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15.1.2022 A9-0356/509

Ændringsforslag 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at blive omfattet af 
ansvarsfritagelsen for hostingtjenester bør 
tjenesteyderen, når denne har fået konkret 
kendskab til ulovligt indhold, straks tage 
skridt til at fjerne det pågældende indhold 
eller hindre adgangen hertil. Fjernelse af 
informationen eller hindringen af adgangen 
hertil bør ske under overholdelse af 
ytringsfriheden. Tjenesteyderen kan 
navnlig få dette konkrete kendskab 
gennem undersøgelser på eget initiativ eller 
anmeldelser indgivet til tjenesteyderen af 
enkeltpersoner eller enheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
for så vidt disse anmeldelser er 
tilstrækkelig præcise og underbyggede til, 
at en påpasselig erhvervsdrivende med 
rimelighed kan identificere, vurdere og i 
givet fald gribe ind over for det påståede 
ulovlige indhold.

(22) For at blive omfattet af 
ansvarsfritagelsen for hostingtjenester bør 
tjenesteudbyderen, efter at være blevet 
bekendt med indholdets ulovlige karakter 
og således fået konkret kendskab hertil, 
straks tage skridt til at fjerne det 
pågældende indhold eller hindre adgangen 
hertil. Straks betyder "så hurtigt som 
muligt" for alt indhold og "øjeblikkeligt" 
under direkte udsendelser og for indhold, 
der er særlig tidsfølsomt. Fjernelse af 
informationen eller hindringen af adgangen 
hertil bør ske under overholdelse af et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse og chartret 
om grundlæggende rettigheder, herunder 
ytringsfriheden og retten til at modtage og 
meddele oplysninger og tanker uden 
indblanding fra offentlige myndigheders 
side. Tjenesteudbyderen kan navnlig få 
konkret kendskab til indholdets ulovlige 
karakter gennem undersøgelser på eget 
initiativ eller anmeldelser indgivet til 
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tjenesteudbyderen af enkeltpersoner eller 
enheder i overensstemmelse med denne 
forordning, for så vidt disse anmeldelser er 
tilstrækkelig præcise og underbyggede til, 
at en påpasselig udbyder af 
hostingtjenester med rimelighed kan 
identificere, vurdere og i givet fald gribe 
ind over for det påståede ulovlige indhold. 
Så længe udbyderne følger op på den 
faktiske viden, de har opnået, bør de være 
omfattet af de ansvarsfritagelser, der er 
omhandlet i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

For at retsakten om digitale tjenester kan give mening, når det drejer sig om at fjerne eller 
deaktivere onlinetjenesters adgang til ulovligt indhold, bør retsakten om digitale tjenester 
sikre, at den hurtige fjernelse eller deaktivering af adgangen til alt indhold sker så hurtigt 
som muligt og øjeblikkeligt under direkte udsendelser og for indhold, der er særlig 
tidsfølsomt, idet det i disse tilfælde tages i betragtning, at størstedelen af den økonomiske 
værdi ligger i den direkte udsendelse.
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15.1.2022 A9-0356/510

Ændringsforslag 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Selv om der i reglerne i kapitel II i 
denne forordning er fokus på 
ansvarsfritagelse for udbydere af 
formidlingstjenester, er det vigtigt at minde 
om, at problemet med ulovligt indhold og 
ulovlige aktiviteter på internettet på trods 
af disse udbyderes generelt vigtige rolle 
ikke bør løses ved udelukkende at fokusere 
på deres forpligtelser og ansvar. 
Tredjeparter, som berøres af ulovligt 
indhold, der transmitteres eller lagres 
online, bør så vidt muligt forsøge at løse 
konflikter vedrørende sådant indhold 
uden at inddrage de berørte udbydere af 
formidlingstjenester. Tjenestemodtagere 
bør drages til ansvar for det ulovlige 
indhold, som de leverer, og som de kan 
sprede gennem formidlingstjenester, hvor 
dette er foreskrevet i gældende EU-regler 

(26) Selv om der i reglerne i kapitel II i 
denne forordning er fokus på 
ansvarsfritagelse for udbydere af 
formidlingstjenester, er det vigtigt at minde 
om, at problemet med ulovligt indhold og 
ulovlige aktiviteter på internettet på trods 
af disse udbyderes generelt vigtige rolle 
ikke bør løses ved udelukkende at fokusere 
på deres forpligtelser og ansvar. 
Tjenestemodtagere bør drages til ansvar for 
det ulovlige indhold, som de leverer, og 
som de kan sprede gennem 
formidlingstjenester, hvor dette er 
foreskrevet i gældende EU-regler og 
nationale regler på dette område. Andre 
aktører såsom gruppemoderatorer i lukkede 
onlinemiljøer, navnlig i tilfælde af store 
grupper, bør i givet fald også bidrage til at 
undgå spredningen af ulovligt indhold på 
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og nationale regler på dette område. Andre 
aktører såsom gruppemoderatorer i lukkede 
onlinemiljøer, navnlig i tilfælde af store 
grupper, bør i givet fald også bidrage til at 
undgå spredningen af ulovligt indhold på 
internettet i overensstemmelse med 
gældende ret. Når det er nødvendigt at 
inddrage udbydere af 
informationssamfundstjenester, herunder 
udbydere af formidlingstjenester, bør 
anmodninger eller påbud om en sådan 
inddragelse desuden som hovedregel rettes 
til den aktør, der har den tekniske og 
operationelle kapacitet til at gribe ind over 
for specifikt ulovligt indhold, med henblik 
på at forhindre og minimere eventuelle 
negative virkninger for tilgængeligheden af 
og adgangen til information, der ikke er 
ulovligt indhold.

internettet i overensstemmelse med 
gældende ret. Når det er nødvendigt at 
inddrage udbydere af 
informationssamfundstjenester, herunder 
udbydere af formidlingstjenester, bør 
anmodninger eller påbud om en sådan 
inddragelse desuden som hovedregel rettes 
til den aktør, der har den tekniske og 
operationelle kapacitet til at gribe ind over 
for specifikt ulovligt indhold, med henblik 
på at forhindre og minimere eventuelle 
negative virkninger for tilgængeligheden af 
og adgangen til information, der ikke er 
ulovligt indhold.

Or. en

Begrundelse

En sådan tilgang ville skabe et system, hvor parterne ville være tvunget til at målrette 
indsatsen mod slutbrugere, og hvor formidlere ville få mulighed for at unddrage sig enhver 
forpligtelse til at operere omhyggeligt og hurtigt for at fjerne ulovligt indhold på nettet [idet 
de f.eks. hævder, at de ikke har den tekniske, operationelle eller kontraktuelle kapacitet til at 
gribe ind over for ulovligt indhold/ulovlige aktiviteter]. Et sådant system ville ganske enkelt 
skabe mindre og ikke mere ansvarlighed hos platformene og ville stride mod hele formålet 
med retsakten om digitale tjenester.
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15.1.2022 A9-0356/511

Ændringsforslag 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Selv om aftalefriheden for 
udbydere af formidlingstjenester i 
princippet bør respekteres, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte visse regler 
for indholdet, anvendelsen og 
håndhævelsen af disse udbyderes vilkår og 
betingelser af hensyn til 
gennemsigtigheden og beskyttelsen af 
tjenestemodtagere og for at undgå 
urimelige eller vilkårlige resultater.

(38) Selv om aftalefriheden for 
udbydere af formidlingstjenester i 
princippet bør respekteres, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte visse regler 
for indholdet, anvendelsen og 
håndhævelsen af disse udbyderes vilkår og 
betingelser af hensyn til beskyttelsen af de 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytrings- og informationsfriheden, 
gennemsigtigheden og beskyttelsen af 
tjenestemodtagere, herunder deres 
legitime interesser, og for at undgå 
diskriminerende, urimelige eller vilkårlige 
resultater. Dette indebærer, at udbydere af 
formidlingstjenester bør tage størst muligt 
hensyn til de relevante regler, der gælder 
for medierne, og indføre specifikke 
procedurer, der sikrer, at medierne straks 
bliver underrettet og har mulighed for at 
anfægte enhver foranstaltning til 
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indholdsmoderation, inden den 
gennemføres. Vilkår og betingelser bør 
ikke begrænse mediefriheden og 
mediernes pluralisme som nedfældet i 
chartrets artikel 11. Navnlig er det lige så 
vigtigt at sikre, at vilkårene og 
betingelserne er formuleret på et klart og 
utvetydigt sprog i overensstemmelse med 
gældende EU- og national ret. Vilkårene 
og betingelserne bør omfatte oplysninger 
om eventuelle politikker, procedurer, 
foranstaltninger og værktøjer, der 
anvendes til indholdsmoderation, 
herunder algoritmisk beslutningstagning, 
menneskelig gennemgang og retten til at 
bringe anvendelsen af tjenesten til ophør. 
Udbydere af formidlingstjenester bør 
desuden præsentere tjenestemodtagerne 
for et kortfattet og letlæseligt sammendrag 
af hovedelementerne i vilkårene og 
betingelserne, herunder de tilgængelige 
retsmidler, i givet fald ved brug af 
grafiske elementer såsom ikoner.

Or. en

Begrundelse

I tråd med de ændringer, der er foretaget af artikel 12, stk. 1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Ændringsforslag 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) For at sikre en effektiv og 
hensigtsmæssig anvendelse af 
forpligtelsen vedrørende erhvervsbrugeres 
sporbarhed, uden at der pålægges 
uforholdsmæssige byrder, bør de 
omfattede udbydere af 
formidlingstjenester foretage due 
diligence-kontroller for at verificere 
pålideligheden af de oplysninger, som den 
pågældende erhvervsbruger fremlægger, 
før de anvender deres tjenester, navnlig 
ved at anvende frit tilgængelige officielle 
onlinedatabaser og onlinegrænseflader 
såsom nationale handelsregistre eller ved 
at anmode den pågældende 
erhvervsbruger om at fremlægge 
troværdig dokumentation såsom kopier af 
identitetsdokumenter, bekræftede 
kontoudtog, virksomhedscertifikater og 
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handelsregistercertifikater. De kan også 
anvende andre fjernkilder, som giver en 
tilsvarende grad af pålidelighed med 
henblik på at opfylde denne forpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel blev foreslået i udkastet til betænkning i IMCO. I tråd med de ændringer, der er 
foretaget af artikel 13a.
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Ændringsforslag 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af formidlingstjenester 
medtager oplysninger om de 
begrænsninger, som de måtte pålægge 
brugen af deres tjenester med hensyn til 
information leveret af 
tjenestemodtagerne, i deres vilkår og 
betingelser. Disse oplysninger skal omfatte 
oplysninger om politikker, procedurer, 
foranstaltninger og værktøjer, der 
anvendes med henblik på 
indholdsmoderation, herunder 
algoritmisk beslutningstagning og 
menneskelig gennemgang. De skal 
affattes i et klart og utvetydigt sprog og 
være offentligt tilgængelige i et 
lettilgængeligt format.

1. Udbydere af formidlingstjenester 
bruger retfærdige, ikkediskriminerende 
og gennemsigtige vilkår og betingelser. 
Udbydere af formidlingstjenester affatter 
disse vilkår og betingelser i et klart, 
almindeligt, brugervenligt og utvetydigt 
sprog og gør dem offentligt tilgængelige i 
et lettilgængeligt og maskinlæsbart format 
på sprogene i den medlemsstat, som 
tjenesten er rettet mod. Udbydere af 
formidlingstjenester respekterer i deres 
vilkår og betingelser ytringsfriheden, 
mediefriheden og mediernes pluralisme 
og andre grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder som nedfældet i 
chartret samt de regler, der gælder for 
medierne i Unionen.
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Or. en

Begrundelse

Artikel 12 bør udtrykkeligt anerkende, at de begrænsninger, der fastsættes i vilkår og 
betingelser, udarbejdes, anvendes og håndhæves i overensstemmelse med de regler, der 
gælder for medierne, herunder indholdsstandarder, der tjener til at beskytte f.eks. 
mindreårige, samt, mere generelt, ytrings- og informationsfriheden og mediefriheden 
(chartrets artikel 11). Konsekvenserne af formidleres vilkår og betingelser og de beslutninger, 
der træffes i forbindelse med lovligt medieindhold (f.eks. fjernelse/suspension af indhold, 
suspension af forretningskonti, ommærkning af indhold, der er egnet for visse aldersgrupper, 
shadow-banning osv.), er et meget konkret problem, som flere forskellige medier oplever på 
flere forskellige platformstjenester uanset størrelse. Den ensidige og uforudsigelige karakter 
af sådanne beslutninger udgør en hindring for borgernes adgang til information og for 
mediefriheden.
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15.1.2022 A9-0356/514

Ændringsforslag 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino 
Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a 
Erhvervsbrugeres sporbarhed

1. En udbyder af formidlingstjenester 
sikrer, at erhvervsbrugere kun kan 
benytte dens tjenester, hvis udbyderen af 
formidlingstjenester har indhentet 
følgende oplysninger:
a) navn, adresse, telefonnummer og e-
mailadresse på erhvervsbrugeren
b) en kopi af erhvervsbrugerens 
identifikationsdokument eller enhver 
anden form for elektronisk identifikation 
som defineret i artikel 3 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 910/20141a
c) erhvervsbrugerens 
bankkontooplysninger, hvis 
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erhvervsbrugeren er en fysisk person
d) hvis erhvervsbrugeren er optaget i et 
handelsregister eller et lignende offentligt 
register, handelsregistret, i hvilket 
erhvervsbrugeren er registreret, og 
vedkommendes registreringsnummer eller 
tilsvarende identifikationsmidler i dette 
register
2. Efter modtagelsen af disse oplysninger 
og indtil kontraktforholdets ophør gør 
udbyderen af formidlingstjenester en 
rimelig indsats for at vurdere, om de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a) og d), er pålidelige og opdaterede, 
ved brug af frit tilgængelige officielle 
onlinedatabaser eller onlinegrænseflader, 
der stilles til rådighed af en medlemsstat 
eller Unionen, eller gennem anmodninger 
til erhvervsbrugeren om at fremlægge 
dokumentation fra pålidelige kilder.
3. Hvis udbyderen af formidlingstjenester 
får mistanke om, at de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger fra den pågældende 
erhvervsbruger er unøjagtige eller 
ufuldstændige, anmoder den pågældende 
udbyder af formidlingstjenester 
erhvervsbrugeren om at rette 
oplysningerne straks eller inden for den 
frist, der er fastsat i EU-retten og national 
ret, i det omfang det er nødvendigt for at 
sikre, at alle oplysninger er nøjagtige og 
fuldstændige. Hvis erhvervsbrugeren 
undlader at rette eller supplere disse 
oplysninger, suspenderer udbyderen af 
formidlingstjenester leveringen af sin 
tjeneste til erhvervsbrugeren, indtil 
anmodningen er efterkommet.
4. Udbyderne af formidlingstjenester 
lagrer de oplysninger, der er indhentet i 
henhold til stk. 1 og 2, på en sikker måde, 
så længe kontraktforholdet med den 
pågældende erhvervsbruger består. Den 
sletter efterfølgende oplysningerne.
5. Med forbehold af stk. 2 videregiver 
udbyderne af formidlingstjenester kun 
oplysningerne til tredjeparter, hvis dette 
kræves i henhold til gældende ret, 
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herunder i forbindelse med de i artikel 9 
omhandlede påbud og eventuelle påbud 
udstedt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller Kommissionen med 
henblik på udførelsen af deres opgaver i 
henhold til denne forordning.
6. Udbyderne af formidlingstjenester 
stiller de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a) og d), til rådighed for 
tjenestemodtagerne på en klar, 
lettilgængelig og forståelig måde.
_________________
1aEuropa-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

Begrundelse

Denne artikel blev foreslået i udkastet til betænkning i IMCO. For at fungere effektivt bør 
identifikationsprincippet ikke begrænses til onlinemarkedspladser. Alle 
informationssamfundstjenester, som bruges til at skaffe ulovligt indhold, f.eks. 
domænenavnsregistre, CDN-tjenesteudbydere og annoncenetværk, bør pålægges at stoppe, 
begrænse og forebygge ulovlig aktivitet. Uden en bekræftet identitet vil forbrugerne ikke have 
nogen mulighed for at søge erstatning.


