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KORT BEGRUNDELSE

Internettet bliver stadig vigtigere i vores dagligdag. Det hjælper os på mange måder, men 
medfører også nye måder, hvorpå både andre brugere og onlineplatforme, som spiller en 
vigtig rolle med hensyn til at bringe mennesker sammen, kan misbruge internetbrugerne. 
Covid-19-pandemien uddybede kun begge tendenser, både den positive tendens med at bruge 
onlinemiljøet til at lette vores arbejde og vores hverdag og den negative ved stigende 
onlinevold og brug af internettet til at begå alvorlige forbrydelser såsom menneskehandel eller 
børnemishandling. 

Kvinder er særlig berørt af disse negative tendenser. Dette fører til meget negative 
konsekvenser på det personlige plan (mental sundhed), det sociale plan (manglende fuld 
digital inklusion) og det økonomiske plan (uudnyttet potentiale). Kvinder afskrækkes ofte fra 
at gøre fuld brug af digitale løsninger, hvilket især gælder kvinder i politik og andre meget 
synlige erhverv. Desuden anvendes onlineværktøjer i stigende grad til at begå alvorlige 
forbrydelser såsom menneskehandel, hvor de fleste ofre er kvinder eller børn.

Kommissionens forslag om det indre marked for digitale tjenester (den såkaldte lov om 
digitale tjenester) indeholder allerede en række nyttige løsninger. Det skelnede med rette 
mellem meget store onlineplatforme, som har en enorm indvirkning på millioner af 
mennesker, og andre tjenesteudbydere, der pålægger dem flere forpligtelser. Ordføreren for 
udtalelsen mener, at forslaget ikke tager hensyn til visse særlige sårbarheder hos kvinder, og 
foreslår derfor, at der lægges større vægt på deres situation, navnlig i forslagets betragtninger. 
For meget store onlineplatforme foreslår ordføreren, at de ikke kun forpligtes til at oplyse 
brugerne om deres algoritmer, men også at de regelmæssigt reviderer dem med henblik på at 
minimere de negative virkninger for brugerne. Disse negative virkninger kan også forstås som 
en forværring af de problemer, de står over for, såsom depression eller afhængighed. Meget 
store onlineplatforme bør være forpligtet til at forsøge at undgå at udsætte dem for det 
indhold, der kan føre til en forværring af deres problemer. Medlemsstaterne bør også styrke 
tilsynet med deres foranstaltninger under hensyntagen til deres sociokulturelle kontekst og 
deres respektive lovgivning. 

Ordføreren gør dog også opmærksom på visse betænkeligheder med hensyn til 
ytringsfriheden. Hun er klar over, at regulering af onlinemiljøet altid skal afvejes mod den 
vigtige værdi af at lade folk give udtryk for deres synspunkter, og selv om denne frihed ikke 
er absolut og ikke må misbruges, er det nødvendigt nøje at overveje begge værdier for at nå 
frem til gode løsninger. Derfor foreslår hun kun nogle få ændringer af Kommissionens forslag 
for at undgå negative konsekvenser for ytringsfriheden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne indfører eller 
overvejer i stigende grad at indføre 
nationale love på de områder, der er 
omfattet af denne forordning, og pålægger 
navnlig udbydere af formidlingstjenester at 
udvise omhu. Disse divergerende nationale 
love har en negativ indvirkning på det 
indre marked, som i henhold til traktatens 
artikel 26 indebærer et område uden indre 
grænser med fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed, da 
internettet, som normalt anvendes til at 
levere disse tjenesteydelser, i sagens natur 
er grænseoverskridende. Betingelserne for 
levering af formidlingstjenester i hele det 
indre marked bør harmoniseres for at give 
virksomhederne adgang til nye markeder 
og muligheder for at udnytte fordelene ved 
det indre marked, samtidig med at 
forbrugerne og andre tjenestemodtagere får 
flere valgmuligheder.

(2) Hidtil har de politikker, der skulle 
adressere disse risici og udfordringer, 
bygget på princippet om frivilligt 
samarbejde. Da dette har vist sig at være 
utilstrækkeligt, og da der mangler 
harmoniserede regler på EU-niveau, har 
medlemsstaterne indført eller overvejer i 
stigende grad at indføre nationale love på 
de områder, der er omfattet af denne 
forordning, og pålægger navnlig udbydere 
af formidlingstjenester at udvise omhu. 
Disse divergerende nationale love har en 
negativ indvirkning på det indre marked, 
som i henhold til traktatens artikel 26 
indebærer et område uden indre grænser 
med fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed, da 
internettet, som normalt anvendes til at 
levere disse tjenesteydelser, i sagens natur 
er grænseoverskridende. Betingelserne for 
levering af formidlingstjenester i hele det 
indre marked bør harmoniseres for at give 
virksomhederne adgang til nye markeder 
og muligheder for at udnytte fordelene ved 
det indre marked, samtidig med at 
forbrugerne og andre tjenestemodtagere får 
flere valgmuligheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udbydere af formidlingstjenester 
bør udvise ansvarlig og påpasselig adfærd, 
hvilket er afgørende for et sikkert, 
forudsigeligt og pålideligt onlinemiljø og 
for, at EU-borgere og andre personer har 
mulighed for at udøve deres 
grundlæggende rettigheder garanteret i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder ("chartret"), 

(3) Udbydere af formidlingstjenester 
bør udvise ansvarlig og påpasselig adfærd, 
hvilket er afgørende for et sikkert, 
forudsigeligt og pålideligt onlinemiljø og 
for, at EU-borgere og andre personer har 
mulighed for at udøve deres 
grundlæggende rettigheder garanteret i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder ("chartret"), 
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navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og retten til 
ikkeforskelsbehandling.

navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og retten til ligestilling mellem 
kønnene og ikkeforskelsbehandling. For at 
kunne udøve disse rettigheder skal 
onlineverdenen, ikke mindst for kvinder 
og piger, være et sikkert sted, hvor alle 
kan bevæge sig frit. Derfor er 
foranstaltninger til beskyttelse mod og 
forebyggelse af fænomener som 
onlinevold, cyberstalking, chikane, 
hadtale samt udnyttelse af kvinder og 
piger af central betydning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ligestilling mellem kønnene er en 
af Unionens grundlæggende værdier 
(artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union (TEU)). Disse 
målsætninger er ligeledes nedfældet i 
artikel 21 i chartret om grundlæggende 
rettigheder (”chartret”). Unionen skal i 
henhold til artikel 8 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) tilstræbe at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem kvinder og 
mænd i alle sine aktiviteter og politikker. 
Med henblik på at beskytte kvinders 
rettigheder og håndtere kønsbaseret 
onlinevold bør retten til ligestilling og 
princippet om integration af kønsaspektet 
anvendes i alle europæiske politikker, 
herunder i reguleringen af det indre 
marked og dets digitale tjenester.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Børn, navnlig piger, har specifikke 
rettigheder som fastsat i chartrets 
artikel 24 og FN's konvention om barnets 
rettigheder. Følgelig bør barnets tarv 
komme i første række i alle anliggender, 
der vedrører dem. De Forenede Nationers 
Komité for Barnets Rettigheder fastsætter 
i sin generelle bemærkning nr. 25 om 
børns rettigheder i forbindelse med det 
digitale miljø formelle retningslinjer for, 
hvordan disse rettigheder finder 
anvendelse på den digitale verden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Denne forordning bør finde 
anvendelse på udbydere af visse 
informationssamfundstjenester som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/153526, dvs. enhver 
tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og 
som teleformidles ad elektronisk vej på 
individuel anmodning fra en 
tjenestemodtager. Denne forordning bør 
specifikt finde anvendelse på udbydere af 
formidlingstjenester, navnlig 
formidlingstjenester i form af ren 
videreformidling ("mere conduit") og 
caching- og hostingtjenester, da den 
eksponentielle vækst i anvendelsen af disse 
tjenester, hovedsagelig til legitime og 
samfundsnyttige formål af enhver art, også 
har givet dem en større rolle i formidlingen 
og udbredelsen af ulovlige eller på anden 
måde skadelige oplysninger og aktiviteter.

(5) Denne forordning bør finde 
anvendelse på udbydere af visse 
informationssamfundstjenester som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/153526, dvs. enhver 
tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og 
som teleformidles ad elektronisk vej på 
individuel anmodning fra en 
tjenestemodtager. Denne forordning bør 
specifikt finde anvendelse på udbydere af 
formidlingstjenester, navnlig 
formidlingstjenester i form af ren 
videreformidling ("mere conduit") og 
caching- og hostingtjenester, da den 
eksponentielle vækst i anvendelsen af disse 
tjenester, hovedsagelig til legitime og 
samfundsnyttige formål af enhver art, også 
har givet dem en større rolle i formidlingen 
og udbredelsen af ulovlige eller på anden 
måde skadelige oplysninger og aktiviteter. 
Eftersom onlineplatforme er en del af 
vores hverdag og er blevet uundværlige, 
og det endnu mere siden pandemien, er 
udbredelsen af ulovligt og skadeligt 
indhold såsom materiale med seksuelt 
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misbrug af børn, seksuel onlinechikane, 
ulovlig deling af private billeder og 
videoer uden samtykke og cybervold også 
steget dramatisk. At sørge for et sikkert 
onlinerum indebærer målrettede 
foranstaltninger over for alle fænomener, 
der påvirker vores sociale liv negativt, 
herunder gennem et ventet forslag om 
håndtering af skadeligt, men ikke ulovligt, 
onlineindhold.

_________________ _________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning bør supplere, 
men ikke berøre anvendelsen af reglerne i 
andre EU-retsakter, der regulerer visse 
aspekter af leveringen af 
formidlingstjenester, navnlig direktiv 
2000/31/EF, med undtagelse af de 
ændringer, der indføres ved denne 
forordning, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/13/EU28 som ændret og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU).../...29 — forslag til forordning om 
terrorrelateret onlineindhold. Denne 
forordning berører derfor ikke disse andre 
retsakter, der skal betragtes som lex 
specialis i forhold til den generelle ramme, 
der er fastsat i denne forordning. Reglerne i 
denne forordning finder imidlertid 
anvendelse på spørgsmål, der ikke eller 
ikke fuldt ud behandles i disse andre 
retsakter, samt på spørgsmål, hvor disse 
andre retsakter giver medlemsstaterne 
mulighed for at vedtage visse 

(9) Denne forordning bør supplere, 
men ikke berøre anvendelsen af reglerne i 
andre EU-retsakter, der regulerer visse 
aspekter af leveringen af 
formidlingstjenester, navnlig direktiv 
2000/31/EF, med undtagelse af de 
ændringer, der indføres ved denne 
forordning, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/13/EU som ændret2, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
(EU)2021/78429 og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU)2021/123229a. 
Denne forordning berører derfor ikke disse 
andre retsakter, der skal betragtes som lex 
specialis i forhold til den generelle ramme, 
der er fastsat i denne forordning. Reglerne i 
denne forordning finder imidlertid 
anvendelse på spørgsmål, der ikke eller 
ikke fuldt ud behandles i disse andre 
retsakter, samt på spørgsmål, hvor disse 
andre retsakter giver medlemsstaterne 
mulighed for at vedtage visse 
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foranstaltninger på nationalt plan. foranstaltninger på nationalt plan.

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (direktiv 
om audiovisuelle medietjenester) (EØS-
relevant tekst) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 
1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (direktiv 
om audiovisuelle medietjenester) (EØS-
relevant tekst) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 
1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU).../... — forslag til 
forordning om terrorrelateret 
onlineindhold.

29 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/784 af 29. april 
2021 om håndtering af udbredelsen af 
terrorrelateret indhold online (EUT L 172 
af 17.5.2021, s. 79).
29a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning af 14. juli 2021 om en 
midlertidig undtagelse fra visse 
bestemmelser i direktiv 2002/58/EF, for så 
vidt angår den anvendelse af teknologier 
til behandling af personoplysninger og 
andre data, der foretages af udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester med det formål 
at bekæmpe seksuelt misbrug af børn 
online (EUT L 274 af 30.7.2021, s. 41). 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at nå målet om at sikre et 
sikkert, forudsigeligt og pålideligt 
onlinemiljø bør begrebet "ulovligt indhold" 
med henblik på denne forordning defineres 
bredt og også omfatte information om 
ulovligt indhold og ulovlige produkter, 
tjenester og aktiviteter. Dette begreb bør 
navnlig forstås som en henvisning til 
information, uanset form, der i henhold til 
gældende ret enten i sig selv er ulovlig, 
f.eks. ulovlig hadefuld tale eller 
terrorrelateret indhold og ulovligt 

(12) For at nå målet om at sikre et trygt, 
forudsigeligt, tilgængeligt (herunder for 
personer med handicap) og pålideligt 
onlinemiljø bør begrebet "ulovligt indhold" 
med henblik på denne forordning defineres 
bredt for at understøtte den generelle 
opfattelse af, at hvad der er ulovligt 
offline, også bør være det online. Begrebet 
bør omfatte information om ulovligt 
indhold og ulovlige produkter, tjenester og 
aktiviteter. Det bør navnlig forstås som en 
henvisning til information, uanset form, der 
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diskriminerende indhold, eller som 
vedrører ulovlige aktiviteter, f.eks. deling 
af billeder, der viser seksuelt misbrug af 
børn, ulovlig deling af private billeder uden 
samtykke, onlinestalking, salg af ulovlige 
eller forfalskede produkter, ulovlig brug af 
ophavsretligt beskyttet materiale eller 
aktiviteter, der involverer overtrædelser af 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen. I denne 
henseende er det uden betydning, om 
informationens eller aktivitetens ulovlighed 
følger af EU-retten eller national ret, som 
er i overensstemmelse med EU-retten, og 
lovgivningens art eller særlige genstand er 
ligeledes uden betydning.

i henhold til gældende ret enten i sig selv er 
ulovlig, f.eks. ulovlig hadtale, materiale 
med seksuelt misbrug af børn eller 
terrorrelateret indhold og ulovligt 
diskriminerende indhold, eller som 
vedrører ulovlige aktiviteter, f.eks. 
menneskehandel, online seksuel vold mod 
kvinder og piger, tvangsægteskaber, 
deling af billeder, der viser seksuelt 
misbrug af børn, ulovlig deling af private 
billeder uden samtykke, onlinestalking, 
doxing (offentliggørelse af andres 
personoplysninger på internettet), 
mobning, seksuel afpresning, grooming af 
unge, seksuel chikane på internettet og 
andre former for kønsbaseret vold, salg af 
ulovlige eller forfalskede produkter, 
ulovlig brug af ophavsretligt beskyttet 
materiale eller aktiviteter, der involverer 
overtrædelser af 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen. I denne 
henseende er det uden betydning, om 
informationens eller aktivitetens ulovlighed 
følger af EU-retten eller national ret, som 
er i overensstemmelse med EU-retten, og 
lovgivningens art eller særlige genstand er 
ligeledes uden betydning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Eftersom der ikke findes nogen 
anerkendt fælles definition til 
identifikation af cybervold og hadtale mod 
kvinder, er der et akut behov for at 
fastlægge og vedtage en fælles definition 
af de forskellige former for vold og 
hadtale rettet mod kvinder og seksuelle 
mindretal online, der kan fungere som 
grundlag for lovgivning.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Adgang til internettet er hurtigt 
ved at blive en nødvendighed for 
økonomisk velfærd. Det er derfor 
afgørende at sikre, at det digitale 
offentlige rum er et sted, hvor alle, 
herunder kvinder og piger, kan udfolde 
sig i tryghed. Onlinevold er et fænomen, 
der skal adresseres af hensyn til 
trygheden for alle brugere, selv om der 
bør lægges særlig vægt på at bekæmpe 
vold mod kvinder og piger og andre 
former for kønsbaseret vold. Det forvolder 
ikke blot psykiske skader og fysisk lidelse, 
men afholder også ofrene fra at deltage i 
det digitale politiske, sociale, kulturelle og 
økonomiske liv, og det rammer kvinder og 
piger i uforholdsmæssig høj grad. 
Undersøgelser viser, at kvinder i 
gennemsnit er mere udsat for onlinevold 
end mænd, især kvinder, der er engageret 
i politiske og andre aktiviteter med en høj 
grad af synlighed. Undersøgelser 
foretaget af 
Verdenssundhedsorganisationen viser, at 
en ud af tre kvinder vil blive udsat for en 
form for vold i løbet af sit liv, og selv om 
internetadgang stadig er et forholdsvis nyt 
og voksende fænomen, anslås det, at en 
ud af ti kvinder allerede har oplevet en 
form for cybervold siden 15-årsalderen. 
Ifølge en undersøgelse fra Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder fra 2014, den 
mest omfattende på EU-plan inden for 
dette område, har en ud af ti kvinder fra 
15 år og opefter i EU oplevet 
onlinechikane.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Covid-19-pandemien har haft en 
betydelig indvirkning på næsten alle livets 
områder, herunder på den organiserede 
kriminalitet. F.eks. benytter 
menneskehandlere sig i stigende grad af 
internettet i alle menneskehandelens 
faser. De bruger det digitale rum til at 
rekruttere og udnytte ofre, organisere 
transport og indkvartering, annoncere 
med ofre online og komme i kontakt med 
potentielle kunder, udøve kontrol med 
ofrene, kommunikere med andre 
bagmænd og skjule indtægterne fra deres 
kriminelle virksomhed. Andre former for 
organiseret kriminalitet, som digitale 
værktøjer gør lettere at udføre, er 
forskellige former for udnyttelse, navnlig 
til seksuelle formål, men også udnyttelse 
af arbejdskraft, tvangstiggeri, tvangs- og 
proformaægteskaber, tvungen 
kriminalitet, fjernelse af organer, ulovlig 
adoption af børn og tvangsægteskaber.

Ændringsforslag 11

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, 

(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 på 
omhyggelig og ikkediskriminerende vis. 
Det bør desuden præciseres, at den blotte 
omstændighed, at disse udbydere i god tro 
træffer foranstaltninger for at opfylde 
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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.

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.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Selv om formidlingstjenesterne 
allerede har foretaget en risikovurdering, 
er der stadig plads til forbedringer af 
trygheden og sikkerheden for alle 
brugere, navnlig børn, kvinder og andre 
sårbare grupper. Derfor bør udbydere af 
formidlingstjenester, nærmere bestemt 
onlineplatforme og meget store 
onlineplatforme, regelmæssigt gennemgå 
deres risikovurdering og om nødvendigt 
forbedre den. I lyset af den betydning, 
udbydere af formidlingstjenester har, og 
deres potentiale for at påvirke sociale 
relationer bør der anvendes fælles 
retningslinjer for brugeres adfærd online. 
Implementeringen af en adfærdskodeks 
skal være obligatorisk for alle udbydere af 
formidlingstjenester, der er omfattet af 
denne forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
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Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Påbud om at gribe ind over for 
ulovligt indhold eller om at give 
oplysninger bør udstedes i 
overensstemmelse med EU-retten, navnlig 
forordning (EU) 2016/679 og forbuddet 
mod generelle forpligtelser til at overvåge 
information eller aktivt at undersøge 
forhold eller omstændigheder, der tyder på 
ulovlig virksomhed, som fastsat i denne 
forordning. De betingelser og krav, der er 
fastsat i denne forordning, og som finder 
anvendelse på påbud om at gribe ind over 
for ulovligt indhold, berører ikke andre 
EU-retsakter med bestemmelser om 
tilsvarende systemer til bekæmpelse af 
specifikke former for ulovligt indhold, 
f.eks. forordning (EU).../… [forslag til 
forordning om forebyggelse af 
udbredelsen af terrorrelateret 
onlineindhold] eller forordning (EU) 
2017/2394, der tillægger medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder på 
forbrugerområdet specifikke beføjelser til 
at udstede påbud om at give oplysninger, 
selv om de betingelser og krav, der gælder 
for påbud om at give oplysninger, ikke 
berører andre EU-retsakter med tilsvarende 
relevante regler for specifikke sektorer. 
Disse betingelser og krav bør ikke berøre 
reglerne om datalagring i gældende 
national ret i overensstemmelse med EU-
retten og de retshåndhævende 
myndigheders anmodninger om fortrolig 
behandling i forbindelse med afslag på 
aktindsigt.

(30) Påbud om at gribe ind over for 
ulovligt indhold eller om at give 
oplysninger bør udstedes i 
overensstemmelse med EU-retten, navnlig 
forordning (EU) 2016/679, forordning 
(EU) 2021/1232 og forbuddet mod 
generelle forpligtelser til at overvåge 
information eller aktivt at undersøge 
forhold eller omstændigheder, der tyder på 
ulovlig virksomhed, som fastsat i denne 
forordning. Medlemsstaterne bør sikre, at 
de kompetente myndigheder udfører deres 
opgaver på en objektiv, uafhængig og 
ikkediskriminerende måde. De betingelser 
og krav, der er fastsat i denne forordning, 
og som finder anvendelse på påbud om at 
gribe ind over for ulovligt indhold, berører 
ikke andre EU-retsakter med bestemmelser 
om tilsvarende systemer til bekæmpelse af 
specifikke former for ulovligt indhold, 
f.eks. forordning (EU) 2021/784 om 
håndtering af udbredelsen af terrorrelateret 
indhold online, forordning (EU) 
2021/1232 eller forordning (EU) 
2017/2394, der tillægger medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder på 
forbrugerområdet specifikke beføjelser til 
at udstede påbud om at give oplysninger, 
selv om de betingelser og krav, der gælder 
for påbud om at give oplysninger, ikke 
berører andre EU-retsakter med tilsvarende 
relevante regler for specifikke sektorer. 
Disse betingelser og krav bør ikke berøre 
reglerne om datalagring i gældende 
national ret i overensstemmelse med EU-
retten og de retshåndhævende 
myndigheders anmodninger om fortrolig 
behandling i forbindelse med afslag på 
aktindsigt.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at nå målene i denne forordning 
og navnlig for at forbedre det indre 
markeds funktion og sikre et sikkert og 
gennemsigtigt onlinemiljø er det 
nødvendigt at fastsætte et klart og 
afbalanceret sæt harmoniserede due 
diligence-forpligtelser for udbydere af 
formidlingstjenester. Disse forpligtelser 
bør navnlig have til formål at sikre 
forskellige offentlige politiske mål såsom 
at skabe sikkerhed og tillid blandt 
tjenestemodtagerne, herunder mindreårige 
og sårbare brugere, at beskytte de relevante 
grundlæggende rettigheder nedfældet i 
chartret, at sikre, at tjenesteudbyderne er 
reelt ansvarlige, og at styrke 
tjenestemodtagerne og andre berørte parter 
og samtidig lette de kompetente 
myndigheders nødvendige tilsyn.

(34) For at nå målene i denne forordning 
og navnlig for at forbedre det indre 
markeds funktion, at sikre et sikkert og 
gennemsigtigt onlinemiljø og at sikre 
retten til ikkeforskelsbehandling er det 
nødvendigt at fastsætte et klart og 
afbalanceret sæt harmoniserede due 
diligence-forpligtelser for udbydere af 
formidlingstjenester. Disse forpligtelser 
bør navnlig have til formål at sikre 
forskellige offentlige politiske mål såsom 
sundhed, herunder mental sundhed, at 
skabe sikkerhed og tillid blandt 
tjenestemodtagerne, herunder mindreårige, 
kvinder, LGBTIQ+-personer og sårbare 
brugere såsom brugere med de 
karakteristika, der er omfattet af 
forbuddet mod forskelsbehandling i 
chartrets artikel 21, at beskytte de 
relevante grundlæggende rettigheder 
nedfældet i chartret, at sikre, at 
tjenesteudbyderne er reelt ansvarlige, og at 
styrke tjenestemodtagerne og andre berørte 
parter og samtidig lette de kompetente 
myndigheders nødvendige tilsyn. Ifølge 
Verdenssundhedsorganisationens 
definition er sundhed en tilstand af 
fuldstændig fysisk, psykisk og socialt 
velbefindende og ikke blot fravær af 
sygdom eller svækkelse. Denne definition 
understøtter den betragtning, at 
udviklingen af nye teknologier kan 
medføre nye sundhedsrisici for brugerne, 
navnlig for børn og kvinder, såsom 
psykologiske risici, udviklingsmæssige 
risici, mentale risici, depression, 
søvnmangel eller ændret hjernefunktion.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre en passende grad af 
gennemsigtighed og ansvarlighed bør 
udbydere af formidlingstjenester i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
krav i denne forordning hvert år rapportere 
om deres indholdsmoderation, herunder om 
de trufne foranstaltninger som følge af 
anvendelsen og håndhævelsen af deres 
vilkår og betingelser. For at undgå 
uforholdsmæssige byrder bør disse 
rapporteringsforpligtelser vedrørende 
gennemsigtighed dog ikke gælde for 
udbydere, der er mikrovirksomheder eller 
små virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.40

(39) For at sikre en tilstrækkelig grad af 
gennemsigtighed og ansvarlighed bør 
udbydere af formidlingstjenester i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
krav i denne forordning hvert år rapportere 
om deres indholdsmoderation, herunder om 
de trufne foranstaltninger som følge af 
anvendelsen og håndhævelsen af deres 
vilkår og betingelser. De data, der 
rapporteres, skal være så disaggregerede 
som mulig. F.eks. skal anonymiserede 
individuelle karakteristika såsom 
anmelderens køn, aldersgruppe og sociale 
baggrund indberettes, i det omfang de 
foreligger. Udbydere, som leverer deres 
tjenesteydelser i mere end én medlemsstat, 
bør endvidere opdele dataene efter 
medlemsstat. For at undgå 
uforholdsmæssige byrder bør disse 
rapporteringsforpligtelser vedrørende 
gennemsigtighed dog ikke gælde for 
udbydere, der er mikrovirksomheder eller 
små virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF. 
På grundlag af de årlige rapporter opdelt 
på foranstaltninger til 
indholdsmoderation og medlemsstat bør 
resultaterne af alle former for vold mod 
kvinder og piger online, hadtale og af 
andet ulovligt indhold også indføjes i 
kriminalstatistikkerne. Alle former for 
vold mod kvinder og piger bør indberettes 
i en særlig kategori i disse 
kriminalstatistikker, og de 
retshåndhævende myndigheder bør opføre 
dem separat.

__________________ __________________
40 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

40Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Udbydere af hostingtjenester spiller 
en særlig vigtig rolle i bekæmpelsen af 
ulovligt indhold på internettet, da de lagrer 
oplysninger, der leveres af 
tjenestemodtagerne og på disses 
anmodning, og typisk giver andre brugere 
adgang hertil, nogle gange i stor skala. Det 
er vigtigt, at alle udbydere af 
hostingtjenester, uanset deres størrelse, 
indfører brugervenlige anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer, der gør det lettere at 
anmelde specifik information, som 
anmelderen anser for at være ulovligt 
indhold, til den berørte udbyder af 
hostingtjenester (anmeldelse), som derefter 
afgør, om vedkommende er enig i denne 
vurdering og vil fjerne det pågældende 
indhold eller hindre adgangen hertil 
(indgreb). Forudsat at kravene til 
anmeldelser er opfyldt, bør det være muligt 
for enkeltpersoner eller enheder at anmelde 
flere specifikke eksempler på påstået 
ulovligt indhold i en enkelt anmeldelse. 
Forpligtelsen til at indføre anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer bør f.eks. gælde for 
fillagrings- og delingstjenester, 
webhostingtjenester, reklameservere og 
pastebins, hvis de er udbydere af 
hostingtjenester og omfattet af denne 
forordning.

(40) Udbydere af hostingtjenester spiller 
en særlig vigtig rolle i bekæmpelsen af 
ulovligt indhold på internettet, da de lagrer 
oplysninger, der leveres af 
tjenestemodtagerne og på disses 
anmodning, og typisk giver andre brugere 
adgang hertil, nogle gange i stor skala. Det 
er vigtigt, at alle udbydere af 
hostingtjenester, uanset deres størrelse, 
indfører brugervenlige anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer, der gør det lettere at 
anmelde specifik information, som 
anmelderen anser for at være ulovligt 
indhold, til den berørte udbyder af 
hostingtjenester (anmeldelse), som derefter 
afgør, om vedkommende er enig i denne 
vurdering og vil fjerne det pågældende 
indhold eller hindre adgangen hertil 
(indgreb). Forudsat at kravene til 
anmeldelser er opfyldt, bør det være muligt 
for enkeltpersoner eller enheder at anmelde 
flere specifikke eksempler på påstået 
ulovligt indhold i en enkelt anmeldelse. 
Onlineplatforme kan også give brugere 
eller pålidelige indberettere mulighed for 
at anmelde indhold, herunder deres eget, 
som andre reagerer på med ulovligt 
indhold i bred forstand såsom ulovlig 
hadtale. Forpligtelsen til at indføre 
anmeldelses- og fjernelsesmekanismer bør 
f.eks. gælde for fillagrings- og 
delingstjenester, webhostingtjenester, 
reklameservere og pastebins, hvis de er 
udbydere af hostingtjenester og omfattet af 
denne forordning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 41
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Reglerne om disse anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer bør harmoniseres på 
EU-plan for at sikre rettidig, omhyggelig 
og objektiv behandling af anmeldelser på 
grundlag af ensartede, gennemsigtige og 
klare regler, der giver solide garantier for 
beskyttelse af alle berørte parters 
rettigheder og legitime interesser, navnlig 
deres grundlæggende rettigheder garanteret 
i chartret, uanset i hvilken medlemsstat 
disse parter er etableret eller har bopæl, og 
uanset det pågældende retsområde. De 
grundlæggende rettigheder omfatter, alt 
efter omstændighederne, retten til ytrings- 
og informationsfrihed, retten til respekt for 
privatliv og familieliv, retten til beskyttelse 
af personoplysninger, retten til 
ikkeforskelsbehandling og retten til 
effektive retsmidler for 
tjenestemodtagerne, friheden til at oprette 
og drive egen virksomhed, herunder 
aftalefrihed, for tjenesteudbyderne, såvel 
som retten til menneskelig værdighed, 
børns rettigheder, retten til beskyttelse af 
ejendom, herunder intellektuel 
ejendomsret, og retten til 
ikkeforskelsbehandling for parter, der er 
berørt af ulovligt indhold.

(41) Reglerne om disse anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer bør harmoniseres på 
EU-plan for at sikre rettidig, omhyggelig 
og objektiv behandling af anmeldelser på 
grundlag af ensartede, gennemsigtige og 
klare regler, der giver solide garantier for 
beskyttelse af alle berørte parters 
rettigheder og legitime interesser, navnlig 
deres grundlæggende rettigheder garanteret 
i chartret, uanset i hvilken medlemsstat 
disse parter er etableret eller har bopæl, og 
uanset det pågældende retsområde. De 
grundlæggende rettigheder omfatter, alt 
efter omstændighederne, retten til ytrings- 
og informationsfrihed, retten til respekt for 
privatliv og familieliv, retten til beskyttelse 
af personoplysninger, retten til ligestilling 
mellem kønnene og retten til 
ikkeforskelsbehandling og retten til 
effektive retsmidler for 
tjenestemodtagerne, friheden til at oprette 
og drive egen virksomhed, herunder 
aftalefrihed, for tjenesteudbyderne, såvel 
som retten til menneskelig værdighed, 
børns rettigheder, retten til beskyttelse af 
ejendom, herunder intellektuel 
ejendomsret, og retten til 
ikkeforskelsbehandling for parter, der er 
berørt af ulovligt indhold.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Der kan gribes hurtigere og mere 
pålideligt ind over for ulovligt indhold, 
hvis onlineplatforme træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at behandlingen 
af anmeldelser indgivet af pålidelige 
indberettere gennem de anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer, der foreskrives i 
denne forordning, prioriteres, uden at dette 

(46) Der kan gribes hurtigere og mere 
pålideligt ind over for ulovligt indhold, 
hvis onlineplatforme træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at behandlingen 
af anmeldelser indgivet af pålidelige 
indberettere gennem de anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer, der foreskrives i 
denne forordning, prioriteres, uden at dette 
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berører kravet om at behandle og træffe 
afgørelse om alle anmeldelser indgivet 
gennem disse mekanismer rettidigt, 
omhyggeligt og objektivt. En sådan status 
som pålidelig indberetter bør kun tildeles 
enheder og ikke enkeltpersoner, der bl.a. 
har påvist, at de har særlig ekspertise og 
kompetence til at bekæmpe ulovligt 
indhold, at de repræsenterer kollektive 
interesser, og at de arbejder omhyggeligt 
og objektivt. Sådanne enheder kan være 
offentlige, f.eks. for så vidt angår 
terrorrelateret indhold, nationale 
retshåndhævende myndigheders enheder 
for internetindberetning eller Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol"), 
eller de kan være ikkestatslige 
organisationer og halvoffentlige organer 
såsom de organisationer, der indgår i 
INHOPE-netværket af hotlines til 
indberetning af materiale med seksuelt 
misbrug af børn, og organisationer, der 
anmelder ulovlige, racistiske og 
fremmedfjendske tilkendegivelser online. 
For intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
brancheorganisationer og rettighedshavere 
få tildelt status som pålidelige indberettere, 
hvis de har godtgjort, at de opfylder de 
gældende betingelser. Reglerne i denne 
forordning om pålidelige indberettere bør 
ikke forstås således, at de forhindrer 
onlineplatforme i at behandle anmeldelser 
indgivet af enheder eller enkeltpersoner, 
der ikke er blevet tildelt status som 
pålidelige indberettere i henhold til denne 
forordning, på samme måde og i at 
samarbejde med andre enheder på anden 
vis i overensstemmelse med gældende ret, 
herunder denne forordning og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/794.43

berører kravet om at behandle og træffe 
afgørelse om alle anmeldelser indgivet 
gennem disse mekanismer rettidigt, 
omhyggeligt og objektivt. En sådan status 
som pålidelig indberetter bør kun tildeles 
enheder og ikke enkeltpersoner, der bl.a. 
har påvist, at de har særlig ekspertise og 
kompetence til at bekæmpe ulovligt 
indhold, at de repræsenterer kollektive 
interesser, og at de arbejder omhyggeligt 
og objektivt. Sådanne enheder kan være 
offentlige, f.eks. for så vidt angår 
terrorrelateret indhold, nationale 
retshåndhævende myndigheders enheder 
for internetindberetning eller Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol"), 
eller de kan være ikkestatslige 
organisationer og halvoffentlige organer 
såsom de organisationer, der indgår i 
INHOPE-netværket af hotlines til 
indberetning af materiale med seksuelt 
misbrug af børn, organisationer, der 
anmelder ulovlige, racistiske og 
fremmedfjendske tilkendegivelser online, 
og kvinderettighedsorganisationer som 
Den Europæiske Kvindelobby. For 
intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
brancheorganisationer og rettighedshavere 
få tildelt status som pålidelige indberettere, 
hvis de har godtgjort, at de opfylder de 
gældende betingelser. Reglerne i denne 
forordning om pålidelige indberettere bør 
ikke forstås således, at de forhindrer 
onlineplatforme i at behandle anmeldelser 
indgivet af enheder eller enkeltpersoner, 
der ikke er blevet tildelt status som 
pålidelige indberettere i henhold til denne 
forordning, på samme måde og i at 
samarbejde med andre enheder på anden 
vis i overensstemmelse med gældende ret, 
herunder denne forordning og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/794.43.

_________________ _________________
43 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 
om Den Europæiske Unions Agentur for 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 
om Den Europæiske Unions Agentur for 
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Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og 
om erstatning og ophævelse af Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 
2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 
2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 
53).

Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og 
om erstatning og ophævelse af Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 
2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 
2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 
53).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Onlinereklamer spiller en vigtig 
rolle i onlinemiljøet, herunder i forbindelse 
med levering af onlineplatformes tjenester. 
Onlinereklamer kan imidlertid indebære 
betydelige risici, lige fra reklamer, der i sig 
selv er ulovligt indhold, til finansielle 
incitamenter til offentliggørelse eller 
udbredelse af ulovligt eller på anden vis 
skadeligt indhold og aktiviteter på 
internettet eller diskriminerende visning af 
reklamer med indvirkning på lige 
muligheder for og ligebehandlingen af 
borgerne. Ud over kravene i artikel 6 i 
direktiv 2000/31/EF bør onlineplatforme 
derfor være forpligtet til at sikre, at 
tjenestemodtagerne har visse 
individualiserede oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan forstå, hvornår 
og på hvis vegne reklamen vises. Desuden 
bør tjenestemodtagerne have oplysninger 
om de vigtigste parametre, der anvendes til 
at bestemme, at specifikke reklamer skal 
vises til dem, med en meningsfuld 
forklaring af logikken heri, herunder når 
den er baseret på profilering. Kravene i 
denne forordning om tilvejebringelse af 
oplysninger i forbindelse med reklame 
berører ikke anvendelsen af de relevante 
bestemmelser i forordning (EU) 2016/679, 
navnlig bestemmelserne om retten til at 
gøre indsigelse, automatiske individuelle 
afgørelser, herunder profilering, og 
specifikt kravet om at indhente den 
registreredes samtykke forud for 

(52) Onlinereklamer spiller en vigtig 
rolle i onlinemiljøet, herunder i forbindelse 
med levering af onlineplatformes tjenester. 
Onlinereklamer kan imidlertid indebære 
betydelige risici, lige fra reklamer, der i sig 
selv er ulovligt indhold, til finansielle 
incitamenter til offentliggørelse eller 
udbredelse af ulovligt eller på anden vis 
skadeligt indhold og aktiviteter på 
internettet eller diskriminerende visning af 
reklamer, som både kan have en 
indvirkning på lige muligheder for og 
ligebehandlingen af borgerne, navnlig 
hvad angår kønnenes ligestilling, og på 
videreførelsen af skadelige stereotyper og 
normer. Ud over kravene i artikel 6 i 
direktiv 2000/31/EF bør onlineplatforme 
derfor være forpligtet til at sikre, at 
tjenestemodtagerne har visse 
individualiserede oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan forstå, hvornår 
og på hvis vegne reklamen vises. Desuden 
bør tjenestemodtagerne have oplysninger 
om de vigtigste parametre, der anvendes til 
at bestemme, at specifikke reklamer skal 
vises til dem, med en meningsfuld 
forklaring af logikken heri, herunder når 
den er baseret på profilering. Kravene i 
denne forordning om tilvejebringelse af 
oplysninger i forbindelse med reklame 
berører ikke anvendelsen af de relevante 
bestemmelser i forordning (EU) 2016/679, 
navnlig bestemmelserne om retten til at 
gøre indsigelse, automatiske individuelle 
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behandlingen af personoplysninger med 
henblik på målrettet reklame. De berører 
heller ikke bestemmelserne i direktiv 
2002/58/EF, navnlig bestemmelserne om 
lagring af oplysninger i terminaludstyr og 
adgang til oplysninger, som er lagret på 
dette udstyr.

afgørelser, herunder profilering, og 
specifikt kravet om at indhente den 
registreredes samtykke forud for 
behandlingen af personoplysninger med 
henblik på målrettet reklame. De berører 
heller ikke bestemmelserne i direktiv 
2002/58/EF, navnlig bestemmelserne om 
lagring af oplysninger i terminaludstyr og 
adgang til oplysninger, som er lagret på 
dette udstyr.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Tre kategorier af systemiske risici 
bør vurderes indgående. Den første 
kategori vedrører de risici, der er forbundet 
med misbrug af platformenes tjenester 
gennem udbredelse af ulovligt indhold, 
f.eks. udbredelse af materiale om seksuelt 
misbrug af børn eller ulovlig hadefuld tale, 
og ulovlige aktiviteter, f.eks. salg af 
produkter eller tjenester, der er forbudt i 
henhold til EU-retten eller national ret, 
herunder forfalskede produkter. Uden at 
det berører det personlige ansvar, som 
tjenestemodtageren på meget store 
onlineplatforme har for, at vedkommendes 
aktivitet i henhold til gældende ret kan 
være ulovlig, kan en sådan udbredelse eller 
sådanne aktiviteter f.eks. udgøre en 
betydelig systematisk risiko, hvis adgangen 
til sådant indhold kan øges gennem konti 
med særlig stor rækkevidde. Den anden 
kategori vedrører tjenestens indvirkning på 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, som er beskyttet af chartret om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
ytrings- og informationsfriheden, retten til 
privatlivets fred, retten til 
ikkeforskelsbehandling og børns 
rettigheder. Sådanne risici kan f.eks. opstå i 
forbindelse med udformningen af de 
algoritmiske systemer, der anvendes af den 

(57) Tre kategorier af systemiske risici 
bør vurderes indgående. Den første 
kategori vedrører de risici, der er forbundet 
med misbrug af platformenes tjenester 
gennem udbredelse af ulovligt indhold, 
f.eks. udbredelse af materiale om seksuelt 
misbrug af børn, ulovlig deling af private 
billeder uden samtykke, onlinestalking, 
doxing, cybermobning, voldtægtstrusler 
eller ulovlig hadtale, og ulovlige 
aktiviteter, f.eks. salg af produkter eller 
tjenester, der er forbudt i henhold til EU-
retten eller national ret, herunder 
forfalskede produkter. Uden at det berører 
det personlige ansvar, som 
tjenestemodtageren på meget store 
onlineplatforme har for, at vedkommendes 
aktivitet i henhold til gældende ret kan 
være ulovlig, kan en sådan udbredelse eller 
sådanne aktiviteter f.eks. udgøre en 
betydelig systematisk risiko, hvis adgangen 
til sådant indhold kan øges gennem 
reklame, anbefalingssystemer eller konti 
med særlig stor rækkevidde. Den anden 
kategori vedrører tjenestens indvirkning på 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, som er beskyttet af chartret om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
ytrings- og informationsfriheden, retten til 
privatlivets fred, retten til 
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meget store onlineplatform, eller misbrug 
af deres tjenester ved indgivelse af 
urimelige anmeldelser eller andre metoder 
til at bringe tale til tavshed eller hindre 
konkurrencen. Den tredje kategori af risici 
er bevidst og ofte koordineret manipulation 
af platformstjenester med en forventet 
indvirkning på sundheden, 
samfundsdebatten, valgprocesser, den 
offentlige sikkerhed og beskyttelsen af 
mindreårige, da det er nødvendigt at 
opretholde den offentlige orden, beskytte 
privatlivets fred og bekæmpe svigagtig og 
vildledende handelspraksis. Sådanne risici 
kan f.eks. opstå i forbindelse oprettelse af 
falske konti, brug af botter og anden 
automatiseret eller delvis automatiseret 
adfærd, som kan føre til en hurtig og bred 
udbredelse af information, der er ulovligt 
indhold eller i strid med en onlineplatforms 
vilkår og betingelser.

ikkeforskelsbehandling, retten til 
ligestilling mellem kønnene, børns 
rettigheder og retten til beskyttelse af 
personoplysninger. På grund af den store 
rolle, onlineplatforme spiller i vores 
hverdag, påvirkes også den sociale 
dimension af fænomener som 
onlinechikane og cybervold. Sådanne risici 
kan f.eks. opstå i forbindelse med 
udformningen af de algoritmiske systemer, 
der anvendes af den meget store 
onlineplatform, herunder når 
algoritmerne indeholder bias, så de 
forårsager endnu større kløfter mellem 
kønnene og forstærker diskriminerende 
ytringer og indhold, eller misbrug af deres 
tjenester ved indgivelse af urimelige 
anmeldelser eller andre metoder til at 
forhindre ytringer i at komme til udtryk, 
der forårsager skade såsom langvarig 
mental skade, psykologisk skade og 
samfundsmæssig skade, eller hindre 
konkurrencen. Den tredje kategori af risici 
er bevidst og ofte koordineret manipulation 
af platformstjenester med en forventet 
indvirkning på sundheden, 
samfundsdebatten, valgprocesser, den 
offentlige sikkerhed og beskyttelsen af 
mindreårige, da det er nødvendigt at 
opretholde den offentlige orden, beskytte 
privatlivets fred og bekæmpe svigagtig og 
vildledende handelspraksis. Sådanne risici 
kan f.eks. opstå i forbindelse oprettelse af 
falske konti, brug af botter og anden 
automatiseret eller delvis automatiseret 
adfærd, som kan føre til en hurtig og bred 
udbredelse af information, der er ulovligt 
indhold eller i strid med en onlineplatforms 
vilkår og betingelser.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Meget store onlineplatforme bør (58) Meget store onlineplatforme bør 
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anvende de nødvendige midler til at afbøde 
de systemiske risici, der er identificeret i 
risikovurderingen, omhyggeligt. Meget 
store onlineplatforme bør som led i disse 
afbødende foranstaltninger f.eks. overveje 
at forbedre eller på anden måde tilpasse 
udformningen og funktionen af deres 
indholdsmoderation, algoritmiske 
anbefalingssystemer og 
onlinegrænseflader, således at de 
modvirker og begrænser udbredelsen af 
ulovligt indhold, og at tilpasse deres 
beslutningsprocesser og vilkår og 
betingelser. Foranstaltningerne kan også 
omfatte korrigerende foranstaltninger 
såsom at give afkald på reklameindtægter 
for specifikt indhold eller andre 
foranstaltninger såsom at øge synligheden 
af autoritative informationskilder. Meget 
store onlineplatforme kan styrke deres 
interne processer eller tilsynet med deres 
aktiviteter, navnlig med hensyn til 
afdækning af systemiske risici. De kan 
også indlede eller øge samarbejdet med 
pålidelige indberettere, tilrettelægge kurser 
og drøftelser med sammenslutninger af 
pålidelige indberettere og samarbejde med 
andre tjenesteudbydere, herunder ved at 
tage initiativ til eller tilslutte sig 
eksisterende adfærdskodekser eller træffe 
andre selvregulerende foranstaltninger. De 
trufne foranstaltninger bør opfylde due 
diligence-kravene i denne forordning og 
være effektive og egnede til at afbøde de 
identificerede specifikke risici med henblik 
på at opretholde den offentlige orden, 
beskytte privatlivets fred og bekæmpe 
svigagtig og vildledende handelspraksis og 
bør stå i et rimeligt forhold til de meget 
store onlineplatformes økonomiske 
kapacitet og behovet for at undgå 
unødvendige begrænsninger i brugen af 
deres tjenester under behørig hensyntagen 
til potentielle negative virkninger for 
tjenestemodtagernes grundlæggende 
rettigheder.

anvende de nødvendige midler til 
omhyggeligt at standse, forebygge og 
afbøde de systemiske risici, der er 
identificeret i risikovurderingen. Meget 
store onlineplatforme bør som led i disse 
afbødende foranstaltninger f.eks. overveje 
at forbedre eller på anden måde tilpasse 
udformningen og funktionen af deres 
indholdsmoderation, algoritmiske 
anbefalingssystemer og 
onlinegrænseflader, således at de 
modvirker og begrænser udbredelsen af 
ulovligt indhold, og at tilpasse deres 
beslutningsprocesser og vilkår og 
betingelser for at dække aspekter såsom 
onlinevold, herunder navnlig kønsbaseret 
onlinevold. Foranstaltningerne kan også 
omfatte korrigerende foranstaltninger 
såsom at give afkald på reklameindtægter 
for specifikt indhold eller andre 
foranstaltninger såsom at øge synligheden 
af autoritative informationskilder. De kan 
også overveje at give deres medarbejdere, 
og særligt indholdsmoderatorer, oplæring, 
så de kan holde sig ajour med kodet 
sprogbrug, der anvendes som en form for 
ulovlig hadtale og vold rettet mod kvinder 
og mindretal. Meget store onlineplatforme 
bør styrke deres interne processer eller 
tilsynet med deres aktiviteter, navnlig med 
hensyn til afdækning af systemiske risici. 
De kan også indlede eller øge samarbejdet 
med pålidelige indberettere og 
civilsamfundsorganisationer såsom 
kvinderettighedsorganisationer, 
tilrettelægge kurser og drøftelser med de 
nævnte organisationer og samarbejde med 
andre tjenesteudbydere, herunder ved at 
tage initiativ til eller tilslutte sig 
eksisterende adfærdskodekser eller træffe 
andre selvregulerende foranstaltninger. De 
trufne foranstaltninger bør opfylde due 
diligence-kravene i denne forordning og 
være effektive og egnede til at afbøde de 
identificerede specifikke risici med henblik 
på at opretholde den offentlige orden, 
beskytte privatlivets fred og ligestillingen 
og bekæmpe svigagtig og vildledende 
handelspraksis og bør stå i et rimeligt 
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forhold til de meget store onlineplatformes 
økonomiske kapacitet og behovet for at 
undgå unødvendige begrænsninger i 
brugen af deres tjenester under behørig 
hensyntagen til potentielle negative 
virkninger for tjenestemodtagernes 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Gennemsigtighed og effektivitet i 
processer er afgørende for at gøre det 
mere trygt at benytte onlineplatforme og 
for at håndtere onlinevold og ulovligt 
indhold. Foranstaltningerne som følge af 
onlineplatformes beslutninger om, 
hvordan de handler eller ej for at fjerne 
ulovligt, stødende og skadeligt indhold, 
varierer kolossalt, og nogle 
indberetninger kan forblive ubesvarede. 
Alle brugere skal have let adgang til 
information om, hvordan og hvorfor 
indholdet fjernes. Disse processer skal 
være fuldstændig gennemsigtige. Meget 
store onlineplatforme bør aktivt indberette 
og offentliggøre meningsfulde data om, 
hvordan de håndterer kønsbaseret og 
andre former for identitetsbaseret vold, og 
de bør dele disse oplysninger på en 
lettilgængelig måde på deres platforme 
hvert år. Dette bør omfatte antallet af 
indberetninger, de modtager hvert år, og 
ligeledes antallet af indberetninger, som 
de modtager uden at reagere på dem, 
opdelt efter kategorier af det ulovlige, 
skadelige og stødende indhold, der 
indberettes. Meget store platforme bør 
sikre, at eksperter og akademikere har 
adgang til de relevante data, f.eks. for at 
give dem mulighed for at sammenligne og 
vurdere, hvordan foranstaltningerne 
fungerer, med henblik på at opnå en 
bedre forståelse af problemets omfang. De 
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bør også kæde deres foranstaltninger 
sammen med internationale 
menneskerettigheder og regelmæssigt 
evaluere og ajourføre deres egne etiske 
standarder.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 58 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58b) Indholdet af meget store 
onlineplatforme skal være fuldt og let 
tilgængeligt for alle deres brugere. Dette 
kan sikres ved at gennemføre 
brugervenlige foranstaltninger i de 
tjenester, som meget store onlineplatforme 
tilbyder. Meget store onlineplatforme bør 
præsentere deres brugsbetingelser i et 
maskinlæsbart format og ligeledes gøre 
alle tidligere udgaver af deres 
brugsbetingelser tilgængelige for 
offentligheden, herunder for personer 
med handicap. Mulighederne for at 
anmelde potentielt ulovligt, stødende og 
skadeligt indhold bør være nemme at 
finde og bruge på brugerens modersmål. 
Oplysninger om bistand til berørte 
personer og om nationale kontaktpunkter 
bør være lettilgængelige. Meget store 
onlineplatforme bør tilbyde og udvikle 
lettilgængelige tjenester for alle brugere i 
sager af denne art og lignende sager. De 
bør også gøre moderation så let som 
mulig ved hjælp af værktøjer, oplæring 
osv. for de personer, der administrerer og 
modererer onlinegrupper, som benytter 
deres platforme og tjenester. De bør også 
forbedre og sikre tilgængeligheden til 
elementerne og funktionerne i deres 
tjenester for personer med handicap.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
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Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Meget store onlineplatforme bør i 
givet fald gennemføre deres 
risikovurderinger og udforme deres 
risikobegrænsende foranstaltninger med 
inddragelse af repræsentanter for 
tjenestemodtagerne, repræsentanter for 
grupper, der kan blive berørt af deres 
tjenester, uafhængige eksperter og 
civilsamfundsorganisationer.

(59) Meget store onlineplatforme bør i 
givet fald gennemføre deres 
risikovurderinger og udforme deres 
risikobegrænsende foranstaltninger med 
inddragelse af repræsentanter for 
tjenestemodtagerne, repræsentanter for 
grupper, der kan blive berørt af deres 
tjenester, såsom forbruger- og 
kvinderettighedsorganisationer, 
uafhængige eksperter og 
civilsamfundsorganisationer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) En central del af en meget stor 
onlineplatforms virksomhed er den måde, 
hvorpå information prioriteres og 
præsenteres på dens onlinegrænseflade for 
at lette og optimere tjenestemodtagernes 
adgang til information. Dette sker f.eks. 
ved at foreslå, rangordne og prioritere 
information ved at skelne gennem tekst 
eller andre visuelle fremstillinger eller på 
anden vis kuratere informationen fra 
modtagerne ved brug af algoritmer. 
Sådanne anbefalingssystemer kan have en 
betydelig indvirkning på modtagernes 
muligheder for at hente og interagere med 
oplysninger på internettet. De spiller også 
en vigtig rolle i forstærkningen af visse 
budskaber, den virale spredning af 
information og stimuleringen af 
onlineadfærd. Derfor bør meget store 
onlineplatforme sikre, at modtagerne 
informeres på passende vis, og at de har 
indflydelse på, hvilken information de får 
vist. De bør anføre de vigtigste parametre 
for sådanne anbefalingssystemer på en klar 
og let forståelig måde for at sikre, at 

(62) En central del af en meget stor 
onlineplatforms virksomhed er den måde, 
hvorpå information prioriteres og 
præsenteres på dens onlinegrænseflade for 
at lette og optimere tjenestemodtagernes 
adgang til information. Dette sker f.eks. 
ved at foreslå, rangordne og prioritere 
information ved at skelne gennem tekst 
eller andre visuelle fremstillinger eller på 
anden vis kuratere informationen fra 
modtagerne ved brug af algoritmer. 
Sådanne anbefalingssystemer kan have en 
betydelig indvirkning på modtagernes 
muligheder for at hente og interagere med 
oplysninger på internettet. De spiller også 
en vigtig rolle i forstærkningen af visse 
budskaber, den virale spredning af 
information og stimuleringen af 
onlineadfærd. Disse algoritmer kan have 
negative konsekvenser, f.eks. en stigning i 
tilfældene af onlinevold og dermed fysisk 
vold, eller fremme af indhold, der 
forværrer personlige problemer, såsom 
depression eller afhængighed. Derfor bør 
meget store onlineplatforme regelmæssigt 
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modtagerne forstår, hvordan informationen 
prioriteres for dem. De bør også sikre, at 
modtagerne har alternative muligheder for 
de vigtigste parametre, herunder 
muligheder, der ikke er baseret på 
profilering af modtageren.

gennemgå deres algoritmer for at 
minimere sådanne negative følger, 
ligesom de bør undgå algoritmer med 
kønsbias og enhver diskriminerende 
indvirkning på kvinder og piger samt 
sikre, at modtagerne informeres på 
passende vis, og at de har indflydelse på, 
hvilken information de får vist. De bør 
anføre de vigtigste parametre for sådanne 
anbefalingssystemer på en klar og let 
forståelig og tilgængelig måde for at sikre, 
at modtagerne forstår, hvordan 
informationen prioriteres for dem. De bør 
også sikre, at modtagerne har alternative 
muligheder for de vigtigste parametre, 
herunder en synlig, brugervenlig og 
lettilgængelig mulighed for helt at 
deaktivere den algoritmiske udvælgelse i 
anbefalingssystemet og muligheder, der 
ikke er baseret på profilering af 
modtageren. De bør give uafhængige 
forskere og relevante 
reguleringsmyndigheder mulighed for at 
gennemgå deres algoritmiske værktøjer 
for at sikre, at de bruges efter hensigten.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Reklamesystemer, der anvendes af 
meget store onlineplatforme, er forbundet 
med særlige risici og kræver yderligere 
offentligt og lovmæssigt tilsyn på grund af 
deres omfang og evne til at fokusere på og 
nå ud til tjenestemodtagerne på grundlag af 
deres adfærd inden for og uden for 
platformens onlinegrænseflade. Meget 
store onlineplatforme bør sikre offentlig 
adgang til databaser med reklamer vist på 
deres onlinegrænseflader for at lette 
tilsynet med og forskningen i nye risici 
som følge af udbredelsen af reklamer på 
internettet, f.eks. i forbindelse med 
ulovlige reklamer eller manipulerende 

(63) Reklamesystemer, der anvendes af 
meget store onlineplatforme, er forbundet 
med særlige risici og kræver yderligere 
offentligt og lovmæssigt tilsyn på grund af 
deres omfang og evne til at fokusere på og 
nå ud til tjenestemodtagerne på grundlag af 
deres adfærd inden for og uden for 
platformens onlinegrænseflade. Meget 
store onlineplatforme bør sikre offentlig 
adgang til databaser med reklamer vist på 
deres onlinegrænseflader for at lette 
tilsynet med og forskningen i nye risici 
som følge af udbredelsen af reklamer på 
internettet, f.eks. i forbindelse med 
ulovlige reklamer eller manipulerende 
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teknikker og desinformation med en reel 
og forventet negativ indvirkning på 
folkesundheden, den offentlige sikkerhed, 
samfundsdebatten, den politiske deltagelse 
og ligestillingen. Databaserne bør omfatte 
indholdet af reklamer og relaterede 
oplysninger om annoncøren og leveringen 
af reklamen, navnlig når der er tale om 
målrettet reklame.

teknikker og desinformation med en reel 
og forventet negativ indvirkning på 
folkesundheden, den offentlige sikkerhed, 
samfundsdebatten, den politiske deltagelse 
og ligestillingen. Databaserne bør omfatte 
indholdet af reklamer og relaterede 
oplysninger om annoncøren og leveringen 
af reklamen, navnlig når der er tale om 
målrettet reklame. Desinformation, 
navnlig politisk desinformation, er blevet 
et kolossalt problem, og meget store 
onlineplatforme er i stadig højere grad 
blevet de platforme, hvor den slags 
indhold deles, navnlig gennem reklamer. 
Meget store onlineplatforme bør fjerne 
ekstremistiske aktører i samråd med 
uafhængige eksperter i tilfælde af 
gentagne overtrædelser. Meget store 
onlineplatforme bør indføre omfattende 
og verificerbare standarder og 
foranstaltninger for at begrænse 
omfanget af ekstremistiske aktører og 
målbevidst desinformation.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at kunne føre passende tilsyn 
med, at meget store onlineplatforme 
overholder de forpligtelser, der er fastsat i 
denne forordning, kan koordinatoren for 
digitale tjenester i etableringslandet eller 
Kommissionen kræve adgang til eller 
rapportering af specifikke oplysninger. Et 
sådant krav kan f.eks. omfatte de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
vurdere risiciene og de mulige skader 
forbundet med platformens systemer, 
oplysninger om nøjagtigheden, funktionen 
og testningen af algoritmiske systemer til 
indholdsmoderation, anbefalingssystemer 
eller reklamesystemer eller oplysninger om 
processer og output af indholdsmoderation 
eller interne klagebehandlingssystemer 

(64) For at kunne føre passende tilsyn 
med, at meget store onlineplatforme 
overholder de forpligtelser, der er fastsat i 
denne forordning, kan koordinatoren for 
digitale tjenester i etableringslandet eller 
Kommissionen kræve adgang til eller 
rapportering af specifikke oplysninger. Et 
sådant krav kan f.eks. omfatte de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
vurdere risiciene og de mulige skader 
forbundet med platformens systemer, 
oplysninger om nøjagtigheden, funktionen 
og testningen af algoritmiske systemer til 
indholdsmoderation, anbefalingssystemer 
eller reklamesystemer eller oplysninger om 
processer og output af indholdsmoderation 
eller interne klagebehandlingssystemer 
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som omhandlet i denne forordning. 
Forskernes undersøgelser af udviklingen 
og alvoren af systemiske risici på 
internettet er især vigtige for at afbøde 
informationsasymmetrier og etablere et 
modstandsdygtigt system til 
risikobegrænsning og informere 
onlineplatforme, koordinatorer for digitale 
tjenester, andre kompetente myndigheder, 
Kommissionen og offentligheden. Denne 
forordning udgør derfor en ramme, der 
giver kontrolunderlagte forskere bred 
adgang til oplysninger fra meget store 
onlineplatforme. Alle krav om adgang til 
oplysninger inden for denne ramme bør 
være forholdsmæssige og på passende vis 
beskytte platformens og eventuelle andre 
berørte parters, herunder 
tjenestemodtageres, rettigheder og legitime 
interesser, herunder 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger.

som omhandlet i denne forordning. 
Forskernes undersøgelser af udviklingen 
og alvoren af systemiske risici på 
internettet er især vigtige for at afbøde 
informationsasymmetrier og etablere et 
modstandsdygtigt system til 
risikobegrænsning og informere 
onlineplatforme, koordinatorer for digitale 
tjenester, andre kompetente myndigheder, 
Kommissionen og offentligheden. Denne 
forordning udgør derfor en ramme, der 
giver kontrolunderlagte forskere bred 
adgang til oplysninger fra meget store 
onlineplatforme. Disse data bør leveres så 
disaggregerede som muligt for at gøre det 
muligt at udlede meningsfulde 
konklusioner af dem. Det er f.eks. vigtigt, 
at meget store onlineplatforme så vidt 
muligt leverer kønsopdelte data, så 
kontrolunderlagte forskere har mulighed 
for at undersøge, hvorvidt og på hvilken 
måde mænd og kvinder oplever bestemte 
onlinerisici forskelligt. Alle krav om 
adgang til oplysninger inden for denne 
ramme bør være forholdsmæssige og på 
passende vis beskytte platformens og 
eventuelle andre berørte parters, herunder 
tjenestemodtageres, rettigheder og legitime 
interesser, herunder 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Koordinatoren for digitale tjenester 
og andre kompetente myndigheder, der er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
sikre effektiviteten af de rettigheder og 
forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning, og for opfyldelsen af dens mål. 
Det er derfor nødvendigt at sikre, at disse 
myndigheder handler helt uafhængigt af 

(74) Koordinatoren for digitale tjenester 
og andre kompetente myndigheder, der er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
sikre effektiviteten af de rettigheder og 
forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning, og for opfyldelsen af dens mål. 
Det er derfor nødvendigt at sikre, at disse 
myndigheder handler helt uafhængigt af 
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private og offentlige organer uden 
forpligtelse til eller mulighed for at søge 
eller modtage instrukser, herunder fra 
regeringen, og uden at det berører de 
specifikke forpligtelser til at samarbejde 
med andre kompetente myndigheder, 
koordinatorerne for digitale tjenester, rådet 
for digitale tjenester og Kommissionen. På 
den anden side bør disse myndigheders 
uafhængighed ikke betyde, at de ikke kan 
underkastes kontrol- eller 
tilsynsmekanismer, hvad angår deres 
finansielle udgifter, eller domstolskontrol, 
eller at de ikke bør have mulighed for at 
rådføre sig med andre nationale 
myndigheder, herunder retshåndhævende 
myndigheder eller 
krisestyringsmyndigheder, hvis det er 
relevant, i overensstemmelse med deres 
nationale forfatning og uden at bringe 
opfyldelsen af denne forordnings mål i 
fare.

private og offentlige organer uden 
forpligtelse til eller mulighed for at søge 
eller modtage instrukser, herunder fra 
regeringen, og uden at det berører de 
specifikke forpligtelser til at samarbejde 
med andre kompetente myndigheder, 
koordinatorerne for digitale tjenester, rådet 
for digitale tjenester og Kommissionen. På 
den anden side bør disse myndigheders 
uafhængighed ikke betyde, at de ikke kan 
underkastes kontrol- eller 
tilsynsmekanismer, hvad angår deres 
finansielle udgifter, eller domstolskontrol, 
eller at de ikke bør have mulighed for at 
rådføre sig med andre nationale 
myndigheder, herunder retshåndhævende 
myndigheder eller 
krisestyringsmyndigheder, hvis det er 
relevant, i overensstemmelse med deres 
nationale forfatning og uden at bringe 
opfyldelsen af denne forordnings mål i 
fare. Desuden er det vigtigt at sørge for, at 
koordinatoren for digitale tjenester samt 
andre kompetente myndigheder har den 
nødvendige viden til at garantere 
rettighederne og forpligtelserne i denne 
forordning. Derfor bør de fremme 
teoretisk og praktisk oplæring i 
grundlæggende rettigheder og 
forskelsbehandling for deres 
medarbejdere, herunder oplæring i 
partnerskab med de retshåndhævende 
myndigheder, krisestyringsmyndigheder 
eller civilsamfundsorganisationer, der 
bistår ofre for ulovlige online- og 
offlineaktiviteter såsom chikane, 
kønsbaseret vold og ulovlig hadtale.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82) Medlemsstaterne bør sikre, at 
koordinatorer for digitale tjenester kan 
træffe foranstaltninger, der er effektive til 

(82) Medlemsstaterne bør sikre, at 
koordinatorer for digitale tjenester kan 
træffe foranstaltninger, der er effektive til 
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at håndtere og står i rimeligt forhold til 
visse særlig alvorlige og vedvarende 
overtrædelser. Når disse foranstaltninger 
kan påvirke tredjeparters rettigheder og 
interesser, hvilket især kan være tilfældet, 
når adgangen til onlinegrænseflader er 
begrænset, er det navnlig hensigtsmæssigt 
at kræve, at foranstaltningerne pålægges af 
en kompetent retslig myndighed efter 
anmodning fra koordinatorerne for digitale 
tjenester og omfattes af yderligere 
garantier. Tredjeparter, der potentielt kan 
blive berørt, bør navnlig have mulighed for 
at blive hørt, og sådanne påbud bør kun 
udstedes, når beføjelser til at træffe 
sådanne foranstaltninger som fastsat i 
andre EU-retsakter eller national ret, f.eks. 
for at beskytte forbrugernes kollektive 
interesser, for at sikre øjeblikkelige 
fjernelse af websider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, eller for at 
hindre adgangen til tjenester, som en 
tredjepart bruger til at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed, ikke er 
rimeligt tilgængelige.

at håndtere og står i rimeligt forhold til 
visse særlig alvorlige og vedvarende 
overtrædelser. Når disse foranstaltninger 
kan påvirke tredjeparters rettigheder og 
interesser, hvilket især kan være tilfældet, 
når adgangen til onlinegrænseflader er 
begrænset, er det navnlig hensigtsmæssigt 
at kræve, at foranstaltningerne pålægges af 
en kompetent retslig myndighed efter 
anmodning fra koordinatorerne for digitale 
tjenester og omfattes af yderligere 
garantier. Tredjeparter, der potentielt kan 
blive berørt, bør navnlig have mulighed for 
at blive hørt, og sådanne påbud bør kun 
udstedes, når beføjelser til at træffe 
sådanne foranstaltninger som fastsat i 
andre EU-retsakter eller national ret, f.eks. 
for at beskytte forbrugernes kollektive 
interesser, for at sikre øjeblikkelige 
fjernelse af websider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, indhold, der 
forbindes med seksuel udnyttelse og 
misbrug af kvinder og piger og 
hævnporno, eller for at hindre adgangen til 
tjenester, som en tredjepart bruger til at 
krænke en intellektuel ejendomsrettighed, 
ikke er rimeligt tilgængelige.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) For at sikre en konsekvent 
anvendelse af denne forordning skal der 
nedsættes en uafhængig rådgivende gruppe 
på EU-plan, som skal støtte Kommissionen 
og hjælpe med at koordinere de 
foranstaltninger, der træffes af 
koordinatorerne for digitale tjenester. Det 
Europæiske Råd for Digitale Tjenester bør 
sammensættes af koordinatorerne for 
digitale tjenester, som dog bør have 
mulighed for indbyde eller udpege ad hoc-
delegerede til sine møder fra andre 
kompetente myndigheder, der har fået 

(88) For at sikre en konsekvent 
anvendelse af denne forordning skal der 
nedsættes en uafhængig rådgivende gruppe 
på EU-plan, som skal støtte Kommissionen 
og hjælpe med at koordinere de 
foranstaltninger, der træffes af 
koordinatorerne for digitale tjenester. 
Denne rådgivende gruppe skal tilstræbe 
kønsbalance i sin sammensætning. Det 
Europæiske Råd for Digitale Tjenester bør 
sammensættes af koordinatorerne for 
digitale tjenester, som dog bør have 
mulighed for indbyde eller udpege ad hoc-
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overdraget specifikke opgaver i henhold til 
denne forordning, hvis dette er påkrævet i 
henhold til deres nationale fordeling af 
opgaver og kompetencer. Hvis der er flere 
deltagere fra én medlemsstat, bør 
stemmeretten fortsat være begrænset til én 
repræsentant pr. medlemsstat.

delegerede til sine møder fra andre 
kompetente myndigheder, der har fået 
overdraget specifikke opgaver i henhold til 
denne forordning, hvis dette er påkrævet i 
henhold til deres nationale fordeling af 
opgaver og kompetencer. Hvis der er flere 
deltagere fra én medlemsstat, bør 
stemmeretten fortsat være begrænset til én 
repræsentant pr. medlemsstat.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91) Rådet bør bringe repræsentanterne 
for koordinatorerne for digitale tjenester og 
eventuelle andre kompetente myndigheder 
sammen under Kommissionens 
formandskab med henblik på at sikre en 
vurdering af spørgsmål forelagt rådet med 
en fuldt ud europæisk dimension. I lyset af 
eventuelle tværgående elementer, der kan 
være relevante for andre 
lovgivningsmæssige rammer på EU-plan, 
bør rådet have mulighed for at samarbejde 
med andre EU-organer, -kontorer, -
agenturer og rådgivende grupper med 
ansvar på områder som lighed, herunder 
ligestilling mellem kvinder og mænd, og 
ikkeforskelsbehandling, databeskyttelse, 
elektronisk kommunikation, audiovisuelle 
tjenester, afsløring og undersøgelser af 
toldsvig rettet mod EU-budgettet eller 
forbrugerbeskyttelse, i det omfang det er 
nødvendigt for udførelsen af rådets 
opgaver.

(91) Rådet bør bringe repræsentanterne 
for koordinatorerne for digitale tjenester og 
eventuelle andre kompetente myndigheder 
såsom Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse og Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder sammen under 
Kommissionens formandskab med henblik 
på at sikre en vurdering af spørgsmål 
forelagt rådet med en fuldt ud europæisk 
dimension. I lyset af eventuelle tværgående 
elementer, der kan være relevante for andre 
lovgivningsmæssige rammer på EU-plan, 
bør rådet have mulighed for at samarbejde 
med andre EU-organer, -kontorer, -
agenturer og rådgivende grupper med 
ansvar på områder som lighed, navnlig 
ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling, udryddelse af alle 
former for vold mod kvinder og piger og 
anden kønsbaseret vold, herunder 
onlinevold og -chikane, onlinestalking, 
onlinesexhandel, børnemishandling, 
databeskyttelse, elektronisk 
kommunikation, audiovisuelle tjenester, 
afsløring og undersøgelser af toldsvig rettet 
mod EU-budgettet eller 
forbrugerbeskyttelse, i det omfang det er 
nødvendigt for udførelsen af rådets 
opgaver.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fastsætte ensartede regler for et 
sikkert, forudsigeligt og pålideligt 
onlinemiljø, hvor de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i chartret, er 
effektivt beskyttet.

b) at fastsætte ensartede regler for et 
sikkert, tilgængeligt, også for personer 
med handicap, forudsigeligt og pålideligt 
onlinemiljø, hvor de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i chartret, 
navnlig dem, der vedrører lighed, er 
effektivt beskyttet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forordning (EU).../... om 
forebyggelse af udbredelsen af 
terrorrelateret onlineindhold

d) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/7841a;

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/784 af 29. april 
2021 om håndtering af udbredelsen af 
terrorrelateret indhold online (EUT L 172 
af 17.5.2021, s. 79).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/12321a;
__________________
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1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning af 14. juli 2021 om en 
midlertidig undtagelse fra visse 
bestemmelser i direktiv 2002/58/EF, for så 
vidt angår den anvendelse af teknologier 
til behandling af personoplysninger og 
andre data, der foretages af udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester med det formål 
at bekæmpe seksuelt misbrug af børn 
online (EUT L 274 af 30.7.2021, s. 41).

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "barn": enhver fysisk person 
under 18 år

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) ”ulovligt indhold”: enhver form for 
information, som i sig selv eller i kraft af 
sin henvisning til en aktivitet, herunder 
salg af produkter eller levering af tjenester, 
ikke er i overensstemmelse med EU-retten 
eller en medlemsstats lovgivning, uanset 
lovgivningens art eller særlige genstand

g) ”ulovligt indhold”: enhver form for 
information, som i sig selv eller i kraft af 
sin henvisning til en aktivitet, herunder 
salg af produkter eller levering af tjenester, 
åbenlyst ikke er i overensstemmelse med 
EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning, uanset lovgivningens art eller 
særlige genstand; anmeldelse af eller 
advarsel om en ulovlig handling betragtes 
ikke som ulovligt indhold

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

qa) "kønsbaseret onlinevold": enhver 
form for kønsbaseret vold, der begås, 
bistås eller forstærkes helt eller delvis ved 
brug af IKT såsom mobiltelefoner og 
smartphones, internettet, sociale 
medieplatforme eller e-mail, mod en 
kvinde, fordi hun er kvinde, eller som 
påvirker kvinder uforholdsmæssigt, eller 
mod LGBTI-personer på grund af deres 
kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønsegenskaber, og som medfører eller 
sandsynligvis vil medføre fysisk, seksuel, 
psykologisk eller økonomisk skade, 
herunder trusler om udførelse af sådanne 
handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse i offentligheden eller i 
privatlivet.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Retsligt påbud

Medlemsstaterne sikrer, at modtagerne af 
en tjeneste har ret til i henhold til deres 
nationale ret at begære et retsligt påbud 
som en midlertidig forholdsregel til 
fjernelse af åbenlyst ulovligt indhold.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Kontaktpunkter for tjenestemodtagere

1. Udbydere af formidlingstjenester 
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skal oprette et fælles kontaktpunkt, der 
giver mulighed for direkte elektronisk 
kommunikation med modtagerne af deres 
tjenester. Kommunikationsmidlerne skal 
være brugervenlige og lettilgængelige.
2. Udbydere af formidlingstjenester 
skal offentliggøre de oplysninger, der er 
nødvendige for, at modtagerne kan 
identificere og kommunikere med deres 
fælles kontaktpunkter på en nem måde.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af formidlingstjenester 
medtager oplysninger om de 
begrænsninger, som de måtte pålægge 
brugen af deres tjenester med hensyn til 
information leveret af tjenestemodtagerne, 
i deres vilkår og betingelser. Disse 
oplysninger skal omfatte oplysninger om 
politikker, procedurer, foranstaltninger og 
værktøjer, der anvendes med henblik på 
indholdsmoderation, herunder algoritmisk 
beslutningstagning og menneskelig 
gennemgang. De skal affattes i et klart og 
utvetydigt sprog og være offentligt 
tilgængelige i et lettilgængeligt format.

1. Udbydere af formidlingstjenester 
skal i deres vilkår og betingelser give 
oplysninger om de begrænsninger, som de 
måtte pålægge brugen af deres tjenester 
med hensyn til information leveret af 
tjenestemodtagerne. Disse oplysninger skal 
omfatte oplysninger om politikker, 
procedurer, foranstaltninger og værktøjer, 
der anvendes med henblik på 
indholdsmoderation, herunder algoritmisk 
beslutningstagning og menneskelig 
gennemgang. De skal affattes i et klart og 
utvetydigt sprog og være offentligt 
tilgængelige i et lettilgængeligt format i et 
søgbart arkiv med alle de tidligere 
udgaver med deres anvendelsesdato.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af formidlingstjenester 
handler med omhu og på en objektiv og 
forholdsmæssigt afpasset måde ved 
anvendelsen og håndhævelsen af de 

2. Udbydere af formidlingstjenester 
skal handle med omhu og på en 
ikkediskriminerende, gennemsigtig, 
objektiv og forholdsmæssigt afpasset måde 
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begrænsninger, der er omhandlet i stk. 1, 
under behørig hensyntagen til alle 
involverede parters rettigheder og legitime 
interesser, herunder tjenestemodtagernes 
relevante grundlæggende rettigheder som 
nedfældet i chartret.

ved anvendelsen og håndhævelsen af de 
begrænsninger, der er omhandlet i stk. 1, 
under behørig hensyntagen til alle 
involverede parters rettigheder og legitime 
interesser, herunder tjenestemodtagernes 
relevante grundlæggende rettigheder som 
nedfældet i chartret.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udbydere af formidlingstjenester 
skal på deres platforme offentliggøre 
deres vilkår og betingelser, hvori 
adfærdsreglerne for deres brugere 
beskrives. Disse regler skal være offentligt 
tilgængelige i et letforståeligt format, 
fremme ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling, være 
alderssvarende, være udformet i et klart 
og utvetydigt sprog og opfylde de højeste 
europæiske eller internationale 
standarder som omhandlet i artikel 34.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Meget store onlineplatforme som 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, skal 
offentliggøre deres vilkår og betingelser 
på alle de sprog, der benyttes i de 
medlemsstater, hvor de leverer tjenester, 
og efter anmodning på alle officielle EU-
sprog. Disse vilkår og betingelser skal 
være i maskinlæsbart format.

Ændringsforslag 44
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 12 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Hver medlemsstats koordinator for 
digitale tjenester kan i samarbejde med 
Databeskyttelsesrådet søge at samarbejde 
med meget store onlineplatforme, jf. 
artikel 25, stk. 1, om at anvende 
foranstaltninger og værktøjer til 
indholdsmoderation med henblik på at 
tackle overtrædelser af de forpligtelser, 
der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Konsekvensanalyse vedrørende børn

1. Alle udbydere af 
formidlingstjenester skal vurdere, om 
deres tjenester tilgås af, sandsynligvis 
tilgås af, eller kan indvirke på, børn, 
navnlig piger. Udbydere af tjenester, som 
sandsynligvis kan indvirke på børn, 
navnlig piger, skal i fasen med design og 
udvikling af nye tjenester og derefter 
løbende og mindst en gang om året 
identificere, analysere og vurdere 
systemiske risici forbundet med driften og 
brugen af deres tjenester i EU for børn, 
navnlig piger. Disse risikoanalyser skal 
være specifikke for deres tjenester, 
opfylde de højeste europæiske eller 
internationale standarder beskrevet i 
artikel 34 og skal tage hensyn til alle 
kendte indholds-, kontakt- og 
adfærdsmæssige samt kommercielle risici, 
der er forbundet med kontrakten. 
Vurderingerne skal også omfatte følgende 
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systemiske risici:
a) udbredelse af ulovligt indhold eller 
ulovlig adfærd, der muliggøres, kommer 
til udtryk på eller sker som følge af deres 
tjenester
b) enhver negativ indvirkning på 
udøvelsen af børns rettigheder som 
nedfældet i artikel 24 i chartret og i FN's 
konvention om barnets rettigheder og 
beskrevet i generel bemærkning nr. 25 fra 
FN's Udvalg for Barnets Rettigheder med 
hensyn til det digitale miljø
c) enhver negativ indvirkning på 
retten til ligestilling mellem kvinder og 
mænd som fastsat i chartrets artikel 23, 
navnlig retten til at leve uden vold som 
fastsat i Europarådets konvention til 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder (Istanbulkonventionen)
d) enhver negativ indvirkning på 
retten til ikkeforskelsbehandling som 
fastsat i chartrets artikel 21
e) enhver tilsigtet eller utilsigtet 
konsekvens, der skyldes anvendelse eller 
bevidst manipulation af deres tjeneste, 
herunder ved ikkeautentisk brug eller 
automatiseret udnyttelse af tjenesten, med 
en faktisk eller forventelig negativ 
indvirkning på beskyttelsen af børns, 
navnlig pigers, rettigheder.
2. Ved udførelsen af sådanne 
risikoanalyser vedrørende børn skal 
udbydere af formidlingstjenester, der med 
sandsynlighed kan indvirke på børn, især 
piger, navnlig tage hensyn til, hvordan 
deres vilkår og betingelser, 
indholdsmoderationssystemer, 
anbefalingssystemer og systemer til 
udvælgelse og visning af reklamer 
påvirker et eller flere af de i stk. 1 
omhandlede systemiske risici, herunder 
den potentielt hurtige og brede udbredelse 
af ulovligt indhold og af information, der 
er i strid med deres vilkår og betingelser 
eller med børns, navnlig pigers, 
rettigheder.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Modvirkning af risici for børn, navnlig 

piger
Udbydere af formidlingstjenester, der med 
sandsynlighed kan indvirke på børn, skal 
træffe rimelige, forholdsmæssige og 
effektive afbødende foranstaltninger, som 
er skræddersyet til de specifikke 
systemiske risici, der er identificeret i 
henhold til artikel 12a.
Sådanne foranstaltninger skal, hvor det er 
relevant, omfatte:
a) gennemførelse af afbødende 
foranstaltninger som omhandlet i artikel 
27 til varetagelse af børns tarv
b) tilpasning eller fjernelse af 
systemdesignelementer, der udsætter børn 
for indholds-, kontakt-, adfærds- og 
kontraktmæssige risici, som er 
identificeret i forbindelse med analyser af 
indvirkningen på børn
c) gennemførelse af en 
forholdsmæssig og privatlivsbeskyttende 
alderskontrol, som overholder den 
standard, der er beskrevet i artikel 34
d) tilpasning af indholdsmoderations- 
eller -anbefalingssystemer, deres 
beslutningsprocesser, deres tjenesters 
karakteristika eller funktionsmåde eller 
deres vilkår og betingelser for at sikre, at 
de prioriterer barnets tarv og ligestillingen 
mellem kønnene
e) sikring af de højeste niveauer af 
privatlivsbeskyttelse, tryghed og sikkerhed 
for børn gennem design og gennem 
standardindstillinger
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f) forebyggelse af profilering af børn, 
herunder til kommercielle formål såsom 
målrettet annoncering
g) sikring af, at de offentliggjorte 
vilkår er alderssvarende og overholder 
børns rettigheder og ligestilling mellem 
kønnene
h) tilvejebringelse af børnevenlige og 
inkluderende klagemekanismer, herunder 
let adgang til ekspertrådgivning og -støtte.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af formidlingstjenester 
offentliggør mindst én gang om året klare, 
let forståelige og detaljerede rapporter om 
enhver indholdsmoderation, de har 
foretaget i den pågældende periode. Disse 
rapporter skal navnlig indeholde 
oplysninger om følgende, alt efter hvad der 
er relevant:

1. Udbydere af formidlingstjenester 
skal mindst én gang om året offentliggøre 
klare, let forståelige og detaljerede 
rapporter om enhver indholdsmoderation, 
de har foretaget i den pågældende periode. 
Disse rapporter skal indeholde oplysninger 
opdelt efter medlemsstat og navnlig 
oplysninger om følgende, alt efter hvad der 
er relevant:

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antal anmeldelser indgivet i 
overensstemmelse med artikel 14, 
kategoriseret efter den pågældende form 
for påstået ulovligt indhold og efter 
foranstaltninger truffet på baggrund af 
anmeldelserne, hvor der sondres mellem, 
om foranstaltningerne blev truffet på 
grundlag af lovgivningen eller de vilkår og 
betingelser, der gælder for udbyderen, og 
den gennemsnitlige tid, det tog at træffe 

b) antal anmeldelser indgivet i 
overensstemmelse med artikel 14, 
kategoriseret efter den pågældende form 
for påstået ulovligt indhold, 
anonymiserede data om individuelle træk 
ved dem, der indgiver sådanne 
anmeldelser, såsom køn, aldersgruppe og 
social baggrund, antallet af anmeldelser 
indgivet af pålidelige indberettere og efter 
foranstaltninger truffet på baggrund af 
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foranstaltningerne anmeldelserne, hvor der sondres mellem, 
om foranstaltningerne blev truffet på 
grundlag af lovgivningen eller de vilkår og 
betingelser, der gælder for udbyderen, og 
den gennemsnitlige tid, det tog at træffe 
foranstaltningerne.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) antal klager modtaget gennem det 
interne klagebehandlingssystem, der er 
omhandlet i artikel 17, grundlaget for disse 
klager, afgørelser truffet vedrørende disse 
klager, den gennemsnitlige tid, det tog at 
træffe disse afgørelser, og antal gange, 
disse afgørelser blev omstødt.

d) antal klager modtaget gennem det 
interne klagebehandlingssystem, der er 
omhandlet i artikel 17, anonymiserede 
data om individuelle træk ved dem, der 
indgiver sådanne anmeldelser, såsom køn, 
aldersgruppe og social baggrund, 
grundlaget for disse klager, afgørelser 
truffet vedrørende disse klager, den 
gennemsnitlige tid, det tog at træffe disse 
afgørelser, og antal gange, disse afgørelser 
blev omstødt.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Beskyttelsen af de pågældende 
ofres identitet skal sikres i 
overensstemmelse med GDPR-
standarderne.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Udbydere af formidlingstjenester, 
der har indvirkning på børn, navnlig 
piger, skal offentliggøre følgende mindst 
en gang om året:
a) analyser af indvirkningen på børn 
for at identificere kendte skadevirkninger, 
utilsigtede følger og nye former for risici. 
Disse analyser skal overholde de i artikel 
34 fastsatte standarder
b) klare, letforståelige og detaljerede 
rapporter, som redegør for de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
modvirke risici for ligestillingen mellem 
kønnene og for børn, foranstaltningernes 
effektivitet og eventuelle andre tiltag, som 
endnu mangler at blive foretaget. Disse 
rapporter skal overholde standarderne i 
artikel 34, herunder med hensyn til 
aldersbestemmelse og alderskontrol, i 
overensstemmelse med et børnecentreret 
design, der tillige fremmer ligestillingen 
mellem kønnene.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af hostingtjenester 
indfører mekanismer, der gør det muligt for 
enhver enkeltperson eller enhed at 
underrette dem om tilstedeværelsen på 
deres tjeneste af specifik information, som 
den pågældende person eller enhed anser 
for at være ulovligt indhold. Disse 
ordninger skal være let tilgængelige og 
brugervenlige og udelukkende give 
mulighed for anmeldelse ad elektronisk 
vej.

1. Udbydere af hostingtjenester 
indfører mekanismer, der gør det muligt for 
enhver enkeltperson eller enhed at 
underrette dem, på det eller de sprog, der 
benyttes i den pågældende medlemsstat, 
hvor de leverer tjenester, og efter 
anmodning på alle officielle EU-sprog, 
om tilstedeværelsen på deres tjeneste af 
specifik information, som den pågældende 
person eller enhed anser for at være 
ulovligt indhold eller indhold, der strider 
mod udbyderens vilkår og betingelser. 
Disse ordninger skal være let tilgængelige 
og brugervenlige og udelukkende give 
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mulighed for anmeldelse ad elektronisk 
vej.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) muligheden for, at anmelderne 
kan oplyse nogle af deres personlige 
karakteristika såsom køn, aldersgruppe og 
social baggrund. Udbyderne skal 
præcisere, at disse oplysninger ikke tages i 
betragtning i beslutningsprocessen i 
forbindelse med anmeldelsen, at de vil 
blive fuldstændig anonymiseret, og at de 
udelukkende vil blive brugt til 
rapporteringsformål.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Udbyderen af formidlingstjenester 
skal også underrette modtagerne, hvis der 
findes kontaktoplysninger på dem, og give 
dem mulighed for at svare, medmindre 
dette vil hindre forebyggelse og 
retsforfølgning af alvorlige strafbare 
handlinger, skabe unødige forsinkelser 
eller øge risikoen for yderligere 
distribution af ulovligt indhold.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Efter modtagelse af en gyldig 
anmeldelse skal udbydere af 
hostingtjenester straks tage skridt til at 
afbryde adgangen til indhold, der er 
åbenlyst ulovligt.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Udbyderen af hostingtjenesterne 
skal sikre, at behandlingen af anmeldelser 
udføres af kvalificeret personale, der skal 
have tilstrækkelig indledende og løbende 
oplæring i gældende ret og internationale 
menneskerettighedsstandarder, herunder 
ikkeforskelsbehandling, samt passende 
arbejdsvilkår, herunder, hvor det er 
relevant, professionel støtte, kvalificeret 
psykologisk bistand og juridisk 
rådgivning.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afgørelser om at fjerne eller hindre 
adgangen til information

a) afgørelser om, hvorvidt adgangen 
til information skal fjernes eller 
deaktiveres

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afgørelser om helt eller delvis at 
suspendere eller ophøre med at levere 
tjenesten til modtagerne

b) afgørelser om, hvorvidt leveringen 
af tjenesten til modtagerne helt eller delvis 
skal suspenderes eller bringes til ophør 

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afgørelser om at suspendere eller 
lukke modtagernes konto.

c) afgørelser om, hvorvidt 
modtagernes konto skal suspenderes eller 
lukkes.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) afgørelser om, hvorvidt 
muligheden for at omsætte indhold leveret 
af modtagerne til penge skal begrænses.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Onlineplatforme sikrer, at deres 
interne klagebehandlingssystemer er let 
tilgængelige, brugervenlige og giver 
mulighed for og letter indgivelsen af 
tilstrækkelig præcise og underbyggede 
klager.

2. Onlineplatforme skal sikre, at deres 
interne klagebehandlingssystemer er let 
tilgængelige og brugervenlige, herunder 
for børn, og giver mulighed for og letter 
indgivelsen af tilstrækkelig præcise og 
underbyggede klager.

Ændringsforslag 62
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Onlineplatforme skal give 
mulighed for, at klagerne kan oplyse 
nogle af deres personlige karakteristika 
såsom køn, aldersgruppe og social 
baggrund. Onlineplatformene skal 
præcisere, at disse oplysninger ikke tages i 
betragtning i beslutningsprocessen i 
forbindelse med klagen, at de vil blive 
fuldstændig anonymiseret, og at de 
udelukkende vil blive brugt til 
rapporteringsformål.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Anbefalingssystemer

1. Onlineplatforme må ikke lade 
modtagerne af deres tjenester omfatte af 
anbefalingssystemer baseret på 
profilering, medmindre 
tjenestemodtageren frivilligt har givet sit 
specifikke, informerede og utvetydige 
samtykke hertil. Onlineplatforme skal 
sikre, at den valgmulighed, der ikke er 
baseret på profilering, er aktiveret som 
standard.
2. Onlineplatforme skal i deres vilkår 
og betingelser på en klar, tilgængelig og 
letforståelig måde, når der er tale om 
anbefalet indhold, fastsætte de 
hovedparametre, der anvendes i deres 
anbefalingssystemer, samt 
tjenestemodtagernes muligheder for at 
ændre eller påvirke disse hovedparametre, 
som de har stillet til rådighed, herunder 
mindst én valgmulighed, der ikke er 
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baseret på profilering, som defineret i 
artikel 4, nr. 4), i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/679. 
Onlineplatforme skal endvidere gøre det 
muligt for tjenestemodtagerne på en 
brugervenlig måde at gennemse den eller 
de profiler, som eventuelt anvendes til at 
organisere deres eget indhold. De skal 
give brugere en lettilgængelig mulighed 
for at slette den eller de profiler, der 
anvendes til at kuratere det indhold, som 
modtageren ser.
3. De i stk. 2 omhandlede parametre 
skal som minimum indeholde:
a) de anbefalingskriterier, som det 
relevante system anvender
b) kriteriernes indbyrdes vægtning
c) de mål, som det relevante system er 
optimeret til samt
d) i givet fald en forklaring af den 
rolle, som tjenestemodtagernes adfærd 
spiller for den måde, det relevante system 
producerer sit output på.
4. Når der er flere valgmuligheder i 
henhold til stk. 1, skal meget store 
onlineplatforme have en let tilgængelig 
funktion på deres onlinegrænseflade, som 
gør det muligt for tjenestemodtageren til 
enhver tid at vælge og ændre sine 
præferencer for de enkelte 
anbefalingssystemer, der bestemmer den 
relative rækkefølge af den information, de 
får vist.
5. Onlineplatforme skal oplyse deres 
brugere om identiteten af den person, der 
er ansvarlig for anbefalingssystemet.
6. Onlineplatforme skal sikre, at den 
algoritme, som deres anbefalingssystem 
anvender, er designet på en sådan måde, 
at der ikke er risiko for, at 
tjenestemodtagerne vildledes eller 
manipuleres i forbindelse med 
anvendelsen heraf.
7. Onlineplatforme skal sikre, at 
oplysninger fra pålidelige kilder såsom 
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oplysninger fra offentlige myndigheder 
eller fra videnskabelige kilder vises først i 
forespørgsler relateret til områder af 
almen interesse.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24b
Beskyttelse mod billedbaseret seksuelt 

misbrug
Når en onlineplatform primært anvendes 
til udbredelse af brugergenereret 
pornografisk indhold, skal platformen 
træffe de nødvendige tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
sikre, at
a) identiteten af de brugere, der 
udbreder indhold, er blevet verificeret 
gennem registrering af både e-mail-
adresse og mobilnummer
b) der er professionel 
indholdsmoderation udført af mennesker i 
henhold til artikel 14, stk. 6b, hvor 
indhold, der med stor sandsynlighed er 
ulovligt, f.eks. indhold af voyeuristisk 
karakter eller voldtægtslignende 
iscenesættelse, kontrolleres
c) der er adgang til en anonym 
kvalificeret anmeldelsesprocedure i en 
form, der supplerer den i artikel 14 
omhandlede mekanisme, og som 
overholder de samme principper med 
undtagelse af den nævnte artikels stk. 4a, 
og hvorved privatpersoner kan indgive 
anmeldelse til platformen om 
billedmateriale, der angiveligt afbilder 
eller foregiver at afbilde de pågældende 
og som udbredes uden deres samtykke, og 
tilsende platformen prima facie-
dokumentation for deres fysiske identitet. 
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Indhold, der anmeldes gennem denne 
procedure, skal anses for åbenlyst ulovligt 
i henhold til artikel 14, stk. 6a, og 
suspenderes inden for 48 timer. 

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Meget store onlineplatforme 
identificerer, analyserer og vurderer 
mindst én gang om året fra 
anvendelsesdatoen som fastsat i artikel 25, 
stk. 4, andet afsnit, eventuelle væsentlige 
systemiske risici forbundet med deres 
tjenester og brugen heraf i Unionen. 
Denne risikovurdering er specifik for deres 
tjenester og omfatter følgende systemiske 
risici:

1. Meget store onlineplatforme skal 
fra anvendelsesdatoen som fastsat i 
artikel 25, stk. 4, andet afsnit, løbende 
identificere, analysere og vurdere 
sandsynligheden for og alvoren af 
eventuelle væsentlige systemiske risici 
forbundet med deres tjenesters 
funktionsmåde og brug i Unionen. Denne 
risikovurdering skal være specifik for 
deres tjenester og omfatte følgende 
systemiske risici:

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) negativ indvirkning på udøvelsen af 
de grundlæggende rettigheder til respekt 
for privatliv og familieliv, ytrings- og 
informationsfrihed, forbuddet mod 
forskelsbehandling og børns rettigheder 
som nedfældet i artikel 7, 11, 21 og 24 i 
chartret

b) negativ indvirkning på udøvelsen af 
alle de grundlæggende rettigheder, der 
opregnes i chartret, navnlig på de 
grundlæggende rettigheder til respekt for 
privatliv og familieliv, ytrings- og 
informationsfrihed, forbuddet mod 
forskelsbehandling, ligestilling mellem 
kønnene og børns rettigheder som 
nedfældet i artikel 7, 11, 21, 23 og 24 i 
chartret

Ændringsforslag 67
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bevidst manipulation af deres 
tjeneste, herunder ved ikkeautentisk brug 
eller automatiseret udnyttelse af tjenesten, 
med en reel eller forventet negativ 
indvirkning på beskyttelsen af 
folkesundheden, mindreårige, 
samfundsdebatten eller reelle eller 
forventede virkninger for valgprocesser og 
den offentlige sikkerhed.

c) bevidst manipulation af deres 
tjeneste, herunder ved ikkeautentisk brug 
eller automatiseret udnyttelse af tjenesten, 
med en reel eller forventet negativ 
indvirkning på kønnenes ligestilling, 
onlinevold eller på beskyttelsen af 
folkesundheden (herunder mental 
sundhed), mindreårige, samfundsdebatten 
eller reelle eller forventede virkninger for 
valgprocesser og den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved risikovurderingen tager meget 
store onlineplatforme navnlig hensyn til, 
hvordan deres 
indholdsmoderationssystemer, 
anbefalingssystemer og systemer til 
udvælgelse og visning af reklamer påvirker 
de i stk. 1 omhandlede systemiske risici, 
herunder den potentielt hurtige og brede 
udbredelse af ulovligt indhold og af 
information, der er i strid med deres vilkår 
og betingelser.

2. Ved risikovurderingen tager meget 
store onlineplatforme navnlig hensyn til, 
hvordan deres 
indholdsmoderationssystemer, 
anbefalingssystemer og systemer til 
udvælgelse og visning af reklamer påvirker 
de i stk. 1 omhandlede systemiske risici, 
herunder den potentielt hurtige og brede 
udbredelse af ulovligt indhold eller 
indhold, der risikerer at øge onlinevolden 
og forværre marginaliseringen af udsatte 
befolkningsgrupper, som ofte er mål for 
hadtale på internettet, og af information, 
der er i strid med deres vilkår og 
betingelser.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Meget store onlineplatforme skal 
jævnligt revidere deres algoritmer for at 
minimere negative konsekvenser, f.eks. en 
stigning i tilfældene af onlinevold og 
dermed fysisk vold. Meget store 
onlineplatforme skal implementere 
omfattende og verificerbare standarder og 
foranstaltninger for at begrænse bevidst 
misinformation.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Meget store onlineplatforme skal 
give let adgang til information, der kan 
give brugerne mulighed for at forstå 
hvornår, hvorfor, til hvilke opgaver og i 
hvilken udstrækning der anvendes 
algoritmiske værktøjer. De skal lade 
brugerne vælge, om de vil acceptere eller 
afvise brugen af algoritmer på de 
platforme eller tjenester, de leverer, på en 
nem og tilgængelig måde. De skal give 
uafhængige forskere og relevante 
reguleringsmyndigheder adgang til at 
gennemgå deres algoritmiske værktøjer 
for at sikre, at de bruges efter hensigten.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Meget store onlineplatforme 
indfører rimelige, forholdsmæssige og 
effektive afbødende foranstaltninger, som 
er skræddersyet til de specifikke 

1. Meget store onlineplatforme skal 
indføre rimelige, forholdsmæssige og 
effektive foranstaltninger til at standse, 
forebygge og afbøde systemiske risici, som 
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systemiske risici, der er identificeret i 
henhold til artikel 26. Sådanne 
foranstaltninger kan, hvor det er relevant, 
omfatte:

er skræddersyet til de specifikke 
systemiske risici, der er identificeret i 
henhold til artikel 26. Sådanne 
foranstaltninger skal, hvor det er relevant, 
omfatte:

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) målrettede foranstaltninger, der har 
til formål at begrænse visningen af 
reklamer i forbindelse med den tjeneste, de 
leverer

b) målrettede foranstaltninger, der har 
til formål at begrænse visningen af 
reklamer samt ulovligt eller skadeligt 
indhold i forbindelse med den tjeneste, de 
leverer

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en meget stor onlineplatform 
beslutter ikke at indføre nogen af de 
afbødende foranstaltninger, der er anført 
i denne artikels stk. 1, skal den give en 
skriftlig begrundelse herfor. Denne 
begrundelse skal meddeles de uafhængige 
revisorer med henblik på den i artikel 28, 
stk. 3, omhandlede revisionsrapport.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) meget store onlineplatformes bedste 
praksis for afbødning af de identificerede 
systemiske risici.

b) meget store onlineplatformes bedste 
praksis for fjernelse, forebyggelse og 
afbødning af de identificerede systemiske 
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risici.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forpligtelserne i kapitel III a) forpligtelserne i kapitel III, navnlig 
med hensyn til kvaliteten af den i artikel 
26 omhandlede identifikation, analyse og 
vurdering af risiciene og med hensyn til, 
om de i artikel 27 omhandlede 
foranstaltninger til afbødning af risiciene 
er nødvendige, forholdsmæssige og 
effektive

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter begrundet anmodning fra 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet eller Kommissionen giver 
meget store onlineplatforme inden for en 
rimelig frist som angivet i anmodningen 
kontrolunderlagte forskere, der opfylder 
kravene i denne artikels stk. 4, adgang til 
oplysninger alene med henblik på 
forskning, der bidrager til at identificere og 
afklare de i artikel 26, stk. 1, nævnte 
systemiske risici.

2. Efter begrundet anmodning fra 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet eller Kommissionen skal 
meget store onlineplatforme inden for en 
rimelig frist som angivet i anmodningen 
give kontrolunderlagte forskere, der 
opfylder kravene i denne artikels stk. 4, 
adgang til oplysninger alene med henblik 
på forskning, der bidrager til at identificere 
og afklare de i artikel 26, stk. 1, nævnte 
systemiske risici og for at verificere 
effektiviteten af de risikobegrænsende 
foranstaltninger, som de meget store 
onlineplatforme har truffet, jf. artikel 27.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De data, der stilles til rådighed for 
kontrolunderlagte forskere, bør være så 
disaggregerede som mulig, medmindre 
forskeren anmoder om andet.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kontrolunderlagte forskere skal 
være tilknyttet akademiske institutioner, 
være uafhængige af kommercielle 
interesser, have dokumenteret ekspertise på 
de områder, der er knyttet til de undersøgte 
risici eller relaterede forskningsmetoder, og 
skal forpligte sig og være i stand til at 
opfylde de specifikke krav til 
datasikkerhed og fortrolighed, der er 
knyttet til den enkelte anmodning.

4. Kontrolunderlagte forskere skal 
være tilknyttet akademiske institutioner, 
være uafhængige af kommercielle 
interesser, oplyse, hvor finansieringen af 
forskningen kommer fra, have 
dokumenteret ekspertise på de områder, 
der er knyttet til de undersøgte risici eller 
relaterede forskningsmetoder, og skal 
forpligte sig og være i stand til at opfylde 
de specifikke krav til datasikkerhed og 
fortrolighed, der er knyttet til den enkelte 
anmodning.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Algoritmisk ansvarlighed

1. En meget stor onlineplatform skal, 
når den anvender automatiseret 
beslutningstagning, foretage en vurdering 
af de benyttede algoritmer.
2. Den meget store onlineplatform 
skal ved den i stk. 1 nævnte vurdering 
tage følgende elementer i betragtning:
a) overholdelsen af de relevante EU-
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krav
b) spørgsmålet om, hvordan 
algoritmen anvendes og indvirker på 
leveringen af tjenesten
c) indvirkningen på de 
grundlæggende rettigheder, herunder på 
forbrugerrettighederne, samt 
algoritmernes sociale virkninger samt
d) hvorvidt de foranstaltninger, den 
meget store onlineplatform har truffet til 
sikring af algoritmens 
modstandsdygtighed, er hensigtsmæssige 
for så vidt angår algoritmens betydning 
for leveringen af tjenesten og dens 
indvirkning på de i litra c) nævnte 
elementer.
3. Den meget store onlineplatform 
kan, når den foretager sin vurdering, 
rådføre sig med relevante nationale 
offentlige myndigheder, forskere og 
ikkestatslige organisationer.
4. Efter den i stk. 2 omhandlede 
vurdering skal den meget store 
onlineplatform meddele Kommissionen 
sine konklusioner. Kommissionen har ret 
til at anmode om en uddybning af 
konklusionerne eller, såfremt de 
supplerende oplysninger om 
konklusionerne ikke er fyldestgørende, 
om alle relevante oplysninger om den 
pågældende algoritme i relation til stk. 2, 
litra a), b), c) og d). Den meget store 
onlineplatform skal meddele sådanne 
supplerende oplysninger inden for en frist 
på to uger efter Kommissionens 
anmodning.
5. Hvis den meget store 
onlineplatform konkluderer, at den 
anvendte algoritme ikke er i 
overensstemmelse med stk. 2, litra a) eller 
d), skal udbyderen af den meget store 
onlineplatform træffe passende og 
tilstrækkelige korrigerende 
foranstaltninger til at sikre, at algoritmen 
opfylder kriterierne i stk. 2.
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6. Såfremt Kommissionen på 
grundlag af oplysningerne fra den meget 
store onlineplatform vurderer, at den 
algoritme, der er anvendt af den meget 
store onlineplatform, ikke opfylder 
kriterierne i stk. 2, litra a), c) eller d), og 
at den meget store onlineplatform ikke 
har truffet de i stk. 5 omhandlede 
korrigerende foranstaltninger, anbefaler 
Kommissionen passende foranstaltninger 
i henhold til denne forordning for at 
bringe overtrædelsen til ophør.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal støtte og 
fremme udvikling og implementering, ved 
de relevante europæiske og internationale 
standardiseringsorganer, af 
industristandarder for beskyttelse og 
fremme af børns rettigheder og retten til 
ligestilling mellem kønnene, som, når de 
er vedtaget, skal være obligatoriske at 
anvende, i det mindste hvad angår 
følgende:
a) aldersbestemmelse og 
alderskontrol i henhold til artikel 13
b) analyser af indvirkning på børn i 
henhold til artikel 13
c) alderssvarende vilkår og 
betingelser, som samtidig fremmer 
ligestilling mellem kønnene i henhold til 
artikel 12
d) et børnecentreret design, der 
samtidig fremmer ligestilling mellem 
kønnene og er i overensstemmelse med 
artikel 13.

Ændringsforslag 81
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og rådet for digitale 
tjenester tilskynder til og letter 
udarbejdelsen af adfærdskodekser på EU-
plan, som skal bidrage til en korrekt 
anvendelse af denne forordning, navnlig 
under hensyntagen til de specifikke 
udfordringer i forbindelse med 
håndteringen af forskellige former for 
ulovligt indhold og systemiske risici i 
overensstemmelse med EU-retten, navnlig 
om konkurrence og beskyttelse af 
personoplysninger.

1. Kommissionen og rådet for digitale 
tjenester har ret til at tage initiativ til og 
lette udarbejdelsen af adfærdskodekser på 
EU-plan, som skal bidrage til en korrekt 
anvendelse af denne forordning, navnlig 
under hensyntagen til de specifikke 
udfordringer i forbindelse med 
håndteringen af forskellige former for 
ulovligt indhold og systemiske risici i 
overensstemmelse med EU-retten, navnlig 
om konkurrence og beskyttelse af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der opstår en væsentlig 
systemisk risiko som omhandlet i 
artikel 26, stk. 1, der vedrører flere meget 
store onlineplatforme, kan Kommissionen 
opfordre de berørte meget store 
onlineplatforme, andre meget store 
onlineplatforme, andre onlineplatforme og 
andre udbydere af formidlingstjenester, alt 
efter hvad der er relevant, såvel som 
civilsamfundsorganisationer og andre 
interesserede parter til at deltage i 
udarbejdelsen af adfærdskodekser, 
herunder ved at fastsætte tilsagn om at 
træffe specifikke risikobegrænsende 
foranstaltninger og en ramme for 
regelmæssig rapportering om trufne 
foranstaltninger og resultaterne heraf.

2. Hvis der opstår en væsentlig 
systemisk risiko som omhandlet i 
artikel 26, stk. 1, der vedrører flere meget 
store onlineplatforme, skal Kommissionen 
efter høring af rådet opfordre de berørte 
meget store onlineplatforme, andre meget 
store onlineplatforme, andre 
onlineplatforme og andre udbydere af 
formidlingstjenester, alt efter hvad der er 
relevant, såvel som 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
organisationer, der arbejder med 
ligestilling mellem kønnene, eksperter i 
grundlæggende rettigheder og andre 
interesserede parter til at deltage i 
udarbejdelsen af adfærdskodekser, 
herunder ved at fastsætte tilsagn om at 
træffe specifikke risikobegrænsende 
foranstaltninger og en ramme for 
regelmæssig rapportering om trufne 
foranstaltninger og resultaterne heraf. 
Pålidelige indberettere og 
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kontrolunderlagte forskere kan indsende 
anmodninger til Kommissionen og rådet 
om, at man overvejer adfærdskodekser 
baseret på de i artikel 13 omhandlede 
rapporter om systemiske risici og 
forskning til evaluering af de 
foranstaltninger, som onlineplatformene 
har indført for at afhjælpe disse 
systemiske risici.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Adfærdskodekser for bekæmpelse af 

onlinevold
1. Kommissionen skal tilskynde til 
udarbejdelse af adfærdskodekser for 
bekæmpelse af onlinevold på EU-niveau 
mellem onlineplatforme og andre 
relevante tjenesteudbydere, 
organisationer, der repræsenterer ofre for 
onlinevold, civilsamfundsorganisationer 
og retshåndhævende myndigheder. 
Sådanne adfærdskodekser skal bidrage til 
yderligere gennemsigtighed og 
indberetningskrav vedrørende tilfælde af 
onlinevold med særligt fokus på 
kønsbaseret vold. Sådanne 
adfærdskodekser skal også styrke kravene 
til, hvordan onlineplatforme og andre 
tjenesteudbydere håndterer disse tilfælde.
2. Kommissionen skal bestræbe sig 
på at sikre, at de i stk. 1 omhandlede 
adfærdskodekser forfølger en effektiv 
videreformidling af information med fuld 
respekt for rettighederne hos alle 
involverede parter, og præcisere, hvordan 
onlineplatforme og andre relevante 
tjenesteudbydere bør håndtere særligt 
følsomme sager om ulovligt indhold, f.eks. 
indhold relateret til ulovlig deling af 
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private billeder uden samtykke, i 
overensstemmelse EU-retten og national 
ret. Kommissionen skal bestræbe sig på at 
sikre, at adfærdskodekserne som 
minimum omfatter:
a) de kategorier af ulovligt indhold 
vedrørende onlinevold, som udbyderne af 
formidlingstjenester skal benytte i de 
detaljerede rapporter, der er omhandlet i 
artikel 13
b) de typer af ulovligt indhold 
vedrørende onlinevold, f.eks. indhold 
relateret til ulovlig deling af private 
billeder uden samtykke, som meget store 
onlineplatforme bør betragte som mulige 
systemiske risici, når de foretager deres 
risikovurderinger som omhandlet i artikel 
26
c) de oplysninger, som 
onlineplatforme og andre relevante 
tjenesteudbydere skal fremsende til 
retshåndhævende eller retlige 
myndigheder, når der er mistanke om en 
alvorlig straffelovsovertrædelse relateret 
til onlinevold, f.eks. indhold relateret 
ulovlig deling af private billeder uden 
samtykke, jf. artikel 21
d) enhver standardoplysning, som i 
tilgift til det, der kræves i artikel 14, stk. 4, 
skal sendes til den privatperson eller 
enhed, der foretog anmeldelsen af 
tilstedeværelsen af påstået ulovligt 
indhold vedrørende onlinevold, såsom 
kontaktoplysninger for organisationer, 
der bistår ofre for kønsbaseret vold, og 
information om, hvordan man får adgang 
til relevante offentlige tjenester såsom 
psykologbistand.
3. Kommissionen skal tilskynde til, at 
der udarbejdes adfærdskodekser senest et 
år efter datoen for anvendelsen af denne 
forordning, og at de tages i anvendelse 
senest seks måneder efter dette tidspunkt.

Ændringsforslag 84
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Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) garantier til imødegåelse af 
eventuelle negative virkninger for 
udøvelsen af de grundlæggende rettigheder 
nedfældet i chartret, navnlig ytrings- og 
informationsfriheden og retten til 
ikkeforskelsbehandling

e) garantier til imødegåelse af 
eventuelle negative virkninger for 
udøvelsen af de grundlæggende rettigheder 
nedfældet i chartret, navnlig ytrings- og 
informationsfriheden, retten til lighed 
mellem kvinder og mænd, retten til 
ikkeforskelsbehandling og barnets 
rettigheder

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen i henhold til 
stk. 6 konkluderer, at vurderingen eller de 
undersøgelses- eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet 
eller påtænkes i henhold til stk. 4, er i strid 
med denne forordning, anmoder den 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet om at vurdere sagen 
nærmere og træffe de nødvendige 
undersøgelses- eller 
håndhævelsesforanstaltninger for at sikre, 
at denne forordning overholdes, og 
underrette Kommissionen om de 
foranstaltninger, der er truffet, senest to 
måneder efter anmodningen.

7. Hvis Kommissionen i henhold til 
stk. 6 konkluderer, at vurderingen eller de 
undersøgelses- eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet 
eller påtænkes i henhold til stk. 4, er i strid 
med denne forordning, anmoder den 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet om at vurdere sagen 
nærmere og træffe de nødvendige 
undersøgelses- eller 
håndhævelsesforanstaltninger for at sikre, 
at denne forordning overholdes, og 
underrette Kommissionen om de 
foranstaltninger, der er truffet, senest to 
måneder efter anmodningen. Denne 
information skal også sendes til den 
koordinator for digitale tjenester, 
subsidiært rådet, der indledte proceduren 
i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Rådet kan indbyde eksperter og 
observatører til at deltage i møderne og kan 
samarbejde med andre EU-organer, -
kontorer, -agenturer og rådgivende grupper 
og med eksterne eksperter, hvor dette er 
relevant. Rådet offentliggør resultaterne af 
dette samarbejde.

5. Rådet kan indbyde eksperter og 
observatører til at deltage i møderne og kan 
samarbejde med andre EU-organer, -
kontorer, -agenturer og rådgivende grupper 
og med eksterne eksperter på områder 
såsom lighed, navnlig ligestilling mellem 
kønnene, og ikkeforskelsbehandling, 
onlinevold og -chikane, onlinestalking og 
misbrug af børn, hvor det er relevant. 
Rådet skal offentliggøre resultaterne af 
dette samarbejde.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Sammensætningen af rådet skal 
være kønsafbalanceret.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen, der handler på eget 
initiativ, eller rådet for digitale tjenester, 
der handler på eget initiativ eller efter 
anmodning fra mindst tre koordinatorer for 
digitale tjenester i destinationslandet, kan, 
hvis de har begrundet mistanke om, at en 
meget stor onlineplatform har overtrådt en 
eller flere af disse bestemmelser, opfordre 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet til at undersøge den 
formodede overtrædelse med henblik på, at 
den pågældende koordinator for digitale 
tjenester træffer en sådan afgørelse inden 
for en rimelig frist.

Kommissionen, der handler på eget 
initiativ, eller rådet for digitale tjenester, 
der handler på eget initiativ eller efter 
anmodning fra mindst tre koordinatorer for 
digitale tjenester i destinationslandet, skal, 
hvis de har begrundet mistanke om, at en 
meget stor onlineplatform har overtrådt en 
eller flere af disse bestemmelser, opfordre 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet til at undersøge den 
formodede overtrædelse med henblik på, at 
den pågældende koordinator for digitale 
tjenester træffer en sådan afgørelse uden 
unødig forsinkelse og under alle 
omstændigheder inden for to måneder.
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Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan, enten efter 
henstilling fra rådet for digitale tjenester 
eller på eget initiativ efter høring af rådet, 
indlede en procedure med henblik på 
vedtagelse af afgørelser i henhold til artikel 
58 og 59 vedrørende den pågældende 
adfærd udvist af den meget store 
onlineplatform, som:

1. Kommissionen skal, enten efter 
henstilling fra rådet for digitale tjenester 
eller på eget initiativ efter høring af rådet, 
indlede en procedure med henblik på 
vedtagelse af afgørelser i henhold til artikel 
58 og 59 vedrørende den pågældende 
adfærd udvist af den meget store 
onlineplatform, som:

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen beslutter at indlede en 
procedure i henhold til stk. 1, underretter 
den alle koordinatorerne for digitale 
tjenester, rådet for digitale tjenester og den 
berørte meget store onlineplatform.

Når Kommissionen indleder en procedure 
i henhold til stk. 1, skal den underrette alle 
koordinatorerne for digitale tjenester, rådet 
for digitale tjenester og den berørte meget 
store onlineplatform.



AD\1240792DA.docx 63/64 PE693.717v03-00

DA

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og 
ændring af direktiv 2000/31/EF

Referencer COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
8.2.2021

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
11.3.2021

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Jadwiga Wiśniewska
12.4.2021

Behandling i udvalg 1.7.2021 30.9.2021 11.10.2021

Dato for vedtagelse 12.10.2021

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

30
0
1

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Vilija Blinkevičiūtė, Annika 
Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karen Melchior, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira 
Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Ernest 
Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula 
Zacharopoulou, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Lena Düpont, Maria-Manuel Leitão-Marques, Kira Marie Peter-Hansen



PE693.717v03-00 64/64 AD\1240792DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

30 +
ECR Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión

ID Simona Baldassarre, Annika Bruna

PPE Isabella Adinolfi, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, 
Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou, Marco Zullo

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Pina 
Picierno, Evelyn Regner

Verts/ALE Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

0 -

1 0
ECR Jessica Stegrud

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


