
effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, 
herunder retten til frit at modtage og 
videregive information, friheden til at 
oprette og drive egen virksomhed og 
princippet om ikkeforskelsbehandling. 
Kompetente myndigheder og 

(7) Denne forordning bidrager til 
beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, 
idet den fastsætter passende og solide 
beskyttelsesforanstaltninger, som skal 
sørge for beskyttelse af de grundlæggende 
rettigheder, der er på spil. Dette omfatter 
retten til respekt for privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger, retten til 
effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, 
herunder retten til frit at modtage og 
videregive information, friheden til at 
oprette og drive egen virksomhed og 
princippet om ikkeforskelsbehandling. 
Kompetente myndigheder og 
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hostingtjenesteydere bør kun træffe 
foranstaltninger, som er nødvendige, 
passende og forholdsmæssige i et 
demokratisk samfund, idet der tages 
hensyn til den særlige betydning, der 
tillægges ytrings- og informationsfriheden, 
som er en af de hjørnestenene i et 
pluralistisk, demokratisk samfund og en af 
de værdier, som Unionen bygger på. 
Foranstaltninger, som forstyrrer ytrings-
og informationsfriheden, bør være yderst 
målrettede i den forstand, at de skal tjene 
til forebyggelse af udbredelsen af 
terrorindhold uden dermed dog at påvirke 
retten til lovligt at modtage og videregive 
information, under hensyntagen til den 
centrale rolle, som hostingtjenesteydere 
spiller for den offentlige debat samt 
formidling og modtagelse af oplysninger, 
synspunkter og idéer i overensstemmelse 
med lovgivningen.

hostingtjenesteydere bør kun træffe 
foranstaltninger, som er nødvendige, 
passende og forholdsmæssige i et 
demokratisk samfund, idet der tages 
hensyn til den særlige betydning, der 
tillægges ytrings- og informationsfriheden, 
som er en af de hjørnestenene i et 
pluralistisk, demokratisk samfund og en af 
de værdier, som Unionen bygger på. 
Eventuelle foranstaltninger bør ikke 
forstyrre ytrings- og informationsfriheden
og bør så vidt muligt tjene til forebyggelse 
af udbredelsen af terrorindhold gennem en 
yderst målrettet tilgang uden dermed dog 
at påvirke retten til lovligt at modtage og 
videregive information, under hensyntagen 
til den centrale rolle, som 
hostingtjenesteydere spiller for den 
offentlige debat samt formidling og 
modtagelse af oplysninger, synspunkter og 
idéer i overensstemmelse med 
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten til adgang til effektive 
retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og 
artikel 47 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder. Enhver 
fysisk eller juridisk person har ret til 
effektive retsmidler ved den kompetente 
nationale domstol til prøvelse af de 
foranstaltninger, som træffes i henhold til 
denne forordning, og som kan have negativ 
indvirkning på denne person. Denne ret 
omfatter navnlig muligheden for, at 
hostingstjenesteydere og 
indholdsleverandører reelt kan gøre 
indsigelse mod påbud om fjernelse ved 
retten i den medlemsstat, hvis myndigheder 

(8) Retten til adgang til effektive 
retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og 
artikel 47 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder. Enhver 
fysisk eller juridisk person har ret til 
effektive retsmidler ved den kompetente 
nationale domstol til prøvelse af de 
foranstaltninger, som træffes i henhold til 
denne forordning, og som kan have negativ 
indvirkning på denne person. Denne ret 
omfatter navnlig i forbindelse med denne 
forordning muligheden for, at brugerne 
kan gøre indsigelse mod fjernelse af 
indhold, der er et resultat af 
foranstaltninger truffet af 
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har udstedt påbuddet. hostingtjenesteyderen som omhandlet i 
denne forordning, og blive informeret om 
effektive retsmidler. Den omfatter også 
retten for hostingstjenesteydere og 
indholdsleverandører til reelt at gøre 
indsigelse mod påbud om fjernelse, pålagte 
proaktive foranstaltninger eller 
sanktioner ved retten i den medlemsstat, 
hvis myndigheder har udstedt påbuddet, de 
pålagte proaktive foranstaltninger eller 
sanktionerne, eller ved den ret, hvor 
hostingtjenesteyderen er etableret eller 
repræsenteret.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at skabe klarhed om de 
foranstaltninger, som både 
hostingtjenesteydere og kompetente 
myndigheder bør træffe for at forhindre 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, 
bør der i denne forordning af 
forebyggelseshensyn fastsættes en 
definition af terrorindhold, der bygger på 
definitionen af terrorhandlinger som fastsat 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/5419. I betragtning af behovet 
for at bekæmpe den mest skadelige 
terrorpropaganda på nettet bør definitionen 
omfatte materiale og informationer, som 
tilskynder til, opfordrer til eller slår til lyd 
for udførelse af eller bidrag til 
terrorhandlinger, giver instruktioner i 
udførelsen af sådanne handlinger eller 
promoverer deltagelsen i en terrorgruppes 
aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter 
især tekst, billeder, lydoptagelser og 
videoer. Når det vurderes, hvorvidt 
indholdet udgør terrorindhold som 
defineret i denne forordning, bør de 

(9) For at skabe klarhed om de 
foranstaltninger, som både 
hostingtjenesteydere og kompetente 
myndigheder bør træffe for at forhindre 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, 
bør der i denne forordning af 
forebyggelseshensyn fastsættes en 
definition af terrorindhold, der bygger på 
definitionen af terrorhandlinger som fastsat 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/5419. I betragtning af behovet 
for at bekæmpe den mest skadelige 
terrorpropaganda på nettet bør definitionen 
omfatte materiale og informationer, som 
tilskynder til, opfordrer til eller slår til lyd 
for udførelse af eller bidrag til 
terrorhandlinger, giver instruktioner i 
udførelsen af sådanne handlinger eller 
promoverer deltagelsen i en terrorgruppes 
aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter 
især tekst, billeder, lydoptagelser og 
videoer. Når det vurderes, hvorvidt 
indholdet udgør terrorindhold som 
defineret i denne forordning, bør de 
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kompetente myndigheder såvel som 
hostingtjenesteyderne tage højde for 
faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, 
den kontekst, de indgår i, og deres 
potentiale for at føre til skadelige 
konsekvenser for menneskers sikkerhed. 
Det faktum, at materialet er produceret af, 
kan tilskrives eller udbredes på vegne af en 
terrororganisation eller person, der er 
opført på EU's liste, spiller en stor rolle for 
vurderingen. Indhold, som udbredes til 
uddannelsesmæssige, journalistiske eller 
forskningsmæssige formål, bør beskyttes 
tilstrækkeligt. Fremsættelse af radikale, 
polemiske eller kontroversielle holdninger 
i den offentlige debat om følsomme 
politiske spørgsmål bør desuden ikke 
betragtes som terrorindhold.

kompetente myndigheder såvel som 
hostingtjenesteyderne tage højde for 
faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, 
den kontekst, de indgår i, og deres 
potentiale for at føre til skadelige 
konsekvenser for menneskers sikkerhed. 
Det faktum, at materialet er produceret af, 
kan tilskrives eller udbredes på vegne af en 
terrororganisation eller person, der er 
opført på EU's liste, spiller en stor rolle for 
vurderingen. Indhold, som udbredes til 
uddannelsesmæssige, journalistiske eller 
forskningsmæssige formål, bør beskyttes 
tilstrækkeligt. Fremsættelse af radikale, 
polemiske eller kontroversielle holdninger 
i den offentlige debat om følsomme 
politiske spørgsmål bør desuden ikke 
betragtes som terrorindhold. Retten til 
sådanne ytringer kan gøres gældende ved 
retten i den medlemsstat, hvor 
hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, 
eller hvor den retlige repræsentant, der er 
udpeget af hostingtjenesteyderen i 
henhold til denne forordning, er 
bosiddende eller etableret.

__________________ __________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om 
bekæmpelse af terrorisme og om erstatning 
af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
og ændring af Rådets afgørelse 
2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 
6).

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om 
bekæmpelse af terrorisme og om erstatning 
af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
og ændring af Rådets afgørelse 
2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 
6).

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at omfatte de hostingtjenester 
online, hvor terrorindholdet udbredes, bør 
denne forordning finde anvendelse på 

(10) For at omfatte de hostingtjenester 
online, hvor terrorindholdet udbredes, bør 
denne forordning finde anvendelse på 
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informationssamfundstjenester, som lagrer 
information fra en tjenestemodtager på 
dennes anmodning, og som gør de lagrede 
informationer tilgængelige for tredjepart, 
uanset om denne aktivitet udelukkende er 
af teknisk, automatisk eller passiv 
karakter. Sådanne udbydere af 
informationssamfundstjenester omfatter 
eksempelvis sociale medieplatforme, 
videostreamingtjenester, video-, billed- og 
lyddelingtjenester, fildeling og andre 
cloudtjenester, i det omfang de gør 
informationerne tilgængelige for 
tredjepart, og websteder, hvor brugerne 
kan kommentere og poste anmeldelser. 
Denne forordning bør også gælde for 
hostingtjenesteydere, der er etableret uden 
for Unionen, men som udbyder tjenester 
inden for Unionen, eftersom en betydelig 
del af de hostingtjenesteydere, der 
eksponeres for terrorindhold på deres 
tjenester, er etableret i tredjelande. Dette 
bør sikre, at alle virksomheder, som 
opererer i det digitale indre marked 
overholder samme krav, uanset hvor de er 
etableret. For at fastslå, om en 
tjenesteudbyder udbyder tjenester i 
Unionen, skal det vurderes, om 
tjenesteudbyderen gør det muligt for 
juridiske eller fysiske personer i en eller 
flere medlemsstater at gøre brug af 
udbyderens tjenester. Den blotte 
kendsgerning, at en tjenesteyders websted, 
e-mailadresse eller andre 
kontaktoplysninger kan tilgås i en eller 
flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke 
en tilstrækkelig betingelse for, at denne 
forordning finder anvendelse.

informationssamfundstjenester, som lagrer 
information fra en tjenestemodtager på 
dennes anmodning, og som gør de lagrede 
informationer direkte tilgængelige for 
offentligheden. Sådanne udbydere af 
informationssamfundstjenester omfatter 
eksempelvis sociale medieplatforme, 
videostreamingtjenester, video-, billed- og 
lyddelingtjenester, fildeling og andre 
cloudtjenester, bortset fra udbydere af 
cloud-IT-infrastrukturtjenester, i det 
omfang de gør informationerne direkte 
tilgængelige for offentligheden. Denne 
forordning bør også gælde for 
hostingtjenesteydere, der er etableret uden 
for Unionen, men som udbyder tjenester
inden for Unionen, eftersom en betydelig 
del af de hostingtjenesteydere, der 
eksponeres for terrorindhold på deres 
tjenester, er etableret i tredjelande. Dette 
bør sikre, at alle virksomheder, som 
opererer i det digitale indre marked 
overholder samme krav, uanset hvor de er 
etableret. For at fastslå, om en 
tjenesteudbyder udbyder tjenester i 
Unionen, skal det vurderes, om 
tjenesteudbyderen gør det muligt for 
juridiske eller fysiske personer i en eller 
flere medlemsstater at gøre brug af 
udbyderens tjenester. Den blotte 
kendsgerning, at en tjenesteyders websted, 
e-mailadresse eller andre 
kontaktoplysninger kan tilgås i en eller 
flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke 
en tilstrækkelig betingelse for, at denne 
forordning finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De procedurer og forpligtelser i 
retssystemer, der kræver, at 
hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold 
eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget en 
vurdering, bør harmoniseres. 
Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de 
kompetente myndigheder og således 
udpege de administrative, 
retshåndhævende eller retlige 
myndigheder, de ønsker skal varetage 
opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt 
udbredes via onlinetjenester, pålægges 
hostingtjenesteyderne med denne 
bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, 
der er identificeret i påbuddet om fjernelse, 
fjernes eller deaktiveres inden for en time 
efter modtagelse af påbuddet. Det er op til 
hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt 
indholdet skal fjernes, eller adgangen til 
det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

(13) De procedurer og forpligtelser i 
retssystemer, der kræver, at 
hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold 
eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget en 
vurdering, bør harmoniseres. 
Medlemsstaterne skal frit kunne udpege en 
enkelt kompetent myndighed, som de 
ønsker skal varetage opgaven, medmindre 
deres forfatningsmæssige forhold 
forhindrer, at en enkelt myndighed er 
ansvarlig. Eftersom terrorindhold hastigt 
udbredes via onlinetjenester, pålægges 
hostingtjenesteyderne med denne 
bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, 
der er identificeret i påbuddet om fjernelse, 
fjernes eller deaktiveres inden for en time 
efter modtagelse af påbuddet. Det er op til 
hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt 
indholdet skal fjernes, eller adgangen til 
det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den kompetente myndighed skal 
fremsende påbuddet om fjernelse direkte til 
modtageren og kontaktpunktet ved hjælp af 
enhver form for elektronisk middel, som 
kan efterlade et skriftligt spor, og som 
giver tjenesteyderen mulighed for at 
fastslå ægtheden, herunder nøjagtigheden 
af datoen og tidspunktet for afsendelse og 
modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-
mail og platforme eller andre sikre kanaler, 
herunder dem, der stilles til rådighed af 
tjenesteyderen, i overensstemmelse med 
reglerne om beskyttelse af 

(14) Den kompetente myndighed skal 
fremsende påbuddet om fjernelse direkte til 
modtageren og kontaktpunktet ved hjælp af 
enhver form for elektronisk middel, som 
kan efterlade et skriftligt spor, og som 
fastslår ægtheden af påbuddet uden 
urimelige økonomiske eller andre byrder 
for tjenesteyderen, herunder nøjagtigheden 
af datoen og tidspunktet for afsendelse og 
modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-
mail og platforme eller andre sikre kanaler, 
herunder dem, der stilles til rådighed af 
tjenesteyderen, i overensstemmelse med 
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personoplysninger. Dette krav kan navnlig 
opfyldes ved brug af kvalificerede 
elektroniske registrerede leveringstjenester 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.

reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger. Dette krav kan navnlig 
opfyldes ved brug af kvalificerede 
elektroniske registrerede leveringstjenester 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.

__________________ __________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 
2014 om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked og om 
ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 
257 af 28.8.2014, s. 73).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 
2014 om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked og om 
ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 
257 af 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at 
hostingtjenesteydere, der eksponeres for 
terrorindhold, træffer passende 
foranstaltninger for at forebygge misbrug 
af deres tjenester, bør de kompetente 
myndigheder anmode hostingtjenesteydere, 
som har modtaget et påbud om fjernelse, 
der er blevet endeligt, om at rapportere om 
de trufne proaktive foranstaltninger. Disse 
kan bestå af foranstaltninger til 
forebyggelse af genupload af terrorindhold, 
der er blevet fjernet eller deaktiveret som 
følge af et påbud eller en indberetning, som 
de har modtaget, og hvor der foretages 
kontrol ved hjælp af offentlige eller private 
værktøjer, som indeholder kendt 
terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug 
af pålidelige tekniske værktøjer til 
identifikation af nyt terrorindhold; enten de 
værktøjer, der allerede er tilgængelige på 
markedet, eller de, som 
hostingtjenesteyderen selv udvikler. 

(18) For at sikre, at 
hostingtjenesteydere, der eksponeres for 
terrorindhold, træffer passende 
foranstaltninger for at forebygge misbrug 
af deres tjenester, bør de kompetente 
myndigheder anmode hostingtjenesteydere, 
som har modtaget et påbud om fjernelse, 
der er blevet endeligt, om at rapportere om 
de trufne proaktive foranstaltninger. Disse 
kan bestå af foranstaltninger til 
forebyggelse af genupload af terrorindhold, 
der er blevet fjernet eller deaktiveret som 
følge af et påbud eller en indberetning, som 
de har modtaget, og hvor der foretages 
kontrol ved hjælp af offentlige eller private 
værktøjer, som indeholder kendt 
terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug 
af pålidelige tekniske værktøjer til 
identifikation af nyt terrorindhold; enten de 
værktøjer, der allerede er tilgængelige på 
markedet, eller de, som 
hostingtjenesteyderen selv udvikler. 
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Hostingtjenesteyderen bør rapportere om 
de specifikke proaktive foranstaltninger, 
der er truffet, for at gøre det muligt for den 
kompetente myndighed at bedømme, om 
foranstaltningerne er effektive og 
forholdsmæssige, og om – hvis der bruges 
automatiserede værktøjer –
hostingtjenesteyderen har den fornødne 
kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. 
De kompetente myndigheder bør i deres 
vurdering af foranstaltningernes effektivitet 
og forholdsmæssighed tage højde for 
relevante parametre, herunder antallet af 
påbud om fjernelse og indberetninger, der 
er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes 
økonomiske kapacitet og betydningen af 
dens tjenester for udbredelsen af 
terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til 
antallet af brugere i Unionen).

Hostingtjenesteyderen bør rapportere om 
de specifikke proaktive foranstaltninger, 
der er truffet, for at gøre det muligt for den 
kompetente myndighed at bedømme, om 
foranstaltningerne er nødvendige, effektive 
og forholdsmæssige, og om – hvis der 
bruges automatiserede værktøjer –
hostingtjenesteyderen har den fornødne 
kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. 
De kompetente myndigheder bør i deres 
vurdering af foranstaltningernes 
effektivitet, nødvendighed og 
forholdsmæssighed tage højde for 
relevante parametre, herunder antallet af 
påbud om fjernelse og indberetninger, der 
er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes 
økonomiske kapacitet og betydningen af 
dens tjenester for udbredelsen af 
terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til 
antallet af brugere i Unionen) samt de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er 
indført for at beskytte ytrings- og 
informationsfriheden og antallet af 
tilfælde med begrænsninger vedrørende 
lovligt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Efter anmodningen bør den 
kompetente myndighed gå i dialog med 
hostingtjenesteyderen om de fornødne 
proaktive foranstaltninger, der skal træffes. 
Hvis det er nødvendigt, bør den 
kompetente myndighed pålægge 
hostingtjenesteyderen at træffe passende, 
effektive og forholdsmæssige proaktive 
foranstaltninger, hvis den vurderer, at de 
trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til 
at afbøde risiciene. En afgørelse om at 
pålægge sådanne specifikke proaktive 

(19) Efter anmodningen bør den 
kompetente myndighed gå i dialog med 
hostingtjenesteyderen om de fornødne 
proaktive foranstaltninger, der skal træffes. 
Hvis det er nødvendigt, bør den 
kompetente myndighed pålægge 
hostingtjenesteyderen at træffe passende, 
effektive og forholdsmæssige proaktive 
foranstaltninger, hvis den vurderer, at de 
trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til 
at afbøde risiciene. Den kompetente 
myndighed bør kun pålægge proaktive 
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foranstaltninger bør i princippet ikke føre 
til en generel forpligtelse til overvågning 
som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i 
direktiv 2000/31/EF. I betragtning af de 
særligt alvorlige risici, der er forbundet 
med udbredelse af terrorindhold, kan de 
afgørelser, som de kompetente 
myndigheder træffer på grundlag af 
forordningen, afvige fra den tilgang, der er 
fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 
2000/31/EF, med hensyn til visse 
specifikke, målrettede foranstaltninger, 
som det er nødvendigt at træffe af 
tvingende hensyn til den offentlige 
sikkerhed. Den kompetente myndighed 
bør, før den træffer sådanne afgørelser, 
finde en rimelig balance mellem de berørte 
offentlige interesser og de grundlæggende 
rettigheder, herunder især retten til ytrings-
og informationsfrihed og retten til at 
oprette og drive egen virksomhed, og give 
en behørig begrundelse.

foranstaltninger, som 
hostingtjenesteyderen med rimelighed kan 
forventes at gennemføre, bl.a. under 
hensyntagen til hostingtjenesteydernes 
finansielle og andre ressourcer. En 
afgørelse om at pålægge sådanne 
specifikke proaktive foranstaltninger bør 
ikke føre til en generel forpligtelse til 
overvågning som omhandlet i artikel 15, 
stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. I betragtning 
af de særligt alvorlige risici, der er 
forbundet med udbredelse af terrorindhold, 
kan de afgørelser, som de kompetente 
myndigheder træffer på grundlag af 
forordningen, under ekstraordinære 
omstændigheder afvige fra den tilgang, der 
er fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 
2000/31/EF, med hensyn til visse 
specifikke, målrettede foranstaltninger, 
som det er nødvendigt at træffe af 
tvingende hensyn til den offentlige 
sikkerhed. Den kompetente myndighed 
bør, før den træffer sådanne afgørelser, 
finde en rimelig balance mellem de berørte 
offentlige interesser og de grundlæggende 
rettigheder, herunder især retten til ytrings-
og informationsfrihed og retten til at 
oprette og drive egen virksomhed, og give 
en behørig begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 10

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 

(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 
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meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold.

meningsfulde oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn 
til sporing, identifikation og fjernelse af 
terrorindhold samt antallet af 
begrænsninger vedrørende lovligt 
indhold. De myndigheder, der har 
kompetence til at udstede påbud om 
fjernelse, bør også offentliggøre årlige 
gennemsigtighedsrapporter med 
meningsfulde oplysninger om antallet af 
udstedte lovlige påbud, antallet af 
fjernelser, mængden af fjernet 
identificeret og sporet terrorrelateret 
indhold og antallet af begrænsninger 
vedrørende lovligt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 11

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, og dette bør omfatte 
oplysninger om alle muligheder for 
effektive retsmidler, herunder 
domstolsprøvelse. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 12

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 
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.

(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 
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 13

Forslag til forordning
Betragtning 38
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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 
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.

(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, 
afhængigt af hostingtjenesteyderens 
størrelse og midler. 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 
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 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning



PE633.042v01-00 18/27 PR\1174496DA.docx

DA

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 
og adressere misbrug af hostingtjenester til 
udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. 
Der fastsættes navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 15

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 hurtige 
fjernelse heraf i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen om passende 
beskyttelsesforanstaltninger for ytrings-
og informationsfriheden og fremme 
samarbejdet med de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstaterne, med 
hostingtjenesteydere og, hvis det er 
relevant, med EU-organer.

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 17

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 for offentligheden

Or. en

Begrundelse

Udbydere af tjenester, der ikke stilles til rådighed for offentligheden, og hvor selve indholdet 
ikke er tilgængeligt for udbyderne, bør ikke være omfattet af denne forordning, da dette kan 
føre til en konflikt med principperne om privatlivets fred og underminere bestemmelsen om 
cloudinfrastrukturtjenester. Det er når tjenesteudbydere fremmer udbredelsen af indholdet til 
mange slutbrugere og offentligheden, at de bør falde ind under anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 18

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

Begrundelse

Udbydere af tjenester, der ikke stilles til rådighed for offentligheden, og hvor selve indholdet 
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ikke er tilgængeligt for udbyderne, bør ikke være omfattet af denne forordning, da dette kan 
føre til en konflikt med principperne om privatlivets fred og underminere bestemmelsen om 
cloudinfrastrukturtjenester. Det er når tjenesteudbydere fremmer udbredelsen af indholdet til 
mange slutbrugere og offentligheden, at de bør falde ind under anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hostingtjenesteydere træffer i 
overensstemmelse med denne forordning 
passende, rimelige og forholdsmæssige 
foranstaltninger mod udbredelse af 
terrorrelateret indhold og til beskyttelse af 
brugerne mod terrorrelateret indhold. De 
handler i den forbindelse på en 
omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-
diskriminerende måde og under behørigt 
hensyn til brugernes grundlæggende 
rettigheder og den grundlæggende 
betydning af ytrings- og 
informationsfriheden i et åbent og 
demokratisk samfund.

1. Hostingtjenesteydere træffer i 
overensstemmelse med denne forordning 
passende, rimelige og forholdsmæssige 
foranstaltninger mod udbredelse af 
terrorrelateret indhold og til beskyttelse af 
brugerne mod terrorrelateret indhold. De 
handler i den forbindelse på en 
omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-
diskriminerende måde og under alle 
omstændigheder under behørigt hensyn til 
brugernes grundlæggende rettigheder og 
den grundlæggende betydning af ytrings-
og informationsfriheden i et åbent og 
demokratisk samfund. De pågældende 
foranstaltninger må navnlig ikke føre til 
generel overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, afgørelsen om 
ikke at videregive oplysninger om 
fjernelsen af terrorindholdet eller 
deaktiveringen af adgangen hertil, jf. 
artikel 11.

g) hvis det er nødvendigt og passende, 
afgørelsen om ikke at videregive 
oplysninger om fjernelsen af 
terrorindholdet eller deaktiveringen af 
adgangen hertil, jf. artikel 11.

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) klagefrister for 
hostingtjenesteyderen og for 
indholdsleverandøren.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hostingtjenesteyderne træffer, hvis 
det er passende, proaktive foranstaltninger 
til beskyttelse af deres tjenester mod 
udbredelse af terrorrelateret indhold. 
Foranstaltningerne skal være effektive og 
forholdsmæssige, tage højde for risikoen 
ved og omfanget af eksponering for 
terrorrelateret indhold, brugernes 
grundlæggende rettigheder og ytrings- og 
informationsfrihedens afgørende betydning 
i et åbent og demokratisk samfund.

1. Hostingtjenesteyderne kan, hvis det 
er passende, navnlig når de regelmæssigt 
eksponeres for terrorrelateret indhold og 
modtager påbud om fjernelse, træffe 
proaktive foranstaltninger til beskyttelse af 
deres tjenester mod udbredelse af 
terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne 
skal være effektive og målrettede og stå i 
forhold til risikoen ved og omfanget af 
eksponering for terrorrelateret indhold,
navnlig under hensyntagen til brugernes 
grundlæggende rettigheder og ytrings- og 
informationsfrihedens afgørende betydning 
i et åbent og demokratisk samfund.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den kompetente myndighed 
som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), 
mener, at de proaktive foranstaltninger, 
som er truffet og meddelt i henhold til stk. 
2, er utilstrækkelige med hensyn til at 
afbøde og styre risikoen og niveauet for 
eksponering, kan den anmode 
hostingtjenesteyderen om at træffe 
yderligere proaktive foranstaltninger. 
Hostingtjenesteyderen samarbejder i den 
forbindelse med den kompetente 
myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 
1, litra c), med henblik på at indkredse de 
specifikke foranstaltninger, som 
hostingtjenesteyderen skal iværksætte, 
fastsætte vigtige målsætninger og 
benchmarks samt frister for deres 
gennemførelse.

3. Hvis den kompetente myndighed 
som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), 
mener, at de proaktive foranstaltninger, 
som er truffet og meddelt i henhold til stk. 
2, ikke overholder principperne om 
nødvendighed og proportionalitet eller er 
utilstrækkelige med hensyn til at afbøde og 
styre risikoen og niveauet for eksponering, 
kan den anmode hostingtjenesteyderen om 
at revurdere de nødvendige 
foranstaltninger eller træffe yderligere 
proaktive foranstaltninger. 
Hostingtjenesteyderen samarbejder i den 
forbindelse med den kompetente 
myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 
1, litra c), med henblik på at indkredse de
ændringer eller specifikke 
foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen 
skal iværksætte, fastsætte vigtige 
målsætninger og benchmarks samt frister 
for deres gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der ikke kan nås en aftale 
inden for tre måneder fra anmodningen 
som omhandlet i stk. 3, kan den 
kompetente myndighed som omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, litra c), udstede en 
afgørelse, som pålægger særlige yderligere 
nødvendige og forholdsmæssige proaktive 
foranstaltninger. I afgørelsen tages der især 
højde for hostingtjenesteyderens 
økonomiske kapacitet og virkningen af 
sådanne foranstaltninger på brugernes 
grundlæggende rettigheder og den 
grundlæggende betydning af ytrings- og 

4. Hvis der ikke kan nås en aftale 
inden for tre måneder fra anmodningen 
som omhandlet i stk. 3, kan den 
kompetente myndighed som omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, litra c), udstede en 
afgørelse, som pålægger særlige yderligere 
nødvendige og forholdsmæssige proaktive 
foranstaltninger. Den kompetente 
myndighed må ikke pålægge en generel 
forpligtelse til overvågning. I afgørelsen 
tages der især højde for 
hostingtjenesteyderens økonomiske 
kapacitet og virkningen af sådanne 
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informationsfriheden. En sådan afgørelse 
sendes til hostingtjenesteyderens 
hovedsæde eller til den retlige 
repræsentant, som tjenesteyderen har 
udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer 
regelmæssigt om gennemførelsen af 
sådanne foranstaltninger som specificeret 
af den kompetente myndighed, jf. artikel 
17, stk. 1, litra c).

foranstaltninger på brugernes 
grundlæggende rettigheder og den 
grundlæggende betydning af ytrings- og 
informationsfriheden. En sådan afgørelse 
sendes til hostingtjenesteyderens 
hovedsæde eller til den retlige 
repræsentant, som tjenesteyderen har 
udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer 
regelmæssigt om gennemførelsen af 
sådanne foranstaltninger som specificeret 
af den kompetente myndighed, jf. artikel 
17, stk. 1, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hostingtjenesteyderne fastsætter i 
deres vilkår og betingelser deres politik for 
forebyggelse af udbredelse af 
terrorrelateret indhold, herunder, hvis det 
er passende, en meningsfuld forklaring af 
de proaktive foranstaltningers funktion, 
herunder brugen af redskaber til 
automatisk sporing.

1. Hostingtjenesteyderne fastsætter i 
deres vilkår og betingelser deres politik for 
forebyggelse af udbredelse af 
terrorrelateret indhold, herunder en 
meningsfuld forklaring af de proaktive 
foranstaltningers funktion, navnlig 
vedrørende brugen af redskaber til 
automatisk sporing.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hostingtjenesteyderne offentliggør 
årlige gennemsigtighedsrapporter 
vedrørende de tiltag, der er gjort for at 
bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret 
indhold.

2. Hostingtjenesteyderne og de 
myndigheder, der har kompetence til at 
udstede påbud om fjernelse, offentliggør 
årlige gennemsigtighedsrapporter 
vedrørende de tiltag, der er gjort for at 
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bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret 
indhold.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overblik over og udfaldet af 
klageprocedurer.

d) overblik over og udfaldet af 
klageprocedurer, herunder antallet af 
sager, hvor det blev fastslået, at indhold 
fejlagtigt var blevet identificeret som 
terrorrelateret indhold.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beskyttelsesforanstaltningerne bør 
navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og 
kontrol, hvor det er relevant og under alle 
omstændigheder, når en detaljeret 
vurdering af den relevante sammenhæng er 
nødvendig for at afgøre, hvorvidt indholdet 
anses for terrorindhold.

2. Beskyttelsesforanstaltningerne bør 
navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og 
kontrol af hensigtsmæssigheden af 
afgørelsen om at fjerne eller nægte 
adgang til indhold, navnlig med hensyn til 
retten til ytrings- og informationsfrihed. 
Menneskeligt tilsyn er påkrævet, når en 
detaljeret vurdering af den relevante 
sammenhæng er nødvendig for at afgøre, 
hvorvidt indholdet anses for terrorindhold.

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hostingtjenesteyderne undersøger 
straks enhver klage, de modtager, og 
genindsætter indholdet uden unødig 
forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet 
fjernet eller deaktiveret. De underretter 
klageren om udfaldet af undersøgelsen.

2. Hostingtjenesteyderne undersøger 
straks enhver klage, de modtager, og 
genindsætter indholdet uden unødig 
forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet 
fjernet eller deaktiveret. De underretter 
klageren om udfaldet af undersøgelsen
senest to uger efter modtagelsen af 
klagen.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 1 og 2 supplerer 
hostingtjenesteyderes klagemekanisme 
medlemsstaternes gældende love og 
procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På indholdsleverandørens 
anmodning informerer 
hostingstjenesteyderen denne om årsagerne 
til, at indholdet er blevet fjernet eller 
deaktiveret, og om mulighederne for at 
anfægte denne beslutning.

2. På indholdsleverandørens 
anmodning informerer 
hostingstjenesteyderen denne om årsagerne 
til, at indholdet er blevet fjernet eller 
deaktiveret, herunder retsgrundlaget 
herfor, og om mulighederne for at anfægte 
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denne beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En klage som omhandlet i artikel 
4, stk. 9, indgives til retten i den 
medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen 
har sit hovedsæde, eller hvor den retlige 
repræsentant, der er udpeget af 
hostingtjenesteyderen i henhold til artikel 
16, er bosiddende eller etableret.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger den 
eller de myndigheder, der er kompetent for
at:

1. Hver medlemsstat udpeger den 
myndighed, der er kompetent til at:

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De kompetente myndigheder skal 
betragte utilsigtede forsinkelser, navnlig 
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fra små og mellemstore virksomheders og 
nystartede virksomheders side, som 
formildende omstændigheder ved 
fastlæggelsen af sanktionstype og -niveau.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidligst den … [tre år efter denne 
forordnings anvendelsesdato] foretager 
Kommissionen en evaluering af denne 
forordning og aflægger rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, herunder om 
sikkerhedsmekanismernes effektivitet. Om 
nødvendigt ledsages rapporten af forslag til 
retsakter. Medlemsstaterne forlægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.

Tidligst den … [tre år efter denne 
forordnings anvendelsesdato] foretager 
Kommissionen en evaluering af denne 
forordning og aflægger rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, herunder om 
sikkerhedsmekanismernes effektivitet. 
Rapporten skal også omfatte denne 
forordnings indvirkning på ytrings- og 
informationsfriheden. Om nødvendigt 
ledsages rapporten af forslag til retsakter. 
Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.

Or. en
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