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Ændringsforslag 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
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 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Udbydere af formidlingstjenester 
bør ikke være underlagt generelle 
overvågningsforpligtelser. Dette vedrører 
ikke overvågningsforpligtelser i et konkret 
tilfælde og berører navnlig ikke de 
nationale myndigheders påbud i henhold til 
national ret i overensstemmelse med de 
betingelser, som er fastsat i denne 
forordning. Intet i denne forordning bør 
fortolkes som generelle forpligtelser til at 
overvåge eller aktivt undersøge forhold 
eller som en generel forpligtelse for 
udbyderne til at træffe proaktive 
foranstaltninger vedrørende ulovligt 
indhold.

(28) Udbydere af formidlingstjenester 
bør ikke være underlagt generelle 
overvågningsforpligtelser. Dette vedrører 
ikke overvågningsforpligtelser i et konkret 
tilfælde og berører navnlig ikke de 
nationale myndigheders påbud i henhold til 
national ret i overensstemmelse med de 
betingelser, som er fastsat i denne 
forordning. Intet i denne forordning bør 
fortolkes som generelle forpligtelser til at 
overvåge eller aktivt undersøge forhold 
eller som en generel forpligtelse for 
udbyderne til at træffe proaktive 
foranstaltninger vedrørende ulovligt 
indhold. I overensstemmelse med 
princippet om dataminimering og for at 
forhindre uautoriseret offentliggørelse, 
identitetstyveri og andre former for 
misbrug af personoplysninger bør 
modtagere have ret til at bruge og betale 
for tjenester anonymt, når det med en 
rimelig indsats kan gøres muligt. Dette 
bør ikke berøre forpligtelserne i EU-retten 
om beskyttelse af personoplysninger. 
Udbydere kan muliggøre anonym brug af 
deres tjenester ved at undlade at indsamle 
personoplysninger om modtagerne og 
deres onlineaktiviteter og ved ikke at 
forhindre modtagerne i at bruge 
anonymiserede netværk til at få adgang til 
tjenesten. Anonym betaling kan f.eks. 
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foretages ved hjælp af kontanter, 
værdikuponer betalt kontant eller 
forudbetalte betalingsmidler. 
(Teknisk note: LIBE foreslår, at 
ændringsforslaget slås sammen med 
IMCO's ændringsforslag 25)

Or. en

Begrundelse

Betragtning, der har til formål at forklare LIBE-ændringsforslag 520.
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Ændringsforslag 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
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 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det territoriale anvendelsesområde 
for sådanne påbud om at gribe ind over for 
ulovligt indhold bør fastsættes klart på 
grundlag af gældende EU-ret eller national 
ret om udstedelse af påbud og bør ikke gå 
ud over, hvad der er strengt nødvendigt for 
at nå dets mål. I denne henseende bør den 
nationale retslige eller administrative 
myndighed, der udsteder påbuddet, afveje 
det mål, som det pågældende påbud søger 
at opfylde i overensstemmelse med 
retsgrundlaget for udstedelse heraf, med 
alle potentielt berørte tredjeparters 
rettigheder og legitime interesser, navnlig 
deres grundlæggende rettigheder i henhold 
til chartret. Hvis påbuddet vedrørende den 
specifikke information kan have virkninger 
uden for den berørte myndigheds 
medlemsstats område, bør myndigheden 
desuden vurdere, om det er sandsynligt, at 
den pågældende information vil udgøre 
ulovligt indhold i andre berørte 
medlemsstater, og, hvor det er relevant, 
tage hensyn til de relevante bestemmelser i 
EU-retten eller folkeretten og til 
venskabelig international sameksistens.

(31) Det territoriale anvendelsesområde 
for sådanne påbud om at gribe ind over for 
ulovligt indhold bør fastsættes klart på 
grundlag af gældende EU-ret eller national 
ret om udstedelse af påbud og bør ikke gå 
ud over, hvad der er strengt nødvendigt for 
at nå dets mål. I denne henseende bør den 
nationale retslige eller administrative 
myndighed, der udsteder påbuddet, afveje 
det mål, som det pågældende påbud søger 
at opfylde i overensstemmelse med 
retsgrundlaget for udstedelse heraf, med 
alle potentielt berørte tredjeparters 
rettigheder og legitime interesser, navnlig 
deres grundlæggende rettigheder i henhold 
til chartret. Hvis påbuddet vedrørende den 
specifikke information kan have virkninger 
uden for den berørte myndigheds 
medlemsstats område, bør myndigheden 
desuden vurdere, om det er sandsynligt, at 
den pågældende information vil udgøre 
ulovligt indhold i andre berørte 
medlemsstater, og, hvor det er relevant, 
tage hensyn til de relevante bestemmelser i 
EU-retten eller folkeretten og til 
venskabelig international sameksistens. 
Udbydere af formidlingstjenester bør ikke 
kunne pålægges at fjerne indhold, der er 
lovligt i deres hjemland. De kompetente 
myndigheder bør kun kunne udstede 
påbud om at blokere for indhold, som er 
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lovligt offentliggjort uden for Unionen, 
for den medlemsstats område, hvor de 
pågældende kompetente myndigheder er 
etableret. Dette bør ikke berøre 
udbydernes ret til at vurdere, om specifikt 
indhold overholder deres vilkår og 
betingelser, og efterfølgende fjerne 
indhold, der ikke gør det, selv om det ikke 
er ulovligt i deres hjemland.

Or. en

Begrundelse

Betragtning, der har til formål at forklare LIBE-ændringsforslag 527-529.
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Ændringsforslag 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
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 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at skabe retssikkerhed og undgå 
at hæmme aktiviteter, der har til formål at 
opdage, identificere og bekæmpe ulovligt 
indhold, som udbydere af 
formidlingstjenester kan udføre på frivillig 
basis, bør det præciseres, at den blotte 
omstændighed, at udbydere udfører 
sådanne aktiviteter, ikke betyder, at de ikke 
kan omfattes af de ansvarsfritagelser, der er 
fastsat i denne forordning, forudsat at disse 
aktiviteter udføres i god tro og 
omhyggeligt. Det bør desuden præciseres, 
at den blotte omstændighed, at disse 
udbydere i god tro træffer foranstaltninger 
for at opfylde kravene i EU-retten, 
herunder kravene i denne forordning 
vedrørende gennemførelse af deres vilkår 
og betingelser, ikke betyder, at de ikke kan 
omfattes af disse ansvarsfritagelser. Derfor 
bør sådanne aktiviteter og foranstaltninger, 
som en given udbyder måtte have 
gennemført, ikke tages i betragtning ved 
afgørelsen af, om udbyderen kan 
indrømmes ansvarsfritagelse, navnlig for så 
vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt 
udbyderen leverer sin tjeneste neutralt og 
derfor kan omfattes af anvendelsesområdet 
for den relevante bestemmelse, om end 
denne regel ikke betyder, at udbyderen 
nødvendigvis indrømmes ansvarsfritagelse.

(25) For at skabe retssikkerhed og undgå 
at hæmme aktiviteter, der har til formål at 
opdage, identificere og bekæmpe ulovligt 
indhold, som udbydere af 
formidlingstjenester kan udføre på frivillig 
basis, bør det præciseres, at den blotte 
omstændighed, at udbydere udfører 
sådanne aktiviteter, ikke betyder, at de ikke 
kan omfattes af de ansvarsfritagelser, der er 
fastsat i denne forordning, forudsat at disse 
aktiviteter udføres i god tro og 
omhyggeligt. Automatiserede værktøjer 
kan aktuelt ikke skelne mellem ulovligt og 
lovligt indhold i en given kontekst og giver 
derfor rutinemæssigt anledning til 
overblokering af lovligt indhold. 
Menneskelig gennemgang af 
automatiserede rapporter hos 
tjenesteudbydere eller deres kontrahenter 
løser ikke til fulde dette problem, især 
ikke hvis den udliciteres til ansatte hos 
private kontrahenter, som mangler 
tilstrækkelig uafhængighed, uddannelse 
og ansvarlighed. Forudgående 
kontrolforanstaltninger baseret på 
automatiserede værktøjer eller 
uploadfiltrering af indhold bør 
undtagelsesvis være tilladt, hvis den 
automatiske afgørelse pålideligt er 
begrænset til information, der tidligere er 
klassificeret som åbenbart ulovlig, uanset 
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dens kontekst, identiteten af og hensigten 
hos den modtager, der har leveret den.to 
Filtrering af automatisk indhold såsom 
spam bør tillades. Det bør desuden 
præciseres, at den blotte omstændighed, at 
disse udbydere i god tro træffer 
foranstaltninger for at opfylde kravene i 
EU-retten, herunder kravene i denne 
forordning vedrørende gennemførelse af 
deres vilkår og betingelser, ikke betyder, at 
de ikke kan omfattes af disse 
ansvarsfritagelser. Derfor bør sådanne 
aktiviteter og foranstaltninger, som en 
given udbyder måtte have gennemført, ikke 
tages i betragtning ved afgørelsen af, om 
udbyderen kan indrømmes 
ansvarsfritagelse, navnlig for så vidt angår 
spørgsmålet om, hvorvidt udbyderen 
leverer sin tjeneste neutralt og derfor kan 
omfattes af anvendelsesområdet for den 
relevante bestemmelse, om end denne regel 
ikke betyder, at udbyderen nødvendigvis 
indrømmes ansvarsfritagelse.

  (Teknisk note: LIBE foreslår, at 
ændringsforslaget slås sammen med 
IMCO's ændringsforslag 21)

Or. en

Begrundelse

Betragtning, der har til formål at forklare LIBE-ændringsforslag 540.


