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Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Der kan gribes hurtigere og mere 
pålideligt ind over for ulovligt indhold, 
hvis onlineplatforme træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at behandlingen 
af anmeldelser indgivet af pålidelige 
indberettere gennem de anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer, der foreskrives i 
denne forordning, prioriteres, uden at dette 
berører kravet om at behandle og træffe 
afgørelse om alle anmeldelser indgivet 
gennem disse mekanismer rettidigt, 
omhyggeligt og objektivt. En sådan status 
som pålidelig indberetter bør kun tildeles 
enheder og ikke enkeltpersoner, der bl.a. 
har påvist, at de har særlig ekspertise og 
kompetence til at bekæmpe ulovligt 
indhold, at de repræsenterer kollektive 
interesser, og at de arbejder omhyggeligt 
og objektivt. Sådanne enheder kan være 
offentlige, f.eks. for så vidt angår 
terrorrelateret indhold, nationale 
retshåndhævende myndigheders enheder 
for internetindberetning eller Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol"), 
eller de kan være ikkestatslige 

(46) Der kan gribes hurtigere og mere 
pålideligt ind over for ulovligt indhold, 
hvis onlineplatforme træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at behandlingen 
af anmeldelser indgivet af pålidelige 
indberettere gennem de anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer, der foreskrives i 
denne forordning, prioriteres, uden at dette 
berører kravet om at behandle og træffe 
afgørelse om alle anmeldelser indgivet 
gennem disse mekanismer rettidigt, 
omhyggeligt og objektivt. En sådan status 
som pålidelig indberetter bør kun tildeles 
enheder og ikke enkeltpersoner, der bl.a. 
har påvist, at de har særlig ekspertise og 
kompetence til at bekæmpe ulovligt 
indhold, og at de arbejder omhyggeligt og 
objektivt. De kan være offentlige, f.eks. for 
så vidt angår terrorrelateret indhold, 
nationale retshåndhævende myndigheders 
enheder for internetindberetning eller Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol"), 
eller de kan være ikkestatslige 
organisationer og halvoffentlige organer 
såsom de organisationer, der indgår i 
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organisationer og halvoffentlige organer 
såsom de organisationer, der indgår i 
INHOPE-netværket af hotlines til 
indberetning af materiale med seksuelt 
misbrug af børn, og organisationer, der 
anmelder ulovlige, racistiske og 
fremmedfjendske tilkendegivelser online. 
For intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
brancheorganisationer og rettighedshavere 
få tildelt status som pålidelige indberettere, 
hvis de har godtgjort, at de opfylder de 
gældende betingelser. Reglerne i denne 
forordning om pålidelige indberettere bør 
ikke forstås således, at de forhindrer 
onlineplatforme i at behandle anmeldelser 
indgivet af enheder eller enkeltpersoner, 
der ikke er blevet tildelt status som 
pålidelige indberettere i henhold til denne 
forordning, på samme måde og i at 
samarbejde med andre enheder på anden 
vis i overensstemmelse med gældende ret, 
herunder denne forordning og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/794.43

INHOPE-netværket af hotlines til 
indberetning af materiale med seksuelt 
misbrug af børn, og organisationer, der 
anmelder ulovlige, racistiske og 
fremmedfjendske tilkendegivelser online. 
For intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
brancheorganisationer, juridiske personer 
og rettighedshaverorganisationer få tildelt 
status som pålidelige indberettere, hvis de 
har godtgjort, at de opfylder de gældende 
betingelser. Reglerne i denne forordning 
om pålidelige indberettere bør ikke forstås 
således, at de forhindrer onlineplatforme i 
at behandle anmeldelser indgivet af 
enheder eller enkeltpersoner, der ikke er 
blevet tildelt status som pålidelige 
indberettere i henhold til denne forordning, 
på samme måde og i at samarbejde med 
andre enheder på anden vis i 
overensstemmelse med gældende ret, 
herunder denne forordning og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/794.43

_________________ _________________
43  Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 
om Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og 
om erstatning og ophævelse af Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 
2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 
2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 
53).

43 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 
om Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og 
om erstatning og ophævelse af Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 
2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 
2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 
53).

Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere bør kunne indgive klager uden at gå gennem en pålidelig indberetter.
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Betænkning A9-0356/2021
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om et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring 
af direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

106a. Den forretningsmæssige 
profileringsmodel på de digitale 
markeder, der går ud på at fange 
opmærksomheden, idet algoritmerne 
prioriterer anstødeligt indhold og dermed 
bidrager til spredningen af dette online, 
nedbryder forbrugernes tillid til de 
digitale markeder. Denne forordning bør 
derfor sætte en stopper for denne praksis 
og give brugerne større kontrol over den 
måde, hvorpå rangordningen sker.

Or. en
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis onlinemarkedspladser og 
onlinebutikker tidligere har fjernet, slettet 
eller deaktiveret adgangen til ulovlige 
varer og tjenester, træffer de alle rimelige 
og forholdsmæssige foranstaltninger til at 
blokere, deaktivere eller permanent fjerne 
dette ulovlige indhold eller identisk 
indhold.

Or. en

Begrundelse

ECHA's nylige undersøgelse viser, at 95 % af de produkter, der sælges på 
onlinemarkedspladser, ikke opfylder de europæiske standarder. Det er derfor vigtigt at 
beskytte forbrugerne mod disse risici. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


