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Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Navnlig i det digitale miljø bør de 

kompetente myndigheder kunne bringe 

overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, 

især når den erhvervsdrivende, der sælger 

varer eller tjenesteydelser, skjuler sin 

identitet eller flytter inden for EU eller til 

et tredjeland for at undgå håndhævelse. I 

tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og 

uoprettelig skade for forbrugerne, bør de 

kompetente myndigheder kunne vedtage 

foreløbige foranstaltninger for at forhindre 

eller mindske sådan skade, herunder om 

nødvendigt midlertidig lukning af et 

websted, et domæne eller en tilsvarende 

digital lokalitet, tjeneste eller konto. De 

kompetente myndigheder bør endvidere 

have beføjelse til at nedlægge eller få en 

ekstern tjenesteudbyder til at nedlægge et 

websted, et domæne eller en tilsvarende 

digital lokalitet, tjeneste eller konto. 

(12) Navnlig i det digitale miljø bør de 

kompetente myndigheder kunne bringe 

overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, 

især når den erhvervsdrivende, der sælger 

varer eller tjenesteydelser, skjuler sin 

identitet eller flytter inden for EU eller til 

et tredjeland for at undgå håndhævelse. I 

tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og 

uoprettelig skade for forbrugerne, bør de 

kompetente myndigheder kunne vedtage 

foreløbige foranstaltninger, hvis der ikke 

findes andre muligheder, for at forhindre 

eller mindske sådan skade, navnlig krav 

om, at udbydere af hostingtjenester 

fjerner indhold eller midlertidigt lukker et 

websted, en tjeneste eller konto eller krav 

om, at domæneregistre eller 

domæneregistratorer suspenderer et fuldt 

kvalificeret domænenavn i et bestemt 

tidsrum. Endvidere bør de kompetente 

myndigheder, hvis de midlertidige 

foranstaltninger har været forgæves, og 

kun som en sidste udvej, have beføjelse til 

at beordre en udbyder af hostingtjenester 

til at fjerne indhold eller lukke et websted, 

en tjeneste eller konto eller en del deraf 

eller beordre registre eller registratorer til 

at slette et fuldt kvalificeret domænenavn 

og tillade den kompetente myndighed at 

registrere det. Under hensyntagen til 

deres potentielle indvirkning på de 
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grundlæggende rettigheder bør disse 

beføjelser udøves i overensstemmelse med 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og efter 

tilladelse fra en judiciel myndighed. 

Or. en 
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g) vedtage foreløbige foranstaltninger 

til forebyggelse af alvorlig og uoprettelig 

skade for forbrugerne, navnlig midlertidig 

lukning af et websted, et domæne eller en 

tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller 

konto 

g) beføjelse til at vedtage foreløbige 

foranstaltninger, når der ikke er andre 

midler til rådighed, til forebyggelse af 

alvorlig og uoprettelig skade på 

forbrugernes kollektive interesser, navnlig 

ved at kræve, at hosting-tjenesteydere 

fjerner indhold eller lukker et websted, en 

tjeneste eller konto, eller kræve, at 

domæneregistre og registratorer stiller et 

fuldt kvalificeret domænenavn i bero i et 

bestemt tidsrum; 

Or. en 
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l) nedlægge et websted, et domæne 

eller en tilsvarende digital lokalitet eller 

en del heraf, herunder ved at anmode en 

tredjepart eller en anden offentlig 

myndighed om at gennemføre sådanne 

foranstaltninger 

l) beføjelse til i mangel af en effektiv 

reaktion inden for en rimelig frist fra den 

erhvervsdrivende på en skriftlig 

anmodning fra den kompetente 

myndighed om ophør af eller forbud mod 

en overtrædelse  at pålægge en hosting-

tjenesteyder at fjerne indhold eller 

nedlægge et websted, eller en del heraf, 

eller at pålægge et domænenavneregister 

eller en registrator at slette et fuldt 

kvalificeret domænenavn og give den 

pågældende kompetente myndighed 

tilladelse til registrering heraf, herunder 

ved at anmode en tredjepart eller en anden 

offentlig myndighed om at gennemføre 

sådanne foranstaltninger med henblik på at 

undgå risiko for en alvorlig og uoprettelig 

skade for forbrugernes kollektive 

interesser; 

Or. en 
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 1 a. De kompetente myndigheder skal 

under alle omstændigheder udøve de 

beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, 

stk. 2, litra d), g) og l), i overensstemmelse 

med stk. 1, litra b), i denne artikel. 

Or. en 

 


