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Ændringsforslag 524/rev
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det 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 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 523.
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Ændringsforslag 525/rev
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det 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 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

Justification

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 523.



AM\1247148DA.docx PE702.829v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

17.1.2022 A9-0356/526/rev

Ændringsforslag 526/rev
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det 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 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 523.


