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Ændringsforslag 522
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Forordningen om digitale tjenester
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne artikel berører ikke en 
domstols eller en administrativ 
myndigheds muligheder for i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
retssystem at kræve, at en tjenesteyder 
bringer en overtrædelse til ophør eller 
forhindrer den.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med beslutning 2020/2018(INL), punkt 49, og 2020/2022(INI), punkt 22, 
bør ulovligt indhold fjernes, der hvor det hostes, i stedet for at kræve, at formidlere, som 
udelukkende viderekanaliserer indhold, skal blokere adgangen. Blokering for adgang kan 
nemt omgås og resulterer ofte i overblokering og undertrykkelse af lovlig tale hostet på 
samme hjemmeside af samme udbyder eller via det samme netværk (IP-adresse). F.eks. 
blokerede Italien i 2020 adgangen til hele det digitale biblioteksprojekt Gutenberg, fordi små 
dele blev anset for at krænke den nationale italienske lovgivning om ophavsret.
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Ændringsforslag 523
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Forordningen om digitale tjenester
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne artikel berører ikke en 
domstols eller en administrativ 
myndigheds muligheder for i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
retssystem at kræve, at en tjenesteyder 
bringer en overtrædelse til ophør eller 
forhindrer den.

2. Denne artikel berører ikke en 
domstols muligheder for i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
retssystem at kræve, at en tjenesteyder 
bringer en overtrædelse til ophør eller 
forhindrer den.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte ytringsfriheden skal den endelige afgørelse om indholds lovlighed ligge hos de 
uafhængige domstole (beslutning 2020/2019(INL), punkt 5). Undertrykkelse af tale på 
internettet griber ind i de grundlæggende rettigheder og kræver en interesseafvejning, som 
typisk overlades til de uafhængige domstole. De administrative myndigheder kontrolleres af 
regeringen, mens domstolene er beskyttet mod politisk motiveret indblanding. Dette 
ændringsforslag er i overensstemmelse med anbefalingerne, dvs. i den fælles erklæring om 
internationale mekanismer for fremme af ytringsfriheden fra FN's særlige rapportør om 
menings- og ytringsfrihed, OSCE's repræsentant for mediefrihed og OAS' særlige rapportør 
om ytringsfrihed. Som følge af den begrænsede påvirkning af ytringsfriheden er det 
acceptabelt at tillade administrative påbud om fjernelse for at gribe ind over for 
erhvervsdrivende, som ulovligt fremmer eller tilbyder produkter eller tjenester i Unionen.
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Ændringsforslag 524
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Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne artikel berører ikke en 
domstols eller en administrativ 
myndigheds muligheder for i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
retssystem at kræve, at en tjenesteyder 
bringer en overtrædelse til ophør eller 
forhindrer den.

4. Denne artikel berører ikke en 
domstols muligheder for i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
retssystem at kræve, at en tjenesteyder 
bringer en overtrædelse til ophør eller 
forhindrer den.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 7.
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved modtagelsen af et påbud om at 
gribe ind over for specifikt ulovligt 
indhold, der er udstedt af de relevante 
nationale retslige eller administrative 
myndigheder på grundlag af gældende EU-
ret eller national ret, underretter udbydere 
af formidlingstjenester i overensstemmelse 
med EU-retten uden unødig forsinkelse den 
myndighed, der har udstedt påbuddet, om 
dets virkninger med nærmere angivelse af 
de trufne foranstaltninger og tidspunktet 
herfor.

1. Ved modtagelsen af et påbud om at 
gribe ind over for specifikt ulovligt 
indhold, der er udstedt af de relevante 
nationale retslige myndigheder på grundlag 
af gældende EU-ret eller national ret, 
underretter udbydere af 
formidlingstjenester i overensstemmelse 
med EU-retten uden unødig forsinkelse den 
myndighed, der har udstedt påbuddet, om 
dets virkninger med nærmere angivelse af 
de trufne foranstaltninger og tidspunktet 
herfor.

(Teknisk note: LIBE foreslår, at 
ændringsforslaget slås sammen med 
IMCO's ændringsforslag 143)

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 7.
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel finder tilsvarende 
anvendelse for så vidt angår kompetente 
administrative myndigheder, der giver 
onlineplatforme påbud om at træffe 
foranstaltninger over for 
erhvervsdrivende, som ulovligt fremmer 
eller tilbyder produkter eller tjenester i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 7.


