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KORT BEGRUNDELSE

Seksuelt misbrug af børn online er så alvorligt, og det medfører så forfærdelige konsekvenser 
i alle aspekter af ofrets liv, at der på ingen måde kan tages let på det. Samtidig har 
eksplosionen i brugen af internettet, dets stadigt stigende mange værktøjer og applikationer 
omdannet det til et tilflugtssted for forbrugere, der søger efter pornoindhold, hvoraf de yngste 
er mellem 12 og 17 år ifølge visse data. Afhængighed af pornomateriale har alvorlige 
virkninger på det menneskelige sind, eftersom pornografi giver et yderst forvrænget billede af 
menneskekroppen, relationer og samspillet mellem kvinder og mænd. Hertil kommer det 
voksende problem med seksuel internetmobning rettet mod sårbare kvinder og piger som 
f.eks. i den meget dækkede sag om Mila. Sidstnævnte, en fransk LGBT-gymnasiepige, måtte 
tages i varetægt i begyndelsen af 2020 og fjernes fra sin skole, efter at hun var blevet udsat for 
voldtægts- og dødstrusler online, som følge af at hun havde kritiseret islam. Endelig 
retfærdiggør tilfælde af falske beskyldninger om seksuelt misbrug, som er blevet afsløret i 
årevis, at de relevante myndigheder i medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for, at ophavsmændene til disse bevidst opdigtede sager kan holdes fuldt juridisk 
ansvarlige. Fra det tidspunkt, hvor der opstår mistanke om en seksuel forbrydelse mod et 
barn, og hele vejen frem til retsforfølgelse og straf af gerningsmanden, er det generelt 
nødvendigt at træffe alle forholdsregler og følge bedste praksis, for at retfærdigheden sker 
fyldest. Som det fremgår, kan procedurefejl eller straffesager, der er indledt på grund af falske 
beskyldninger om kriminel seksuel aktivitet rettet mod børn, til tider forstyrre retsvæsenet ved 
at straffe uskyldige borgere. Det er derfor afgørende, at princippet om uskyldsformodning 
aldrig tilsidesættes, når en kvinde eller mand bliver mistænkt for seksuelt misbrug af børn 
online. Hvis der skal tages fat om problemet med seksuelt misbrug af børn online ved roden, 
kræver det – blandt andre strategier – at skoler og forældre gør en fælles indsats for at lære 
børnene at deltage i relationer, hvor de respekterer sig selv, deres krop, deres selvbillede og 
andre. Respekt for én selv og for andre udspringer af en værdsættelse af mennesket i dets 
følelsesmæssige og åndelige dimension uden objektivering af kroppen. Endelig beklager vi, at 
der ikke foreligger tilstrækkelige data om dømte børnemisbrugere, og kræver, at de 
kompetente aktører øger deres indsats på dette område. Dette er dog ikke i modstrid med 
vigtigheden af kun at træffe foranstaltninger vedrørende privatlivets fred på internettet i det 
omfang, det er nødvendigt og lovligt tilladt, som anført i Kommissionens forslag. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage 
hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(4) Seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn udgør alvorlige 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse 
mod alle former for vold, misbrug, 
forsømmelse, mishandling og udnyttelse, 
herunder seksuelt misbrug, jf. FN's 
konvention fra 1989 om barnets rettigheder 
og chartret. Digitaliseringen har medført 
mange fordele for samfundet og 
økonomien, men også udfordringer, 
herunder en stigning i seksuelt misbrug af 
børn online. Beskyttelse af børn online er 
en af Unionens prioriteter. Kommissionen 
vedtog den 24. juli 2020 en EU-strategi 
om en mere effektiv bekæmpelse af 
seksuelt misbrug af børn9 ("strategien"), 
som har til formål at sikre, at der gøres en 
effektiv indsats på EU-plan for at 
bekæmpe seksuelt misbrug af børn.

(4) Seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn udgør alvorlige 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse 
mod alle former for vold, misbrug, 
forsømmelse, mishandling og udnyttelse, 
herunder seksuelt misbrug, jf. FN's 
konvention fra 1989 om barnets rettigheder 
og chartret. Desuden anerkendes det i 
Istanbulkonventionen, at piger ofte 
udsættes for alvorlige former for 
kønsbaseret vold, herunder cybervold. 
Digitaliseringen har medført mange fordele 
for samfundet og økonomien, men også 
udfordringer, navnlig øget seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn 
online, hvilket er blevet forværret under 
covid-19-pandemien som følge af en 
udvidet adgang til potentielle ofre og en 
brat stigning i udvekslingen af materiale, 
der viser seksuelt misbrug af børn, mellem 
personer, der begår seksuelle overgreb på 
børn. Der har også været et stigende antal 
tilfælde af grooming under covid-19-
pandemien, herunder en stigning i 
mængden af selvgenereret indhold. 
Desuden har krænkernes øgede misbrug 
af privatlivsfremmende teknologier til at 
tilsløre deres forfærdelige handlinger 
gjort det vanskeligere for 
retshåndhævende myndigheder at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge seksuel udnyttelse af børn 
online. Ifølge Europol kan den hastige 
udbredelse af anonymiseringsværktøjer 
og den højere mængde af materiale, der 
viser seksuelt misbrug af børn, også føre 
til en højere risiko for reviktimisering8a. 
Beskyttelse af børn online er en af 
Unionens prioriteter, da børn er de mest 
sårbare i vores samfund og ikke er i stand 
til at forsvare sig selv.

_________________ _________________

8a Europols rapport "Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic" (Udnyttelse af isolation: 
udøvere af og ofre for seksuelt misbrug af 
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børn online under covid-19-pandemien), 
offentliggjort den 19. juni 2020.

9 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget — EU-
strategi om en mere effektiv bekæmpelse 
af seksuelt misbrug af børn 
(COM(2020) 607 final af 24.7.2020).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Piger og unge kvinder er særligt 
udsatte for risikoen for seksuelt misbrug 
og for seksuel udnyttelse og tegner sig for 
langt den overvejende del af tilfældene af 
seksuelt misbrug af børn online. 80 % af 
de børn, som blev udsat for seksuelt 
misbrug, var ifølge THORN og Canadian 
Centre for Child Protection piger. Tal fra 
INHOPE's rapport fra 2019 viser, at 91 % 
af ofrene var piger, 7 % var drenge, og at 
ofrenes gennemsnitsalder er faldende, idet 
92 % af ofrene var under 13 år. Ifølge den 
internationale rapport fra 2017 fra End 
Child Prostitution, Child Pornography & 
Trafficking of Children for Sexual 
Purposes (ECPAT), er den seksuelle 
misbruger af børn fra 2017 hovedsageligt 
en mand1a, hvilket er relevant i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
nøgleindikatorer. Det er derfor vigtigt, at 
piger og drenge har adgang til sikre, 
lettilgængelige og alderssvarende kanaler, 
hvor de kan indberette misbrug uden 
frygt, navnlig når misbrugeren befinder 
sig i ofrets inderkreds, eftersom antallet af 
indberetninger i sådanne tilfælde er lavt.
_________________
1a ECPAT Journal “End Child Sexual 
Exploitation international report”, 
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published in April 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Kommissionen vedtog den 24. juli 
2020 en EU-strategi om en mere effektiv 
bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn1a 
("strategien"), som har til formål at sikre, 
at der gøres en effektiv indsats på EU-
plan for at bekæmpe seksuelt misbrug af 
børn, og som tager behørigt hensyn til de 
forskellige former for seksuelt misbrug, 
som piger og drenge udsættes for. Som led 
i strategien meddelte Kommissionen, at 
den vil foreslå sektorspecifikke retsakter, 
herunder "klare forpligtelser til at opdage 
og indberette seksuelt misbrug af børn og 
unge piger online med henblik på at 
bringe større klarhed og sikkerhed ind i 
både retshåndhævende myndigheders og 
relevante private aktørers arbejde med at 
håndtere onlinemisbrug". Til trods for 
strategien er der et stort behov for 
forebyggende foranstaltninger og en mere 
målrettet tilgang for at tage hensyn til de 
særlige omstændigheder og behov hos 
forskellige grupper af sårbare børn, 
navnlig piger.
_________________
1aMeddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – EU-strategi 
om en mere effektiv bekæmpelse af 
seksuelt misbrug af børn, 24.7.2020 
(COM(2020)0607).

Ændringsforslag 4

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Visse udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, f.eks. webmail- 
og meddelelsestjenester, anvender allerede 
på frivillig basis specifikke teknologier til 
at opdage og indberette seksuelt misbrug af 
børn online til de retshåndhævende 
myndigheder og til organisationer, der 
handler i offentlighedens interesse for at 
bekæmpe seksuelt misbrug af børn, eller til 
at fjerne materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn. Disse organisationer 
henviser til nationale hotlines til 
indberetning af materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, samt til 
organisationer, der har til formål at 
begrænse seksuel udnyttelse af børn og 
forebygge, at børn bliver ofre, både inden 
for Unionen og i tredjelande. Tilsammen 
spiller disse frivillige aktiviteter en 
værdifuld rolle med hensyn til at gøre det 
muligt at identificere og redde ofre og 
reducere den yderligere udbredelse af 
materiale, der viser seksuelt misbrug af 
børn, samtidig med at de bidrager til 
identifikation og efterforskning af 
gerningsmænd og forebyggelse af tilfælde 
af seksuelt misbrug af børn.

(5) Nummeruafhængige 
interpersonnelle kommunikationstjenester 
har en vigtig rolle at spille med hensyn til 
at opdage tilfælde af seksuelt misbrug af 
børn online og fjerne materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, fra deres 
platforme for at undgå yderligere 
viktimisering, da enhver ny visualisering 
af materialet er skadelig for ofret. Visse 
udbydere af nummeruafhængige 
interpersonelle kommunikationstjenester, 
f.eks. webmail- og meddelelsestjenester, 
anvender allerede på frivillig basis 
specifikke teknologier til at opdage og 
indberette seksuelt misbrug af børn online 
til de retshåndhævende myndigheder og til 
organisationer, der handler i 
offentlighedens interesse for at bekæmpe 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn, eller til at opdage seksuelt misbrug 
af børn på deres tjenester, til af fjerne 
sådan materiale fra deres tjenester og til 
at indberette det. For at gøre det muligt at 
identificere børneofre og med henblik på 
at give udbyderne af nummeruafhængige 
interpersonnelle tjenester mulighed for 
korrekt at identificere opdagelsesfejl, bør 
alle tilfælde af muligt seksuelt misbrug af 
børn online indberettes til de 
retshåndhævende myndigheder og til 
organisationer, der handler i 
offentlighedens interesse mod seksuelt 
misbrug af børn. Disse organisationer 
henviser til nationale hotlines til 
indberetning af materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, samt til 
organisationer, der har til formål at 
begrænse seksuel udnyttelse af børn og 
forebygge, at børn bliver ofre, både inden 
for Unionen og i tredjelande. Tilsammen 
spiller disse frivillige aktiviteter en 
værdifuld rolle med hensyn til at gøre det 
muligt at identificere og redde ofre og 
reducere den yderligere udbredelse af 
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materiale, der viser seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af børn, samtidig med at 
de bidrager til identifikation og 
efterforskning af gerningsmænd og 
forebyggelse af tilfælde af seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Behandling af personoplysninger 
foretaget af udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester ved hjælp af 
frivillige foranstaltninger med henblik på 
opdagelse og indberetning af seksuelt 
misbrug af børn online og fjernelse af 
materiale, der viser seksuelt misbrug af 
børn, reguleres ved forordning (EU) 
2016/679 indtil den 20. december 2020.

(6) Behandling af personoplysninger 
foretaget af udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester ved hjælp af 
frivillige foranstaltninger med henblik på 
opdagelse og indberetning af seksuelt 
misbrug af børn online og fjernelse af 
materiale, der viser seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af børn, reguleres ved 
forordning (EU) 2016/679 indtil den 20. 
december 2020.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 2002/58/EF indeholder 
ingen specifikke bestemmelser om 
behandling af personoplysninger og andre 
data i forbindelse med ydelse af 
elektroniske kommunikationstjenester med 
henblik på opdagelse og indberetning af 
seksuelt misbrug af børn online og 
fjernelse af materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn. I henhold til artikel 15, 
stk. 1, i direktiv 2002/58/EF kan 
medlemsstaterne dog vedtage 
lovgivningsmæssige foranstaltninger for at 
begrænse omfanget af de rettigheder og 
forpligtelser, der bl.a. er omhandlet i 

(7) Direktiv 2002/58/EF indeholder 
ingen specifikke bestemmelser om 
behandling af personoplysninger og andre 
data i forbindelse med ydelse af 
elektroniske kommunikationstjenester med 
henblik på opdagelse og indberetning af 
seksuelt misbrug af børn online og 
fjernelse af materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn. I henhold til artikel 15, 
stk. 1, i direktiv 2002/58/EF kan 
medlemsstaterne dog vedtage 
lovgivningsmæssige foranstaltninger for at 
begrænse omfanget af de rettigheder og 
forpligtelser, der bl.a. er omhandlet i 
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nævnte direktivs artikel 5 og 6, som 
vedrører kommunikationshemmelighed og 
trafikdata, med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og retsforfølgning 
af strafbare handlinger i forbindelse med 
seksuelt misbrug af børn. I mangel af 
sådanne lovgivningsmæssige 
foranstaltninger og i afventning af 
vedtagelsen af en ny, mere langsigtet retlig 
ramme for effektiv bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn på EU-plan som bebudet i 
strategien vil der ikke være noget 
retsgrundlag for, at udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester fortsat kan 
opdage og indberette seksuelt misbrug af 
børn online og fjerne materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, på deres 
tjenester efter den 21. december 2020.

nævnte direktivs artikel 5 og 6, som 
vedrører kommunikationshemmelighed og 
trafikdata, med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og retsforfølgning 
af strafbare handlinger i forbindelse med 
seksuelt misbrug af børn. I mangel af 
sådanne nationale lovgivningsmæssige 
foranstaltninger og i afventning af 
vedtagelsen af en ny, mere langsigtet retlig 
ramme for effektiv bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn på EU-plan som bebudet i 
strategien vil der ikke være noget 
retsgrundlag for, at udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester fortsat kan 
opdage og indberette seksuelt misbrug af 
børn online, og opdage materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn på deres 
tjenester, og fjerne sådan materiale fra 
deres tjenester og indberette det, efter den 
21. december 2020.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Nærværende forordning indeholder 
derfor bestemmelser om en midlertidig 
undtagelse fra artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i 
direktiv 2002/58/EF, som beskytter 
kommunikationshemmeligheden og 
trafikdata. Da direktiv 2002/58/EF blev 
vedtaget på grundlag af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, bør nærværende forordning 
vedtages på samme retsgrundlag. Desuden 
har ikke alle medlemsstater vedtaget 
lovgivningsmæssige foranstaltninger på 
nationalt plan for at begrænse omfanget af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i nævnte bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i 
direktiv 2002/58/EF, og vedtagelsen af 
sådanne foranstaltninger indebærer en 
betydelig risiko for fragmentering, der 

(8) Nærværende forordning indeholder 
derfor bestemmelser om en midlertidig 
undtagelse fra artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i 
direktiv 2002/58/EF, som beskytter 
kommunikationshemmeligheden og 
trafikdata. Frivillige foranstaltninger, der 
træffes af udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester i Unionen alene 
med henblik på at opdage og indberette 
seksuelt misbrug af børn online samt 
opdage, fjerne og indberette materiale, der 
viser seksuelt misbrug af børn, vil derfor 
blive omfattet af de garantier og 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning. Da direktiv 2002/58/EF blev 
vedtaget på grundlag af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, bør nærværende forordning 
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sandsynligvis vil påvirke det indre marked 
negativt.

vedtages på samme retsgrundlag. Desuden 
har ikke alle medlemsstater vedtaget 
lovgivningsmæssige foranstaltninger på 
nationalt plan for at begrænse omfanget af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i nævnte bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i 
direktiv 2002/58/EF, og vedtagelsen af 
sådanne foranstaltninger indebærer en 
betydelig risiko for fragmentering, der 
sandsynligvis vil indvirke negativt på det 
indre marked og beskyttelsen af 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
rettighederne for børn over hele Unionen, 
som bliver ofre for seksuelt misbrug af 
børn online.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da nærværende forordnings eneste 
formål er at muliggøre videreførelsen af 
visse eksisterende aktiviteter, der har til 
formål at bekæmpe seksuelt misbrug af 
børn online, bør den i nærværende 
forordning fastsatte undtagelse begrænses 
til veletableret teknologi, som 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester regelmæssigt 
anvender med henblik på at opdage og 
indberette seksuelt misbrug af børn online 
og fjerne materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn, inden nærværende 
forordnings ikrafttræden. Henvisningen til 
teknologien omfatter, hvor det er 
nødvendigt, enhver menneskelig 
gennemgang, der direkte vedrører 
anvendelsen af den pågældende teknologi 
og tilsynet med den.  Anvendelsen af den 
pågældende teknologi bør derfor være 
almindelig i branchen, uden at det 
nødvendigvis kræves, at alle udbydere 
anvender teknologien, og uden at det er til 
hinder for, at teknologien udvikler sig på 

(11) Da nærværende forordnings eneste 
formål er at muliggøre videreførelsen af 
visse eksisterende aktiviteter, der har til 
formål at bekæmpe seksuelt misbrug af 
børn online, bør den i nærværende 
forordning fastsatte undtagelse begrænses 
til veletableret teknologi, som 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester regelmæssigt 
anvender med henblik på at opdage og 
indberette seksuelt misbrug af børn online 
og fjerne materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn. Henvisningen til 
teknologien omfatter, hvor det er 
nødvendigt, enhver menneskelig 
gennemgang, der direkte vedrører 
anvendelsen af den pågældende teknologi 
og tilsynet med den. Anvendelsen af den 
pågældende teknologi bør derfor være 
almindelig i branchen, uden at det 
nødvendigvis kræves, at alle udbydere 
anvender teknologien, og uden at det er til 
hinder for, at teknologien udvikler sig på 
en privatlivsvenlig måde. I den forbindelse 
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en privatlivsvenlig måde. I den forbindelse 
bør det være uden betydning, om en 
bestemt udbyder, der ønsker at gøre brug af 
selve denne undtagelse, allerede anvender 
denne teknologi på datoen for nærværende 
forordnings ikrafttræden. De anvendte 
typer teknologier bør være dem, der 
krænker privatlivets fred mindst muligt i 
overensstemmelse med det aktuelle 
tekniske niveau i branchen og bør ikke 
omfatte systematisk filtrering og scanning 
af meddelelser, der indeholder tekst, men 
kun se nærmere på specifikke meddelelser 
i tilfælde af konkrete elementer, der giver 
mistanke om seksuelt misbrug af børn.

bør det være uden betydning, om en 
bestemt udbyder, der ønsker at gøre brug af 
selve denne undtagelse, allerede anvender 
denne teknologi på datoen for nærværende 
forordnings ikrafttræden. De anvendte 
typer teknologier bør være dem, der 
krænker privatlivets fred mindst muligt i 
overensstemmelse med det aktuelle 
tekniske niveau i branchen. De anvendte 
teknologier bør ikke være i stand til at 
forstå indholdet af meddelelserne, men 
bør kun kunne opdage mønstre for muligt 
seksuelt misbrug af børn.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre gennemsigtighed og 
ansvarlighed i forbindelse med de 
aktiviteter, der gennemføres i henhold til 
undtagelsen, bør udbyderne offentliggøre 
årlige rapporter om den behandling, der er 
omfattet af nærværende forordning, 
herunder om typen og mængden af de 
behandlede data, antallet af konstaterede 
tilfælde, de foranstaltninger, der er truffet 
for at udvælge og forbedre 
nøgleindikatorer, antallet af fejl og andelen 
af fejl (falske positiver) for de forskellige 
anvendte teknologier, de foranstaltninger, 
der træffes for at begrænse fejlprocenten 
og den fejlprocent, der er opnået, 
opbevaringspolitikken og de anvendte 
databeskyttelsesgarantier.

(14) For at sikre gennemsigtighed og 
ansvarlighed i forbindelse med de 
aktiviteter, der gennemføres i henhold til 
undtagelsen, bør udbyderne offentliggøre 
årlige rapporter om den behandling, der er 
omfattet af nærværende forordning, 
herunder om typen og mængden af de 
behandlede data, antallet af konstaterede 
tilfælde af seksuelt misbrug af børn, så 
vidt muligt med kønsopdelte data, de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
udvælge og forbedre nøgleindikatorer, 
antallet af fejl og andelen af fejl (falske 
positiver) for de forskellige anvendte 
teknologier, de foranstaltninger, der træffes 
for at begrænse fejlprocenten og den 
fejlprocent, der er opnået, 
opbevaringspolitikken og de anvendte 
databeskyttelsesgarantier.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter midlertidige 
og strengt begrænsede regler, der fraviger 
visse forpligtelser, der er fastsat i direktiv 
2002/58/EF, med det ene formål at gøre det 
muligt for udbydere af nummeruafhængige 
interpersonelle kommunikationstjenester at 
fortsætte med at anvende teknologier til 
behandling af personoplysninger og andre 
data, i det omfang det er nødvendigt for at 
opdage og indberette seksuelt misbrug af 
børn online og fjerne materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, på deres 
tjenester.

Denne forordning fastsætter midlertidige 
og strengt begrænsede regler, der fraviger 
visse forpligtelser, der er fastsat i direktiv 
2002/58/EF, med det ene formål at gøre det 
muligt for udbydere af nummeruafhængige 
interpersonelle kommunikationstjenester at 
anvende teknologier til behandling af 
personoplysninger, i det omfang det er 
nødvendigt og forholdsmæssigt og opdage 
seksuelt misbrug af børn online på deres 
tjenester og fjerne det fra deres tjenester 
og indberette det.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) materiale, der udgør 
børnepornografi som defineret i artikel 2, 
litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/93/EU

udgår

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "hvervning":
i) en voksens forslag om at mødes 
med et barn, som er under den seksuelle 
lavalder, med henblik på at begå en af de i 
artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 6, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/93/EU omhandlede 
lovovertrædelser1a eller
ii) en voksens forsøg på at mødes med 
et barn, som er under den seksuelle 
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lavalder, med henblik på at begå de i 
artikel 5, stk. 2 og 3, omhandlede 
strafbare handlinger, ved at tilskynde et 
barn, som er under den seksuelle lavalder, 
til at tilvejebringe børnepornografi, der 
afbilleder det pågældende barn.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 
om bekæmpelse af seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi og om erstatning af 
Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA 
(EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvervning af børn med henblik på 
deltagelse i seksuelle aktiviteter med et 
barn eller fremstilling af børnepornografi 
på en af følgende måder:

udgår

i) ved at lokke barnet ved at tilbyde gaver 
eller andre fordele
ii) ved at true barnet med en negativ 
konsekvens, der kan forventes at have en 
væsentlig indvirkning på barnet
iii) ved at præsentere barnet med 
pornografisk materiale eller stille det til 
rådighed for barnet

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "pornografisk optræden" som 
defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 

c) "pornografisk optræden" som 
defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 
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2011/93/EU. 2011/93/EU, herunder hævnporno.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "seksuel tvang" som defineret i 
direktiv 2011/93/EU

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "barn": en person, som er under 
den seksuelle lavalder

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "materiale, som viser seksuelt 
misbrug af børn":
a) materiale, der udgør børnepornografi 
som defineret i artikel 2, litra c), i direktiv 
2011/93/EU
b) materiale, der udgør 
"børneprostitution" som defineret i 
artikel 2, litra d), i direktiv 2011/93/EU

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De særlige forpligtelser, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 
2002/58/EF, finder ikke anvendelse på den 
behandling af personoplysninger og andre 
data i forbindelse med udbud af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, der er strengt 
nødvendig for at anvende teknologi med 
det ene formål at fjerne materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, og opdage eller 
indberette seksuelt misbrug af børn online 
til de retshåndhævende myndigheder og til 
organisationer, der handler i 
offentlighedens interesse for at bekæmpe 
seksuelt misbrug af børn, forudsat at:

De særlige forpligtelser, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 
2002/58/EF, finder ikke anvendelse på den 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med udbud af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, der er strengt 
nødvendig for at anvende teknologi med 
det ene formål at opdage og fjerne 
materiale, der viser seksuelt misbrug af 
børn, og opdage seksuelt misbrug af børn 
online eller indberette begge dele til de 
retshåndhævende myndigheder og til 
organisationer, der handler i 
offentlighedens interesse for at bekæmpe 
seksuelt misbrug af børn, forudsat at:

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behandlingen står i rimeligt forhold 
til formålet og er begrænset til 
veletablerede teknologier, som udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester regelmæssigt har 
anvendt til dette formål inden denne 
forordnings ikrafttræden, og som er i 
overensstemmelse med det aktuelle 
tekniske niveau i branchen, og som 
krænker privatlivets fred mindst muligt

a) behandlingen står i rimeligt forhold 
til formålet og er begrænset til 
veletablerede teknologier, som udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester regelmæssigt har 
anvendt til dette formål, og som er i 
overensstemmelse med det aktuelle 
tekniske niveau i branchen, og som 
krænker privatlivets fred mindst muligt

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen er begrænset til, hvad 
der er strengt nødvendigt med henblik på 
opdagelse og indberetning af seksuelt 

d) behandlingen er begrænset til, hvad 
der er strengt nødvendigt med henblik på 
opdagelse og indberetning af seksuelt 
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misbrug af børn online og fjernelse af 
materiale, der viser seksuelt misbrug af 
børn, og slettes straks, medmindre seksuelt 
misbrug af børn online er blevet påvist og 
bekræftet som sådan 

misbrug af børn online og opdagelse, 
indberetning og fjernelse af materiale, der 
viser seksuelt misbrug af børn. Hvor intet 
seksuelt misbrug af børn online er blevet 
påvist og bekræftet som sådant, opbevares 
de relevante data kun med henblik på 
følgende formål og kun i det tidsrum, der 
er nødvendigt:

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- for indberetning heraf og for at 
reagere på anmodninger fra 
retshåndhævende myndigheder og andre 
relevante offentlige myndigheder, der står 
i rimeligt forhold til formålet

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- spærring af den pågældende 
brugers konto

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- for at oprette en unik, 
ikkekonvertibel digital signatur ("hash") i 
forbindelse med data, der pålideligt 
identificeres som børnepornografi

Ændringsforslag 24
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- administrative eller retslige 
procedurer eller prøvelse eller 
administrative klageadgange eller adgang 
til retsmidler

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udbyderen offentliggør en årlig 
rapport om dens dertil knyttede 
behandling, herunder om typen og 
mængden af de behandlede data, antallet af 
konstaterede tilfælde, de foranstaltninger, 
der er truffet for at udvælge og forbedre 
nøgleindikatorer, antal og andel af fejl 
(falske positiver) for de forskellige 
anvendte teknologier, de foranstaltninger, 
der træffes for at begrænse fejlprocenten 
og den fejlprocent, der er opnået, 
opbevaringspolitikken og de anvendte 
databeskyttelsesgarantier.

e) udbyderen offentliggør en årlig 
rapport om dens dertil knyttede 
behandling, herunder om typen og 
mængden af de behandlede data, antallet af 
konstaterede, indberettede og fjernede 
tilfælde af seksuelt misbrug af børn og af 
materiale, som viser seksuelt misbrug af 
børn, så vidt muligt opdelt efter køn, de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
udvælge og forbedre nøgleindikatorer, 
antal og andel af fejl (falske positiver) for 
de forskellige anvendte teknologier, de 
foranstaltninger, der træffes for at 
begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, 
der er opnået, opbevaringspolitikken og de 
anvendte databeskyttelsesgarantier.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor seksuelt misbrug af børn online er 
blevet opdaget og bekræftet som sådan for 
så vidt angår litra d), må de relevante data 
kun opbevares med henblik på følgende 
formål og kun i det tidsrum, der er 
nødvendigt:

udgår
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– for indberetning heraf og for at reagere 
på anmodninger fra retshåndhævende 
myndigheder og andre relevante 
offentlige myndigheder, der står i rimeligt 
forhold til formålet
– for at spærre den berørte brugers konto
– for at oprette en unik, ikkekonvertibel 
digital signatur ("hash") i forbindelse 
med data, der pålideligt identificeres som 
børnepornografi.

Begrundelse

Flyttet op til litra d).
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