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(S&D), Patrizia Toia (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Karen Melchior (Renew), Alex 
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(Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Pablo Arias Echeverría (PPE)

Om: Beskyttelsesforanstaltninger for børn på internettet – TikTok-sagen

Den tid, som børn tilbringer på internettet, er steget voldsomt under de nuværende 
nedlukningsforanstaltninger, der er sat i værk for at dæmme op for spredningen af covid-19-virusset, 
og dermed er de risici, som børn møder på nettet, tiltaget dramatisk. I lyset af de seneste 
begivenheder i Italien, hvor en tiårig pige fra Palermo døde af kvælning efter at have deltaget i en 
"kvælningsudfordring" på den sociale medieplatform TikTok, indførte den italienske myndighed for 
digital beskyttelse sidste måned et forbud mod TikTok for brugere, hvis alder ikke kan verificeres.

I betragtning af ovenstående:

1. Er Kommissionen bekendt med, at TikTok har overtrådt forbrugerrettighederne i EU-lovgivningen 
– herunder aggressiv og vildledende reklame rettet mod børn?

2. Hvordan agter Kommissionen at sikre konsekvens og sammenhæng på tværs af al EU-
lovgivning for at sikre, at der gennemføres specifikke beskyttelsesforanstaltninger for børn på 
nettet i alle medlemsstater?

3. Hvilke initiativer kan Kommissionen foreslå for at sikre, at teknologivirksomheder og andre 
sociale medieplatforme iværksætter passende sikkerhedsforanstaltninger – såsom 
sikkerhedsfunktioner, der er integreret i designet – med henblik at forbedre børns sikkerhed på 
internettet, og hvilke initiativer kan den foreslå for at støtte og koordinere medlemsstaternes 
målrettede foranstaltninger og oplysningskampagner om onlinerisici for børn og unge?
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