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Ændringsforslag 28
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
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 politikker med henblik 
på at imødegå disse risici og løfte disse 
udfordringer bygget på frivilligt 
samarbejde. Da dette samarbejde 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.

Or. en

Ændringsforslag 29
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udbydere af formidlingstjenester (3) Udbydere af formidlingstjenester 
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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"), 
navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og retten til 
ikkeforskelsbehandling.

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"), 
navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og retten til ligestilling mellem 
kønnene og ikkeforskelsbehandling. Børn, 
navnlig piger, har specifikke rettigheder 
som fastsat i chartrets artikel 24 og FN's 
konvention om barnets rettigheder. 
Dermed bør barnets tarv være et primært 
hensyn i alle spørgsmål, der vedrører 
dem. FN's konvention om barnets 
rettigheder fastsætter i sin generelle 
bemærkning nr. 25 om børns rettigheder i 
forbindelse med det digitale miljø formelt, 
hvordan disse rettigheder finder 
anvendelse på den digitale verden.

Or. en

Ændringsforslag 30
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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"), 
navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og retten til 

(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"), 
navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed, princippet om ligestilling 
mellem kønnene og 
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ikkeforskelsbehandling. ikkeforskelsbehandling. For at kunne 
udøve disse rettigheder skal 
onlineverdenen være et sikkert sted, 
navnlig for kvinder og piger, hvor alle 
kan bevæge sig frit. Derfor er 
foranstaltninger til beskyttelse mod og 
forebyggelse af fænomener som 
onlinevold, forfølgelse på internettet, 
chikane, hadefuld tale samt udnyttelse af 
kvinder og piger af central betydning.

Or. en

Ændringsforslag 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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"), 
navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og retten til 
ikkeforskelsbehandling.

(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"), 
navnlig ytrings- og informationsfriheden 
og friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og retten til 
ikkeforskelsbehandling på ethvert 
grundlag såsom køn, race, farve, etnisk 
eller social oprindelse, genetiske træk, 
sprog, religion eller tro, politiske eller 
andre overbevisninger, tilhørsforhold til et 
nationalt mindretal, ejendom, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering.

Or. en

Ændringsforslag 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 33
Christine Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at sikre og forbedre det indre 
markeds funktion bør der derfor 
fastsættes et sæt målrettede ensartede, 
effektive og forholdsmæssige ufravigelige 
regler på EU-plan. Denne forordning 
fastsætter betingelserne for udvikling og 
opskalering af nye innovative digitale 
tjenester i det indre marked. Der skal ske 
en indbyrdes tilnærmelse af nationale 
reguleringsforanstaltninger på EU-plan 
vedrørende krav til udbydere af 
formidlingstjenester for at undgå og sætte 
en stopper for fragmenteringen af det 

udgår
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indre marked og for at sikre 
retssikkerheden og dermed mindske 
usikkerheden for udviklere og fremme 
interoperabilitet. Ved at stille 
teknologineutrale krav bør innovation 
ikke blive hæmmet, men i stedet 
stimuleret.

Or. en

Ændringsforslag 34
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 
misbrug af børn, seksuel onlinechikane, 
ulovlig deling af private billeder og 
videoer uden samtykke og cybervold også 
steget dramatisk. At sørge for et sikkert 
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onlinerum indebærer målrettede 
foranstaltninger over for alle fænomener, 
der påvirker vores sociale liv negativt, 
herunder gennem et ventet forslag om 
håndtering af skadeligt onlineindhold, der 
ikke er ulovligt.

_________________ _________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 35
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning bør 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 ændret28 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 
foranstaltninger på nationalt plan.

(9) Denne forordning bør 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 ændret28, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2021/78429 og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om en midlertidig 
fritagelse fra visse bestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF for så vidt angår udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenesters anvendelse af 
teknologier til behandling af 
personoplysninger og andre data med 
henblik på bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn online. Denne forordning 
berører derfor ikke disse andre retsakter, 
der skal betragtes som lex specialis i 



AM\1236481DA.docx 9/109 PE695.317v01-00

DA

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 
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).

Or. en

Ændringsforslag 36
Silvia Modig

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 
sikkert, forudsigeligt, tilgængeligt 
(herunder for personer med handicap) og 
pålideligt onlinemiljø bør begrebet 
"ulovligt indhold" med henblik på denne 
forordning defineres bredt i henhold til 
princippet om, at hvis det er ulovligt 
offline, bør det også være ulovligt online. 
Begrebet bør omfatte information om 
ulovligt indhold og ulovlige produkter, 
tjenester og aktiviteter. Dette begreb bør 
navnlig forstås som en henvisning til 
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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.

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 
diskriminerende indhold, eller som 
vedrører ulovlige aktiviteter, f.eks. 
menneskehandel og seksuel udnyttelse af 
kvinder og piger på internettet, 
tvangsægteskaber, deling af billeder, der 
viser seksuelt misbrug af børn, ulovlig 
deling af private billeder uden samtykke, 
onlinestalking, , hacking, doxing, 
mobning, sextortion, grooming af unge, 
seksuel chikane på internettet, at udgive 
sig for en anden person, cybermobning, 
seksuel onlinechikane, intersektionel 
hadefuld tale på internettet rettet mod 
kvinder og LGBTIQ+-personer, 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.

Or. en

Ændringsforslag 37
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 

(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 for at understøtte den generelle 
opfattelse, at hvis det er ulovligt offline, 
bør det også være ulovligt online. 
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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 
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.

Begrebet bør 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, materiale med 
seksuelt misbrug af børn eller 
terrorrelateret indhold og ulovligt 
diskriminerende indhold, eller som 
vedrører ulovlige aktiviteter, f.eks. 
menneskehandel, seksuel udnyttelse af 
kvinder og piger, deling af billeder, der 
viser seksuelt misbrug af børn, ulovlig 
deling af private billeder og videoer uden 
samtykke, onlinestalking, 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.

Or. en

Ændringsforslag 38
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 ud fra princippet om, at det, der er 
ulovligt offline, også skal være ulovligt 
online, og også omfatte information om 
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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 
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.

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 
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 og kønsorienteret 
hadefuld tale, 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. De sociale 
medieplatforme og andre onlineaktører 
bør være juridisk forpligtet til at gribe ind 
over for og fjerne al hadefuld tale rettet 
mod kvinder og piger.

Or. en

Begrundelse

Hadefuld tale rettet mod kvinder og piger kan antage mange former, kan fokusere på 
udseende, seksualitet, have form af almindelig intimidering, nedgørelse eller upassende 
udhængning. Mere alvorlige former omfatter trusler om vold, dødstrusler og seksuel chikane 
og er en del af kønsorienteret vold rettet mod kvinder online. Onlinevold kan ramme alle køn, 
men rammer uforholdsmæssigt ofte kvinder og LGBTI-personer, der er mere i risiko for at 
blive mål for digitalt misbrug. FRA's undersøgelse om vold mod kvinder viste, at hver 10. 
kvinde har oplevet en eller anden form for cybervold, efter at de fyldte 15.

Ændringsforslag 39
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 12
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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 
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.

(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 
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, seksuel udnyttelse og misbrug 
af kvinder og piger, hævnporno, 
onlinestalking, seksuel onlinechikane, 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.

Or. en

Ændringsforslag 40
Christine Anderson

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 

(12) For at nå målet om at sikre et 
sikkert, forudsigeligt og pålideligt 
onlinemiljø bør begrebet "ulovligt indhold" 
med henblik på denne forordning defineres 



PE695.317v01-00 14/109 AM\1236481DA.docx

DA

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 
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.

klart 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 
diskriminerende indhold, eller som 
vedrører ulovlige aktiviteter, f.eks. deling 
af billeder, der viser seksuelt misbrug af 
børn til personlig brug, 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.

Or. en

Ændringsforslag 41
Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Onlinevold er et fænomen, der 
skal håndteres effektivt af hensyn til 
sikkerheden for alle brugere. Det påvirker 
kvinder og piger i uforholdsmæssig stor 
grad og forårsager ikke blot psykiske 
skader og fysiske lidelser, men afholder 
dem også fra digital deltagelse i det 
politiske, sociale, kulturelle og 
økonomiske liv. Som i det virkelige liv 
oplever kvinder, og især kvinder med 
intersektionelle identiteter og 
sårbarheder, en bred vifte af aggressioner 
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på internettet, lige fra uønskede seksuelle 
tilnærmelser, sexistiske og/eller racistiske 
(aldersfjendske/handicapfjendske/homofo
biske, 
transfobiske/størrelsesfordømmende osv.) 
fornærmelser til hyppige, skadelige, 
skræmmende og undertiden livstruende 
angreb. Forskning udført af 
Verdenssundhedsorganisationen anslår, 
at hver 10. kvinde allerede har oplevet en 
eller anden form for cybervold, efter at de 
fyldte 15. Desuden er den stigende 
tendens med onlinevold og angreb på 
kvinder taget til under covid-19. Adgang 
til internettet er hurtigt ved at blive en 
nødvendighed for økonomisk velfærd og 
skal betragtes som en grundlæggende 
menneskeret. I den henseende er det 
derfor afgørende at sikre, at det digitale 
offentlige rum er et sikkert og 
selvstændiggørende sted for alle, navnlig 
for kvinder og piger i al deres 
mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 42
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Onlinevold er et fænomen, der 
skal tages op af hensyn til sikkerheden for 
alle brugere. Man bør navnlig være 
særligt opmærksom på at bekæmpe 
kønsbaseret onlinevold over for kvinder. 
Ifølge en undersøgelse fra Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder fra 2014, den 
mest omfattende på EU-plan inden for 
dette område, har hver 10. kvinde i EU på 
15 år eller derover oplevet onlinechikane. 
Ifølge erklæringen om afskaffelse af vold 
mod kvinder (A/RES/48/104) forstås ved 
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vold mod kvinder enhver kønsbestemt 
voldshandling, der resulterer i eller 
sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel 
eller psykologisk skade eller lidelse for 
kvinder, herunder trusler om sådanne 
handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse, hvad enten den 
forekommer i det offentlige liv eller i 
privatlivet. Onlinevold mod kvinder skal 
derfor forstås som enhver handling i form 
af kønsbaseret vold mod kvinder, der 
begås, understøttes eller forværres helt 
eller delvis ved hjælp af IKT såsom 
mobiltelefoner og smartphones, 
internettet, sociale medieplatforme eller e-
mail, imod en kvinde fordi hun er kvinde, 
eller som påvirker kvinder 
uforholdsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 43
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Silvia Modig

Forslag til forordning
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Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Covid-19-pandemien har haft en 
betydelig indvirkning på næsten alle livets 
områder, herunder organiseret 
kriminalitet. F.eks. er 
menneskehandlerne i stigende grad flyttet 
online i alle faser af menneskehandel, der 
har en kønsdimension, eftersom kvinder 
og piger udgør størstedelen (75 %) af 
ofrene for menneskehandel til alle formål. 
Gerningsmændene bag menneskehandel 
med henblik på seksuel udnyttelse 
benytter cyberspace til at rekruttere, 
annoncere og udøve kontrol med kvinder 
og børn, som pr. definition er mere 
sårbare over for denne form for 
kriminalitet. Andre former for organiseret 
kriminalitet, der fremmes ved hjælp af 
digitale værktøjer, er forskellige former 
for udnyttelse, tvangstiggeri, 
tvangsægteskaber og 
proformaægteskaber, tvangskriminalitet, 
organtyveri og ulovlig adoption af børn.

Or. en

Ændringsforslag 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at blive omfattet af 
ansvarsfritagelsen for hostingtjenester bør 
tjenesteyderen, når denne har fået konkret 
kendskab til ulovligt indhold, straks tage 
skridt til at fjerne det pågældende indhold 
eller hindre adgangen hertil. Fjernelse af 
informationen eller hindringen af adgangen 
hertil bør ske under overholdelse af 
ytringsfriheden. Tjenesteyderen kan 
navnlig få dette konkrete kendskab gennem 

(22) For at blive omfattet af 
ansvarsfritagelsen for hostingtjenester bør 
tjenesteyderen, når denne har fået konkret 
kendskab til ulovligt indhold, straks tage 
skridt til at fjerne det pågældende indhold 
eller hindre adgangen hertil i betragtning 
af den potentielle skade, som det 
pågældende ulovlige indhold kan 
forårsage. For at sikre en harmoniseret 
gennemførelse af bestræbelserne på at 
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undersøgelser på eget initiativ eller 
anmeldelser indgivet til tjenesteyderen af 
enkeltpersoner eller enheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
for så vidt disse anmeldelser er 
tilstrækkelig præcise og underbyggede til, 
at en påpasselig erhvervsdrivende med 
rimelighed kan identificere, vurdere og i 
givet fald gribe ind over for det påståede 
ulovlige indhold.

fjerne ulovligt indhold overalt i EU bør 
tjenesteyderen inden for 24 timer fjerne 
eller hindre adgangen til ulovligt indhold, 
som i alvorlig grad kan skade de 
ufravigelige retsgrundsætninger, den 
offentlige sikkerhed, folkesundheden eller 
forbrugernes sundhed eller sikkerhed. 
F.eks. deling af billeder af seksuelt 
misbrug af børn, indhold vedrørende 
seksuel udnyttelse og misbrug af kvinder 
og piger og hævnporno. I henhold til fast 
retspraksis ved EU-Domstolen og i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/31/EF omfatter begrebet 
"ufravigelige retsgrundsætninger" en 
reel, tilstedeværende og tilstrækkeligt 
alvorlig trussel, der påvirker en af 
samfundets grundlæggende interesser, 
navnlig med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning af lovovertrædelser, 
herunder beskyttelse af mindreårige og 
kampen mod enhver tilskyndelse til had 
på grund af race, køn, religion eller 
nationalitet, og krænkelse af den enkeltes 
menneskelige værdighed. Begrebet "den 
offentlig sikkerhed" som fortolket af EU-
Domstolen dækker både en medlemsstats 
indre sikkerhed, som kan påvirkes af bl.a. 
en direkte trussel, og den fysiske 
sikkerhed for befolkningen i den 
pågældende medlemsstat og den ydre 
sikkerhed, der bl.a. kan påvirkes af 
risikoen for en alvorlig forstyrrelse af den 
pågældende medlemsstats forbindelser 
udadtil eller af den fredelige sameksistens 
mellem nationer. Hvis det ulovlige 
indhold ikke i alvorlig grad skader de 
ufravigelige retsgrundsætninger, den 
offentlige sikkerhed, folkesundheden eller 
forbrugernes helbred eller sikkerhed, bør 
tjenesteyderen fjerne eller hindre 
adgangen til indholdet inden for syv dage. 
De tidsfrister, der er anført i denne 
forordning, bør ikke tilsidesætte 
specifikke tidsfrister, som er fastlagt i EU-
retten eller i retslige eller administrative 
afgørelser. Tjenesteyderen kan afvige fra 
de tidsfrister, der er anført i denne 
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forordning, på grund af force majeure 
eller af velbegrundede tekniske eller 
praktiske årsager, men vedkommende bør 
være forpligtet til at informere de 
kompetente myndigheder som foreskrevet 
i denne forordning. Fjernelse af 
informationen eller hindringen af adgangen 
hertil bør ske under overholdelse af 
principperne i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, og 
ytringsfriheden. Tjenesteyderen kan 
navnlig få dette konkrete kendskab gennem 
undersøgelser på eget initiativ eller 
anmeldelser indgivet til tjenesteyderen af 
enkeltpersoner eller enheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
for så vidt disse anmeldelser er 
tilstrækkelig præcise og underbyggede til, 
at en påpasselig erhvervsdrivende med 
rimelighed kan identificere, vurdere og i 
givet fald gribe ind over for det påståede 
ulovlige indhold.

Or. en

Ændringsforslag 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 

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

omstændighed, at disse udbydere i god tro 
træffer foranstaltninger for at opfylde 
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.

Or. en

Ændringsforslag 47
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Selv om det er klar over, at 
formidlingstjenesterne allerede har 
foretaget en risikovurdering, er der stadig 
mulighed for forbedringer af hensyn til 
alle brugeres sikkerhed, navnlig børn, 
kvinder og andre sårbare grupper. Derfor 
skal udbydere af formidlingstjenester, 
nærmere bestemt onlineplatforme og 
meget store onlineplatforme, regelmæssigt 
evaluere deres risikovurdering og om 
nødvendigt forbedre den. I lyset af 
udbydere af formidlingstjenesters 
betydning og potentiale til at påvirke 
sociale relationer bør der anvendes fælles 
regler for, hvordan brugerne skal opføre 
sig online. Indførelsen af en 
adfærdskodeks skal være obligatorisk for 
alle udbydere af formidlingstjenester, der 
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er omfattet af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 48
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
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 

(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, Europa-
Parlamentets og Rådets nyligt vedtagne 
forordning om en midlertidig fritagelse 
for visse bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF for så vidt angår udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenesters anvendelse af 
teknologier til behandling af 
personoplysninger og andre data med 
henblik på bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn online 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 skal 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 
forebyggelse af udbredelsen af 
terrorrelateret onlineindhold, Europa-
Parlamentets og Rådets nyligt vedtagne 
forordning om en midlertidig fritagelse 
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aktindsigt. for visse bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF for så vidt angår udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenesters anvendelse af 
teknologier til behandling af 
personoplysninger og andre data med 
henblik på bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn online 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.

Or. en

Ændringsforslag 49
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

Forslag til forordning
Betragtning 34

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 

(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 
sundhed, herunder mental sundhed, at 
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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.

skabe sikkerhed og tillid blandt 
tjenestemodtagerne, herunder mindreårige, 
kvinder, LGBTIQ+-personer og sårbare 
brugere såsom brugere med beskyttede 
karakteristika i henhold til 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, mentalt og socialt 
velvære og ikke blot en tilstand af fravær 
af sygdom eller svagelighed. Denne 
definition understøtter det forhold, 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.

Or. en

Ændringsforslag 50
Kira Marie Peter-Hansen

Forslag til forordning
Betragtning 34

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 

(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, 
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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.

kvinder og sårbare brugere som brugere 
med beskyttede karakteristika i henhold til 
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.

Or. en

Ændringsforslag 51
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 34

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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider
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Forslag til forordning
Betragtning 34

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 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, 
kvinder og piger samt 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.

Or. en

Ændringsforslag 53
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
Betragtning 39

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 

(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. Udbydere, som 
leverer deres tjenesteydelser i mere end én 
medlemsstat, bør indberette oplysningerne 
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gennemsigtighed dog ikke gælde for 
udbydere, der er mikrovirksomheder eller 
små virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.40

for de enkelte medlemsstater. 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/EF40. 
I henhold til de årlige rapporter opdelt på 
foranstaltninger til indholdsmoderation 
og medlemsstat skal resultaterne 
vedrørende alle former for vold mod 
kvinder og piger online, hadefuld tale og 
af andet ulovligt indhold fremgå af 
kriminalstatistikkerne. Alle former for 
vold mod kvinder og piger skal indberettes 
i en særlig kategori i disse 
kriminalstatistikker, og de 
retshåndhævende myndigheder skal 
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).

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).

Or. en

Ændringsforslag 54
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 39

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 

(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. De indberettede data 
skal være så disaggregerede som mulig. 
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rapporteringsforpligtelser vedrørende 
gennemsigtighed dog ikke gælde for 
udbydere, der er mikrovirksomheder eller 
små virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.40

F.eks. skal anonymiserede individuelle 
karakteristika som anmelderens køn, 
aldersgruppe og sociale baggrund 
indberettes, når de foreligger. 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

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Ændringsforslag 55
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 

(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 
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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.

anmeldelser er opfyldt, bør det være muligt 
for enkeltpersoner eller enheder at anmelde 
flere specifikke eksempler på påstået 
ulovligt indhold i en enkelt anmeldelse. 
Især 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 hadefuld tale. 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.

Or. en

Ændringsforslag 56
Christine Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 41

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 

udgår



AM\1236481DA.docx 29/109 PE695.317v01-00

DA

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.

Or. en

Ændringsforslag 57
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
Betragtning 41

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 

(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, princippet om 
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 
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ikkeforskelsbehandling for parter, der er 
berørt af ulovligt indhold.

ejendomsret, og retten til 
ikkeforskelsbehandling for parter, der er 
berørt af ulovligt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 58
Kira Marie Peter-Hansen

Forslag til forordning
Betragtning 41

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 
ikkeforskelsbehandling, retten til 
ligestilling mellem kønnene 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.

Or. en
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Ændringsforslag 59
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

Forslag til forordning
Betragtning 41

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 
ikkeforskelsbehandling, retten til 
ligestilling mellem kønnene 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.

Or. en

Ændringsforslag 60
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 46
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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 
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, 

(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 
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 
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herunder denne forordning og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/79443.

samarbejde med andre enheder på anden 
vis i overensstemmelse med gældende ret, 
herunder denne forordning og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/79443.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Silvia Modig

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 

(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, navnlig med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene samt 
LGBTIQ+-ligestilling og racemæssig 
ligestilling. 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 62
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 

(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 
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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 
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.

ligebehandlingen af borgerne 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 63
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 

(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 
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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 
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.

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, der gengiver stereotypt indhold 
med indvirkning på lige muligheder for og 
ligebehandlingen af borgerne i strid med 
princippet om ligestilling mellem 
kønnene. 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 64
Kira Marie Peter-Hansen

Forslag til forordning
Betragtning 52
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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 
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.

(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, navnlig for så vidt angår 
ligestilling mellem kønnene. 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 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Silvia Modig

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 
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 

(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, 
hævnporno, uopfordret modtagelse af 
eksplicit seksuelt materiale, doxing, 
cybermobning, voldtægtstrusler eller 
ulovlig hadefuld tale, herunder sexistisk 
og LGBTIQ+-fjendsk hadefuld tale 
online, 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 
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, retten til lighed 
mellem kvinder og mænd, børns 
rettigheder og retten til fuld kontrol over 
personoplysninger og information online 
med afvisning af private virksomheders 
praksis med at udnytte data med udbytte 
for øje og manipulere adfærd, såvel som 
overvågningspraksis, uanset hvem der 
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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.

foretager det, med henblik på at styre og 
begrænse kvinders ytringsfrihed og 
aktivisme. Sådanne risici kan f.eks. opstå i 
forbindelse med udformningen af de 
algoritmiske systemer, der anvendes af den 
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 eller bringe ligestillingen 
mellem kønnene i fare. 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.

Or. en

Ændringsforslag 66
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 

(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 
eller ulovlig hadefuld tale, og ulovlige 
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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 
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.

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, princippet om ligestilling 
mellem kønnene med retten til 
ikkeforskelsbehandling og børns 
rettigheder. Den sociale dimension, 
eftersom onlineplatforme spiller en stor 
rolle i vores hverdag, påvirkes også 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 fejlinformeres, så de 
forårsager endnu større kløfter mellem 
kønnene, eller misbrug af deres tjenester 
ved indgivelse af urimelige anmeldelser 
eller andre metoder til at bringe tale til 
tavshed, der forårsager skade såsom 
langvarig mentale lidelser, 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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 67
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 
meget store onlineplatform, eller misbrug 

(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, indhold vedrørende 
seksuel udnyttelse og misbrug af kvinder 
og piger, hævnporno, onlinestalking 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 
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 databeskyttelse, 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
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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.

retten til ikkeforskelsbehandling, børns 
rettigheder og retten til 
forbrugerbeskyttelse. Sådanne risici kan 
f.eks. opstå i forbindelse med 
udformningen af de algoritmiske systemer, 
der anvendes af den meget store 
onlineplatform, som kan øge udbredelsen 
af diskriminerende tale og indhold, 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.

Or. en

Ændringsforslag 68
Kira Marie Peter-Hansen

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 

(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 
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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 
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.

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, retten til 
ligestilling mellem kønnene og børns 
rettigheder. Sådanne risici kan f.eks. opstå i 
forbindelse med udformningen af de 
algoritmiske systemer, der anvendes af den 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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 
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 

(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, retten til 
ligestilling mellem kønnene og børns 
rettigheder. Sådanne risici kan f.eks. opstå i 
forbindelse med udformningen af de 
algoritmiske systemer, der anvendes af den 
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 



AM\1236481DA.docx 45/109 PE695.317v01-00

DA

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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 70
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Meget store onlineplatforme bør 
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 

(58) Meget store onlineplatforme bør 
anvende de nødvendige midler til at 
standse, forebygge og afbøde de 
systemiske risici, der er identificeret i 
risikovurderingen, omhyggeligt og 
effektivt. 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 
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 er 
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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.

ajour med hemmelig sprogbrug, der 
anvendes som en form for ulovlig 
hadefuld tale og vold rettet mod bestemte 
grupper som kvinder og mindretal. 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 og 
civilsamfundsorganisationer, der 
repræsenterer bestemte gruppers 
interesser, f.eks. 
kvinderettighedsorganisationer, 
tilrettelægge kurser og drøftelser med disse 
sammenslutninger 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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Silvia Modig

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 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, inklusive ligestilling 
mellem kønnene, således at de modvirker 
og begrænser udbredelsen af ulovligt 
indhold, og at tilpasse deres 
beslutningsprocesser og vilkår og 
betingelser. Foranstaltningerne bør 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 bør styrke deres interne 
processer eller tilsynet med deres 
aktiviteter, navnlig med hensyn til 
afdækning af systemiske risici. De bør 
også indlede eller øge samarbejdet med 
pålidelige indberettere, tilrettelægge kurser 
og drøftelser med sammenslutninger af 
pålidelige indberettere og samarbejde med 
andre tjenesteudbydere og 
kvinderettigheds- og 
menneskerettighedsorganisationer, 
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 ligestilling mellem kønnene og 
ytringsfriheden 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 
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tjenestemodtagernes grundlæggende 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 72
Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Gennemsigtighed og effektivitet i 
processer er nøglen til at gøre det mere 
sikkert at benytte onlineplatforme og 
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 af 
indberetningerne er fortsat ubesvarede. 
Der skal forefindes lettilgængelig viden 
for alle brugere om, hvordan og hvorfor 
indholdet fjernes. Disse processer skal 
være fuldstændig gennemsigtige. Meget 
store onlineplatforme skal 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 skal 
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 skal også kæde 
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deres foranstaltninger sammen med 
internationale menneskerettigheder og 
regelmæssigt evaluere og ajourføre deres 
egne etiske standarder.

Or. en

Ændringsforslag 73
Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 58 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58b) Der er behov for tilstrækkelige 
ressourcer til at fjerne ulovligt, stødende 
og skadeligt indhold på de tjenester, som 
meget store onlineplatforme tilbyder deres 
brugere, og behov for gennemsigtighed 
om, hvordan og hvor meget de meget store 
onlineplatforme oplærer deres 
medarbejdere på dette område. Hverken 
brugerne eller pålidelige indberettere er 
fuldt ud i stand til at levere den effektive 
moderation, der er nødvendig for at sikre, 
at meget store onlineplatforme bliver mere 
sikre. Meget store onlineplatforme bør 
aktivt dele oplysninger om, hvor mange 
indholdsmoderatorer de beskæftiger, 
herunder antallet af moderatorer, der er 
ansat pr. region og pr. sprog. Der er også 
behov for videreoplæring i spørgsmål om 
køn, diskrimination mod romaer og 
LGBTIQ+-personer samt andre former 
for identitetsbaseret vold og racisme. 
Meget store onlineplatforme bør aktivt 
dele oplysninger om, hvordan 
moderatorerne oplæres til at genkende 
kønsbaseret og andre former for 
identitetsbaseret vold og krænkelser af 
brugere, samt hvordan moderatorer 
oplæres i internationale 
menneskerettighedsstandarder og om 
deres ansvar for at respektere 
platformsbrugernes rettigheder. De bør 
ligeledes aktivt inddrage 
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menneskerettighedsorganisationer i deres 
oplæringsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 74
Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 58 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58c) 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 skal være nemme at 
finde og bruge på brugerens modersmål. 
Oplysninger om bistand til berørte 
personer og om nationale kontaktpunkter 
skal 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.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
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.

Or. en

Ændringsforslag 76
Silvia Modig

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 

(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 
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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 
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.

information og stimuleringen af 
onlineadfærd. Disse algoritmer kan føre til 
tilbagegang for ligestillingen mellem 
kønnene såsom et stigende antal tilfælde 
af køns- og racediskrimination eller 
cybervold mod kvinder og LGBTIQ+-
personer, eller de kan forstærke 
machokulturelle normer og forværre 
eksisterende skadelige kønsstereotyper, 
herunder handicapfjendske, 
aldersfjendske og racistiske stereotyper. 
Derfor bør meget store onlineplatforme 
være forpligtet til regelmæssigt at 
gennemgå deres algoritmer på en 
intersektionel og kønsorienteret måde for 
at minimere alle negative følger for 
ligestilling mellem kønnene og 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 muligheder, der ikke er baseret på 
profilering af modtageren. De bør stille 
meningsfulde oplysninger til rådighed om 
de algoritmiske værktøjer, de anvender til 
indholdsmoderation og til at kuratere 
indhold. Meget store onlineplatforme bør 
også tilbyde lettilgængelige og omfattende 
forklaringer, der giver brugerne mulighed 
for at forstå, hvornår, hvorfor, til hvilke 
opgaver og i hvilken udstrækning der 
anvendes algoritmiske værktøjer. De skal 
lade brugerne acceptere eller afvise 
brugen af algoritmer i den leverede 
tjeneste på en nem og tilgængelig måde. 
De bør give uafhængige forskere og 
relevante lovgivere mulighed for at 
revidere deres algoritmiske værktøjer for 
at sikre, at de bruges efter hensigten.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 
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.

(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 være forpligtet til 
regelmæssigt at gennemgå deres 
algoritmer for at minimere sådanne 
negative konsekvenser og bør 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 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. Kønsbaserede 
skævheder i algoritmerne bør forebygges 
for at undgå diskriminerende virkninger 
for kvinder og piger.
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Or. en

Ændringsforslag 78
Silvia Modig

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 
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.

(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 
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 
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målbevidst desinformation.

Or. en

Ændringsforslag 79
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 
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 

(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 
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 
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tjenestemodtageres, rettigheder og legitime 
interesser, herunder 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger.

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.

Or. en

Ændringsforslag 80
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 aktiviteter online 
og offline såsom chikane, kønsbaseret 
vold og ulovlig hadefuld tale.

Or. en

Ændringsforslag 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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.

Or. en

Ændringsforslag 82
Silvia Modig

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 
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 

(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-
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 
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repræsentant pr. medlemsstat. deltagere fra én medlemsstat, bør 
stemmeretten fortsat være begrænset til én 
repræsentant pr. medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 83
Silvia Modig

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 
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, LGBTIQ+-
ligestilling og ikkeforskelsbehandling, 
kønsbaseret og andre former for 
identitetsbaseret 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.

Or. en

Ændringsforslag 84
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider
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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 
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 ligestilling mellem 
kønnene og ikkeforskelsbehandling, 
udryddelse af alle former for vold mod 
kvinder og piger, herunder onlinevold, 
chikane og seksuel udnyttelse, 
onlinestalking, 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.

Or. en

Ændringsforslag 85
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 

(91) Rådet bør bringe repræsentanterne 
for koordinatorerne for digitale tjenester og 
eventuelle andre kompetente myndigheder 
såsom Den Europæiske Tilsynsførende 
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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.

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, 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.

Or. en

Ændringsforslag 86
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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 

(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 kønnene, og 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 87
Kira Marie Peter-Hansen

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 
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 kønnene, 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.

Or. en

Ændringsforslag 88
Silvia Modig
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

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, 
inklusive ikkeforskelsbehandling og 
ligestilling mellem kønnene, herunder 
lighed, er effektivt beskyttet.

Or. en

Ændringsforslag 89
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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

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, forudsigeligt og pålideligt 
onlinemiljø, hvor de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i chartret, 
herunder lighed, er effektivt beskyttet.

Or. en

Ændringsforslag 90
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) forordning (EU) 2021/784 om 
håndtering af udbredelsen af terrorrelateret 
indhold online
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Or. en

Ændringsforslag 91
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om en midlertidig undtagelse 
fra visse bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF for så vidt angår udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenesters anvendelse af 
teknologier til behandling af 
personoplysninger og andre data med 
henblik på bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn

Or. en

Ændringsforslag 92
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 93
Frances Fitzgerald

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

Or. en

Ændringsforslag 94
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qa) "kønsbaseret onlinevold": enhver 
form for kønsbaseret vold, der begås, 
understøttes eller skærpes 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.

Or. en

Ændringsforslag 95
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udbydere af hostingtjenester skal, 
efter at være gjort bekendt med eller 
bevidst herom, fjerne eller deaktivere 
ulovligt indhold hurtigst muligt og, 
medmindre specifikke frister gælder i 
henhold til EU-retten eller 
bekendtgørelser eller juridiske påbud, 
under alle omstændigheder 
a) inden for 24 timer, hvis det ulovlige 
indhold kan forvolde alvorlig skade på de 
ufravigelige retsgrundsætninger, den 
offentlige sikkerhed eller folkesundheden 
eller for forbrugernes sundhed eller 
sikkerhed
b) inden for syv dage, hvor det ulovlige 
indhold ikke kan forvolde alvorlig skade 
på de ufravigelige retsgrundsætninger, 
den offentlige sikkerhed, folkesundheden 
eller forbrugernes sundhed eller 
sikkerhed.
Hvis udbyderen af hostingtjenester ikke 
kan opfylde forpligtelsen i stk. 1a på 
grund af force majeure eller af objektivt 
velbegrundede tekniske eller praktiske 
årsager, skal udbyderen uden unødigt 
ophold underrette den kompetente 
myndighed, der har udstedt et påbud i 
medfør af artikel 8, eller den 
tjenestemodtager, som med disse 
begrundelser har indgivet en anmeldelse i 
henhold til artikel 14.

Or. en

Ændringsforslag 96
Arba Kokalari

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)



AM\1236481DA.docx 67/109 PE695.317v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Påbud

Medlemsstaterne sikrer, at modtagerne af 
en tjeneste har ret til i henhold til deres 
nationale ret at anmode om en foreløbig 
retskendelse som en midlertidig 
forholdsregel til fjernelse af åbenlyst 
ulovligt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 97
Arba Kokalari

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Kontaktpunkter for tjenestemodtagere

1. Udbydere af formidlingstjenester 
opretter 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 
offentliggør de oplysninger, der er 
nødvendige for, at modtagerne kan 
identificere og kommunikere med deres 
fælles kontaktpunkter på en nem måde.

Or. en

Ændringsforslag 98
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser, adfærdskodeks

Or. en

Ændringsforslag 99
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 
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 i et 
søgbart arkiv med alle de tidligere 
udgaver med deres anvendelsesdato.

Or. en

Ændringsforslag 100
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udbydere af formidlingstjenester 
sikrer, at deres vilkår og betingelser er 
alderstilpassede, fremmer ligestilling 
mellem kønnene og rettighederne for 
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LGBTIQ+-personer og opfylder de højeste 
europæiske eller internationale 
standarder, jf. artikel 34.

Or. en

Ændringsforslag 101
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 
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.

2. Udbydere af formidlingstjenester 
handler med omhu og på en 
ikkediskriminerende og gennemsigtig 
objektiv og forholdsmæssigt afpasset måde 
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.

Or. en

Ændringsforslag 102
Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Meget store onlineplatforme som 
defineret i artikel 25, stk. 1, skal 
offentliggøre deres vilkår og betingelser 
på alle Unionens officielle sprog. De skal 
fremvise deres brugsbetingelser i et 
maskinlæsbart format og gøre alle 
tidligere udgaver af deres vilkår og 
betingelser tilgængelige for 
offentligheden, herunder for personer 



PE695.317v01-00 70/109 AM\1236481DA.docx

DA

med handicap. Mulighederne for at 
anmelde potentielt ulovligt, stødende og 
skadeligt indhold skal være nemme at 
finde og bruge på brugerens modersmål. 
De skal 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. 

Or. en

Ændringsforslag 103
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udbydere af formidlingstjenester 
er forpligtet til på deres platforme at 
medtage en adfærdskodeks, hvori 
adfærdsreglerne for deres brugere 
beskrives. Disse regler er offentligt 
tilgængelige i et lettilgængeligt format og 
udformes i et klart og utvetydigt sprog.

Or. en

Ændringsforslag 104
Kira Marie Peter-Hansen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udbydere af formidlingsydelser 
skal i deres vilkår og betingelser 
respektere de grundlæggende principper 
om menneskerettigheder, som er 
nedfældet i chartret og folkeretten.

Or. en
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Ændringsforslag 105
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Konsekvensanalyse vedrørende børn

1. Alle udbydere vurderer, om deres 
tjenester tilgås af børn eller med 
sandsynlighed tilgås af eller indvirker på 
børn, navnlig piger. Udbydere af tjenester, 
som indvirker på børn, navnlig piger, skal 
under design og udvikling af nye tjenester 
og derefter løbende og mindst en gang om 
året indkredse, analysere og vurdere 
systemiske risici forbundet med deres 
tjenester og børns, navnlig pigers brug 
heraf, i Unionen. Disse 
konsekvensanalyser for risici skal være 
specifikke for deres tjenester, opfylde de 
højeste europæiske eller internationale 
standarder beskrevet i artikel 34 og skal 
tage hensyn til alt kendt indhold, kontakt, 
adfærd eller kommercielle risici, der er 
forbundet med kontrakten.
Analyser inkluderer følgende systemiske 
risici:
a) udbredelse af ulovligt indhold eller 
ulovlig adfærd, der muliggøres, 
manifesteres eller opstår i forbindelse med 
deres tjenester
b) 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) eventuelle negative virkninger på retten 
til ligestilling mellem kvinder og mænd 
som fastsat i chartrets artikel 23, navnlig 
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retten til at leve uden vold som fastsat i 
Europarådets konvention til forebyggelse 
og bekæmpelse af vold mod kvinder 
(Istanbulkonventionen)
d) alle negative virkninger på retten til 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i 
chartrets artikel 21
e) alle tilsigtede eller utilsigtede 
konsekvenser, der skyldes anvendelse eller 
bevidst manipulation af deres tjeneste, 
herunder ved ikkeautentisk brug eller 
automatiseret udnyttelse af tjenesten, med 
en reel eller forventet negativ indvirkning 
på beskyttelsen af børn, navnlig piger, 
eller deres rettigheder.
2. Ved udførelse af sådanne 
konsekvensanalyser vedrørende børn skal 
udbydere af formidlingstjenester, der med 
sandsynlighed indvirker på børn, navnlig 
piger, navnlig tage hensyn til, hvordan 
deres vilkår og betingelser, 
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 eller med børns, 
navnlig pigers, rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 106
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Afbødning af risici med indvirkning på 

børn, navnlig piger
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Udbydere af formidlingstjenester, der med 
sandsynlighed indvirker på børn, indfører 
rimelige, forholdsmæssige og effektive 
afbødende foranstaltninger, som er 
skræddersyet til de specifikke systemiske 
risici, der er indkredset i henhold til 
artikel 12a.
Sådanne foranstaltninger omfatter, hvor 
det er relevant:
a) gennemførelse af afbødende 
foranstaltninger, der er opregnet i artikel 
27, med hensyn til børns tarv
b) tilpasning eller fjernelse af træk ved 
systemdesignet, der udsætter børn for 
risici forbundet med indhold, kontakt, 
adfærd og kontrakt, som er identificeret 
som led i gennemførelsen af 
konsekvensanalyser vedrørende børn
c) gennemførelse af rimelig og 
privatlivsbeskyttende alderskontrol, som 
overholder den standard, der er beskrevet 
i artikel 34
d) tilpasning af indholdsmoderations- 
eller -anbefalingssystemer, deres 
beslutningsprocesser, deres tjenesters 
funktionaliteter eller funktion eller deres 
vilkår og betingelser for at sikre, at de 
prioriterer barnets tarv og ligestilling 
mellem kønnene
e) sikring af de højeste niveauer af 
privatlivets fred og sikkerhed både 
indbygget og som standard for brugere 
under 18 år
f) forebyggelse af profilering af børn, 
herunder i forbindelse med kommercielle 
formål såsom målrettede reklamer
g) sikring af, at de offentliggjorte vilkår er 
alderstilpassede og overholder børns 
rettigheder og ligestilling mellem kønnene
h) tilvejebringelse af børnevenlige og 
inklusive mekanismer til retshåndhævelse 
og klage, herunder let adgang til 
ekspertrådgivning og -støtte.
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Or. en

Ændringsforslag 107
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 
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 indeholde opdelinger på 
medlemsstatsplan og navnlig indeholde 
oplysninger om følgende, alt efter hvad der 
er relevant:

Or. en

Ændringsforslag 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 
foranstaltningerne

b) antal anmeldelser indgivet i 
overensstemmelse med artikel 14, 
kategoriseret efter den pågældende form 
for påstået ulovligt indhold, 
anonymiserede data om individuelle 
karakteristika for 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 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, 
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det tog at træffe foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 109
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 karakteristika for 
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.

Or. en

Ændringsforslag 110
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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, klagernes køn og 
(hvis børn) alder, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udbydere af formidlingstjenester, 
der indvirker på børn, navnlig piger, skal 
offentliggøre følgende mindst en gang om 
året:
a) konsekvensanalyser vedrørende børn 
for at indkredse kendte skader, utilsigtede 
konsekvenser og fremvoksende risici. 
Disse konsekvensanalyser skal overholde 
de i artikel 34 fastsatte standarder
b) klare, letforståelige og detaljerede 
rapporter, som skitserer de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
begrænse risici for undergravning af 
ligestilling mellem kønnene og for børn, 
foranstaltningernes effektivitet og 
eventuelle fornødne, påtænkte tiltag. 
Disse rapporter skal overholde 
standarderne i artikel 34, herunder med 
hensyn til forsikring om og kontrol af 
alder, i tråd med en børnecentreret 
udformning, der tillige fremmer 
ligestilling mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 112
Frances Fitzgerald

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-
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standarderne.

Or. en

Ændringsforslag 113
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Modtagernes samtykke til 
reklameforanstaltninger

1. Udbydere af formidlingstjenester 
udsætter som standard ikke modtagerne 
af deres tjenester for målrettet, 
mikromålrettet eller adfærdsbetinget 
reklame, medmindre modtageren af 
tjenesten har givet frivilligt, specifikt, 
informeret og utvetydigt samtykke hertil. 
Udbydere af formidlingstjenester sikrer, at 
det er nemt for modtagerne af deres 
tjenester at træffe et informeret valg, når 
de giver deres samtykke, ved at stille 
relevant information til rådighed, 
herunder information om værdien af at 
tillade adgang til deres data og om brugen 
af samme, herunder en udtrykkelig 
angivelse i sager, hvor data indsamles ved 
brug af sporing, og hvorvidt de 
pågældende data er indsamlet på andre 
udbyderes websteder.
2. Når de beder om samtykke fra 
modtagere, som anses som sårbare 
forbrugere, træffer udbydere af 
formidlingstjenester alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at sådanne 
forbrugere har modtaget tilstrækkelig og 
relevant information, før de giver deres 
samtykke.
3. Når de behandler data til målrettet, 
mikromålrettet og adfærdsbetinget 
reklamering, skal onlineformidlere 
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overholde relevant EU-ret, og må ikke 
foretage aktiviteter, der kan føre til 
gennemgribende sporing såsom 
uforholdsmæssig kombination af data 
indsamlet af platforme eller 
uforholdsmæssig behandling af specielle 
kategorier af data, der kan bruges til at 
udnytte sårbarheder.
4. Udbydere af formidlingstjenester 
indretter deres onlinegrænseflade på en 
sådan måde, at modtagere af tjenesterne 
nemt og effektivt kan få adgang til og 
ændre indstillingerne for reklamevisning. 
Udbydere af formidlingstjenester 
overvåger regelmæssigt 
tjenestemodtagernes brug af 
reklameindstillingerne og gør deres bedste 
for at forbedre sidstnævntes viden om 
muligheden for at ændre i disse 
indstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 114
Kira Marie Peter-Hansen

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, som minimum på et 
officielt EU-sprog efter anmelderens 
ønske, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 115
Silvia Modig

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 om tilstedeværelsen på 
deres tjeneste af specifik information, som 
den pågældende person eller enhed anser 
for at være ulovligt eller skadeligt indhold. 
Disse ordninger skal være let tilgængelige 
og brugervenlige, kønsorienterede og 
udelukkende give mulighed for anmeldelse 
ad elektronisk vej.

Or. en

Ændringsforslag 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) muligheden for, at anmelderne 
kan opgive nogle af deres personlige 
karakteristika såsom køn, aldersgruppe og 
social baggrund udbyderne skal 
præcisere, at disse oplysninger ikke vil 
indgå i beslutningsprocessen vedrørende 
anmeldelsen, men at de bliver fuldstændig 
anonymiseret og udelukkende anvendes 
til rapporteringsformål.

Or. en

Ændringsforslag 117
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Kira Marie Peter-Hansen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udbyderen af 
formidlingstjenesterne giver også 
modtageren, der leverede oplysningerne, 
besked om, hvor kontaktoplysninger er 
tilgængelige, således at denne får 
mulighed for at svare, inden 
vedkommende træffer en beslutning, 
medmindre dette vil forhindre 
forebyggelse og retsforfølgelse af 
alvorlige strafbare handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 118
Kira Marie Peter-Hansen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Efter modtagelse af en gyldig 
anmeldelse træder udbydere af 
hostingtjenester uopsætteligt i aktion for 
at afbryde adgangen til indhold, der er 
åbenlyst ulovligt.

Or. en

Ændringsforslag 119
Kira Marie Peter-Hansen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Udbyderen af hostingtjenesterne 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 120
Arba Kokalari

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 at fjerne eller ikke 
fjerne eller hindre adgangen til information

Or. en

Ændringsforslag 121
Arba Kokalari

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 122
Arba Kokalari
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afgørelser om at suspendere eller 
lukke modtagernes konto.

c) afgørelser om at suspendere eller 
lukke modtagernes konto eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 123
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afgørelser om, hvorvidt 
modtagerne skal have mulighed for at 
tjene penge på deres indhold.

Or. en

Ændringsforslag 124
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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 sikrer, at deres 
interne klagebehandlings- og 
afhjælpningssystemer er let tilgængelige 
og brugervenlige, herunder for børn, 
navnlig piger, og giver mulighed for og 
letter indgivelsen af tilstrækkelig præcise 
og underbyggede klager.

Or. en

Ændringsforslag 125



AM\1236481DA.docx 83/109 PE695.317v01-00

DA

Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Onlineplatforme giver mulighed 
for, at klagerne kan opgive nogle af deres 
personlige karakteristika såsom køn, 
aldersgruppe og social baggrund. 
Onlineplatforme skal præcisere, at disse 
oplysninger ikke bliver en del af 
beslutningsprocessen i forbindelse med 
klagen, og at de bliver fuldstændig 
anonymiseret og udelukkende anvendes 
til rapporteringsformål.

Or. en

Ændringsforslag 126
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 på grundlag af 
profilering, medmindre 
tjenestemodtageren frivilligt har givet sit 
specifikke, informerede og utvetydige 
samtykke hertil. Onlineplatforme skal 
sikre, at den mulighed, 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 vigtigste 
parametre, der anvendes i deres 
anbefalingssystemer, samt 
tjenestemodtagernes muligheder for at 
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ændre eller påvirke disse vigtigste 
parametre, som de har stillet til rådighed, 
herunder mindst én mulighed, der ikke er 
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 enhver 
profil eller profiler, som anvendes til at 
organisere deres eget indhold. De skal 
give brugere en lettilgængelig mulighed 
for at slette den eller de af brugerens 
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) oplysninger om, hvordan disse kriterier 
vægtes i forhold til hinanden
c) oplysninger om, hvilke mål det 
relevante system er blevet optimeret til og
d) en forklaring af den rolle, som 
tjenestemodtagernes adfærd spiller i 
relation til, hvordan det relevante system 
producerer sine uddata, såfremt det er 
relevant.
4. Hvis der i henhold til stk. 1 er stillet 
flere muligheder til rådighed, skal meget 
store onlineplatforme tilvejebringe en 
lettilgængelig funktion på deres 
onlinegrænseflade, som gør det muligt for 
tjenestemodtageren til enhver tid at vælge 
og ændre sit foretrukne valg for de 
enkelte anbefalingssystemer, der 
bestemmer den relative rækkefølge af de 
oplysninger, som de får vist.
5. Onlineplatforme skal oplyse deres 
brugere om identiteten på den person, der 
er ansvarlig for anbefalingssystemet.
6. Onlineplatforme skal sikre, at den 
algoritme, som deres anbefalingssystem 
anvender, er udformet på en sådan måde, 
at der ikke er risiko for, at 
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tjenestemodtagerne vildledes eller 
manipuleres i forbindelse med 
anvendelsen heraf.
7. Onlineplatforme skal sikre, at 
oplysninger fra pålidelige kilder såsom 
oplysninger fra offentlige myndigheder 
eller fra videnskabelige kilder vises først i 
forespørgsler relateret til områder af 
almen interesse.

Or. en

Ændringsforslag 127
Kira Marie Peter-Hansen

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Beskyttelse mod billedbaseret seksuelt 

misbrug
Når en onlineplatform primært anvendes 
til formidling af brugergenereret 
pornografisk indhold, træffer platformen 
de nødvendige tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre, at
a) brugere, der udbreder indhold, har 
verificeret sig selv gennem et dobbelt 
tilvalg med registrering af e-mail og 
mobiltelefonnummer
b) professionel indholdsmoderation udført 
af mennesker i henhold til artikel 14, stk. 
6d, hvor indhold, der med stor 
sandsynlighed er ulovligt, f.eks. indhold 
af voyeuristisk karakter eller 
voldtægtslignende iscenesættelse, 
gennemgås
c) tilgængeligheden af en anonym 
kvalificeret anmeldelsesprocedure i en 
form, der supplerer den i artikel 14 
omhandlede mekanisme, og som 
overholder de samme principper med 
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undtagelse af førnævnte artikels stk. 5a, 
hvormed privatpersoner kan underrette 
platformen om, at billedmateriale, der 
afbilleder dem eller foregiver at afbillede 
dem, udbredes uden deres samtykke, og 
kan tilsende platformen prima facie-bevis 
for deres fysiske identitet; indhold, der 
anmeldes gennem denne procedure, anses 
for åbenlyst ulovligt i henhold til artikel 
14, stk. 6a, og skal fjernes inden for 48 
timer.

Or. en

Ændringsforslag 128
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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 
identificerer, analyserer og vurderer fra 
anvendelsesdatoen som fastsat i artikel 25, 
stk. 4, andet afsnit, løbende 
sandsynligheden for og alvoren af 
eventuelle væsentlige systemiske risici 
forbundet med deres tjenesters udformning 
og funktion og brugen heraf i Unionen. 
Denne risikovurdering er specifik for deres 
tjenester og omfatter følgende systemiske 
risici:

Or. en

Ændringsforslag 129
Kira Marie Peter-Hansen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Meget store onlineplatforme 1. Meget store onlineplatforme 
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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:

identificerer, analyserer og vurderer fra 
anvendelsesdatoen som fastsat i artikel 25, 
stk. 4, andet afsnit, løbende 
sandsynligheden for og alvoren af 
eventuelle væsentlige systemiske risici 
forbundet med deres tjenesters udformning 
og funktion og brugen heraf i Unionen. 
Denne risikovurdering er specifik for deres 
tjenester og omfatter følgende systemiske 
risici:

Or. en

Ændringsforslag 130
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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, retten til ligestilling 
mellem kønnene og børns rettigheder som 
nedfældet i artikel 7, 11, 21, 23 og 24 i 
chartret

Or. en

Ændringsforslag 131
Kira Marie Peter-Hansen

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 

b) negativ indvirkning på udøvelsen af 
de grundlæggende rettigheder, der er 
nedfældet i chartret, navnlig retten til 
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informationsfrihed, forbuddet mod 
forskelsbehandling og børns rettigheder 
som nedfældet i artikel 7, 11, 21 og 24 i 
chartret

respekt for privatliv og familieliv, ytrings- 
og informationsfrihed, forbuddet mod 
forskelsbehandling, retten til ligestilling 
mellem kønnene og børns rettigheder som 
nedfældet i artikel 7, 7, 11, 21, 23 og 24 i 
chartret

Or. en

Ændringsforslag 132
Silvia Modig

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 
de grundlæggende rettigheder til respekt 
for privatliv og familieliv, ytrings- og 
informationsfrihed, forbuddet mod 
forskelsbehandling, retten til ligestilling 
mellem kvinder og mænd og børns 
rettigheder som nedfældet i artikel 7, 7, 11, 
21, 23 og 24 i chartret

Or. en

Ændringsforslag 133
Silvia Modig

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 ligestilling mellem 
kønnene eller på beskyttelsen af 
folkesundheden (herunder mental 
sundhed), mindreårige, samfundsdebatten 
eller reelle eller forventede virkninger for 
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valgprocesser og den offentlige sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 134
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 onlinevold, beskyttelsen af 
folkesundheden, mindreårige, 
samfundsdebatten eller reelle eller 
forventede virkninger for valgprocesser og 
den offentlige sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 135
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 beskyttelsen af 
folkesundheden, ligestilling mellem 
kønnene, mindreårige, samfundsdebatten 
eller reelle eller forventede virkninger for 
valgprocesser og den offentlige sikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 136
Silvia Modig

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 skaber risiko for øget 
onlinevold, kønsbaseret og 
identitetsbaseret vold og diskrimination og 
desinformation rettet mod kvinder, 
LGBTIQ+-personer og personer med 
handicap eller forværrer 
marginaliseringen af sårbare samfund, 
som ofte er mål for hadefuld tale online, 
og af information, der er i strid med deres 
vilkår og betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 137
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 

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 



AM\1236481DA.docx 91/109 PE695.317v01-00

DA

information, der er i strid med deres vilkår 
og betingelser.

indhold, der associeres med onlinevold og 
kønsbaseret vold og af information, der er i 
strid med deres vilkår og betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 138
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

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 skaber risiko for stigende 
onlinevold, og af information, der er i strid 
med deres vilkår og betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 139
Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Meget store onlineplatforme 
reviderer regelmæssigt deres algoritmer 
på en intersektionel og kønsorienteret 
måde for at minimere negative følger for 
ligestilling mellem kønnene såsom et 
stigende antal sager med onlinevold og 
aggressioner mod kvinder, piger og 
LGBTIQ+-personer og deraf følgende 
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fysisk vold eller fremme af indhold, der 
udbreder skadelige kønsstereotyper, 
herunder handicapfjendske, 
aldersfjendske og racistiske stereotyper. 
Meget store onlineplatforme indfører 
omfattende og verificerbare standarder og 
foranstaltninger for at begrænse 
omfanget af ekstremistiske aktører og 
målbevidst desinformation.

Or. en

Ændringsforslag 140
Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Meget store onlineplatforme 
tilbyder lettilgængelige forklaringer, der 
giver brugerne mulighed for at forstå, 
hvornår, hvorfor, til hvilke opgaver og i 
hvilken udstrækning der anvendes 
algoritmiske værktøjer. De lader brugerne 
acceptere eller afvise brugen af algoritmer 
på de platforme eller tjenester, de leverer, 
på en nem og tilgængelig måde. De giver 
uafhængige forskere og relevante 
lovgivere mulighed for at revidere deres 
algoritmiske værktøjer for at sikre, at de 
bruges efter hensigten.

Or. en

Ændringsforslag 141
Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Meget store onlineplatforme deler 
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hvert år oplysninger om, hvor mange 
indholdsmoderatorer de beskæftiger, 
herunder antallet af moderatorer, der er 
ansat pr. region og pr. sprog. De deler 
også oplysninger om, hvordan 
moderatorerne oplæres i at identificere 
kønsbaseret og andre former for 
identitetsbaseret vold og angreb på 
brugere, samt hvordan moderatorer 
oplæres i internationale 
menneskerettighedsstandarder og om 
deres ansvar for at respektere platforms- 
og tjenestebrugernes rettigheder. De 
inddrager ligeledes aktivt 
menneskerettighedsorganisationer i deres 
oplæringsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 142
Silvia Modig

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 
systemiske risici, der er identificeret i 
henhold til artikel 26. Sådanne 
foranstaltninger kan, hvor det er relevant, 
omfatte:

1. Meget store onlineplatforme 
indfører rimelige, forholdsmæssige og 
effektive og kønsorienterede afbødende 
foranstaltninger, som er skræddersyet til de 
specifikke systemiske risici, der er 
identificeret i henhold til artikel 26. 
Sådanne foranstaltninger omfatter, hvor 
det er relevant:

Or. en

Ændringsforslag 143
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Meget store onlineplatforme 
indfører rimelige, forholdsmæssige og 
effektive afbødende foranstaltninger, som 
er skræddersyet til de specifikke 
systemiske risici, der er identificeret i 
henhold til artikel 26. Sådanne 
foranstaltninger kan, hvor det er relevant, 
omfatte:

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

Or. en

Ændringsforslag 144
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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 
systemiske risici, der er identificeret i 
henhold til artikel 26. Sådanne 
foranstaltninger kan, hvor det er relevant, 
omfatte:

1. Meget store onlineplatforme 
indfører rimelige, forholdsmæssige og 
effektive afbødende foranstaltninger, som 
er skræddersyet til de specifikke 
systemiske risici, der er identificeret i 
henhold til artikel 26. Sådanne 
foranstaltninger omfatter, hvor det er 
relevant:

Or. en

Ændringsforslag 145
Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilpasning af indholdsmoderations- 
eller -anbefalingssystemer, deres 
beslutningsprocesser, deres tjenesters 
funktionaliteter eller funktion eller deres 

a) tilpasning af indholdsmoderations- 
eller -anbefalingssystemer, deres 
beslutningsprocesser, deres tjenesters 
funktionaliteter eller funktion eller deres 
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vilkår og betingelser vilkår og betingelser, inklusive ligestilling 
mellem kønnene

Or. en

Ændringsforslag 146
Silvia Modig

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 eller skadeligt indhold eller 
diskriminerende visning af reklamer, der 
påvirker ligestilling mellem kønnene, i 
forbindelse med den tjeneste, de leverer

Or. en

Ændringsforslag 147
Kira Marie Peter-Hansen

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 eller ulovligt indhold i 
forbindelse med den tjeneste, de leverer

Or. en

Ændringsforslag 148
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b
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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 eller skadeligt indhold i 
forbindelse med den tjeneste, de leverer

Or. en

Ændringsforslag 149
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en meget stor onlineplatform 
beslutter sig for ikke at træffe nogen af de 
afbødende foranstaltninger, der er anført 
i artikel 27, stk. 1, skal den fremlægge en 
skriftlig forklaring, hvori den beskriver 
årsagerne til, at foranstaltningerne ikke 
er truffet, over for de uafhængige 
revisorer med henblik på udarbejdelse af 
den i artikel 28, stk. 3, omhandlede 
revisionsrapport.

Or. en

Ændringsforslag 150
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 ophør, forebyggelse og 
afbødning af de identificerede systemiske 
risici.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Anbefalingssystemer

1. Meget store onlineplatforme, der 
anvender anbefalingssystemer, fastsætter 
i deres vilkår og betingelser på en klar, 
tilgængelig og letforståelig måde de 
vigtigste parametre, der anvendes i deres 
anbefalingssystemer, samt i givet fald 
tjenestemodtagernes muligheder for at 
ændre eller påvirke de vigtigste 
parametre, som de måtte have gjort 
tilgængelige, herunder mindst én 
mulighed, som ikke er baseret på 
profilering som defineret i artikel 4, 
nr. 4), i forordning (EU) 2016/679.
2. Hvis der er flere muligheder i henhold 
til stk. 1, tilvejebringer meget store 
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onlineplatforme en let tilgængelig 
funktionalitet på deres onlinegrænseflade, 
som gør det muligt for tjenestemodtageren 
til enhver tid at vælge og ændre sin 
foretrukne mulighed for de enkelte 
anbefalingssystemer, der bestemmer den 
relative rækkefølge af den information, de 
får vist.

Or. en

Begrundelse

Artiklen er flyttet til det foregående afsnit.

Ændringsforslag 153
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Meget store onlineplatforme, der 
viser reklamer på deres onlinegrænseflader, 
opretter en database med de i stk. 2 
omhandlede oplysninger, som gøres 
tilgængelig på deres 
applikationsprogrammeringsgrænseflader i 
et år efter, at reklamen blev vist for sidste 
gang på deres onlinegrænseflader. De 
sikrer, at databasen ikke indeholder 
personoplysninger om de 
tjenestemodtagere, som reklamen blev eller 
kan have været vist til.

1. Meget store onlineplatforme, der 
viser reklamer på deres onlinegrænseflader, 
opretter en database med de i stk. 2 
omhandlede oplysninger, som gøres 
tilgængelig og søgbart ved hjælp af 
lettilgængelige, funktionelle og pålidelige 
værktøjer på deres 
applikationsprogrammeringsgrænseflader i 
fem år efter, at reklamen blev vist for sidste 
gang på deres onlinegrænseflader. De 
sikrer, at databasen ikke indeholder 
personoplysninger om de 
tjenestemodtagere, som reklamen blev eller 
kan have været vist til.

Or. en

Ændringsforslag 154
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2



AM\1236481DA.docx 99/109 PE695.317v01-00

DA

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 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 og for at kontrollere 
effektiviteten af de risikobegrænsende 
foranstaltninger, som de meget store 
onlineplatforme har truffet, jf. artikel 27.

Or. en

Ændringsforslag 155
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 156
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kontrolunderlagte forskere skal 
være tilknyttet akademiske institutioner, 

4. Kontrolunderlagte forskere skal 
være tilknyttet akademiske institutioner 
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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.

eller civilsamfundsorganisationer, der 
repræsenterer den offentlige interesse, 
være uafhængige af kommercielle 
interesser, videregive oplysninger om 
finansieringen af forskningen, 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.

Or. en

Ændringsforslag 157
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Algoritmisk ansvarlighed

1. En meget stor onlineplatform skal, når 
den anvender automatisk 
beslutningstagning, foretage en vurdering 
af de benyttede algoritmer.
2. Når den meget store onlineplatform 
foretager den i stk. 1 nævnte vurdering, 
vurderer den følgende elementer:
a) overholdelsen af tilsvarende EU-krav
b) hvordan algoritmen anvendes og dens 
indvirkning på leveringen af tjenesten
c) indvirkningen på de grundlæggende 
rettigheder, herunder på 
forbrugerrettighederne, samt 
algoritmernes sociale virkninger og
d) om de foranstaltninger, der 
gennemføres af den meget store 
onlineplatform til sikring af algoritmens 
modstandsdygtighed, er hensigtsmæssige, 
for så vidt angår algoritmens betydning 
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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 
meddeler den meget store onlineplatform 
Kommissionen sine resultater. 
Kommissionen har ret til at udbede sig 
yderligere forklaringer af konklusionen 
på resultatet eller, når de yderligere 
oplysninger om resultaterne ikke er 
tilstrækkelige, alle relevante oplysninger 
om den pågældende algoritme, jf. stk. 2, 
litra a), b), c) og d). Den meget store 
onlineplatform fremsender sådanne 
yderligere oplysninger inden for en 
periode på to uger efter Kommissionens 
anmodning.
5. Hvis den meget store onlineplatform 
konstaterer, at den anvendte algoritme 
ikke er i overensstemmelse med stk. 2, 
litra a) eller d), træffer udbyderen af den 
meget store onlineplatform passende og 
tilstrækkelige korrigerende 
foranstaltninger for at sikre, at 
algoritmen er i overensstemmelse med 
kriterierne i stk. 2.
6. Såfremt Kommissionen finder, at den 
algoritme, der er anvendt af den meget 
store onlineplatform, ikke opfylder 
kravene i denne artikels stk. 2, litra a), c) 
eller d), på grundlag af oplysningerne fra 
den meget store onlineplatform, og at den 
meget store onlineplatform ikke har 
truffet de i stk. 5 omhandlede 
korrigerende foranstaltninger, anbefaler 
Kommissionen i medfør af denne 
forordning passende foranstaltninger for 
at bringe overtrædelsen til ophør.

Or. en
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Ændringsforslag 158
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen støtter og fremmer 
udviklingen og gennemførelsen af 
industristandarder for beskyttelse og 
fremme af børns rettigheder og retten til 
ligestilling mellem kønnene, der er fastsat 
af relevante europæiske og internationale 
standardiseringsorganer, og som det er 
obligatorisk at overholde, når de er 
vedtaget, som minimum for så vidt angår 
følgende:
a) forsikring om og kontrol af alder i 
henhold til artikel 13
b) konsekvensanalyser med fokus på børn 
i henhold til artikel 13
c) alderstilpassede betingelser og vilkår, 
der ligeledes fremmer ligestilling mellem 
kønnene i henhold til artikel 12
d) et børnecentreret design, der ligeledes 
fremmer ligestilling mellem kønnene og 
er i overensstemmelse med artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 159
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

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 

2. Hvis der opstår en væsentlig 
systemisk risiko som omhandlet i 
artikel 26, stk. 1, der vedrører flere meget 
store onlineplatforme, kan Kommissionen 
og rådet opfordre de berørte meget store 
onlineplatforme, andre meget store 
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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.

onlineplatforme, andre onlineplatforme og 
andre udbydere af formidlingstjenester, alt 
efter hvad der er relevant, såvel som 
civilsamfundsorganisationer, pålidelige 
indberettere 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 160
Kira Marie Peter-Hansen

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 

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, herunder 
civilsamfundsorganisationer, 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 
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foranstaltninger og resultaterne heraf. træffe specifikke risikobegrænsende 
foranstaltninger og en ramme for 
regelmæssig rapportering om trufne 
foranstaltninger og resultaterne heraf.

Or. en

Ændringsforslag 161
Silvia Modig

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, anmoder 
Kommissionen 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, 
kvinderettighedsorganisationer, 
LGBTIQ+-støttegrupper og andre 
interesserede parter om 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.

Or. en

Ændringsforslag 162
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 36a
Adfærdskodekser for onlinevold

1. Kommissionen bør tilskynde til 
udarbejdelse af adfærdskodekser for 
onlinevold på EU-niveau mellem 
onlineplatforme og andre relevante 
tjenesteudbydere, organisationer, der 
repræsenterer ofre for onlinevold, 
civilsamfundsorganisationer og 
retshåndhævende myndigheder. Disse 
adfærdskodekser skal bidrage til 
yderligere gennemsigtighed og 
indberetningskrav vedrørende 
forekomster af onlinevold med særligt 
fokus på kønsbaseret vold ud over 
kravene i artikel 13 og 26. Disse 
adfærdskodekser skal også styrke kravene 
til, hvordan onlineplatforme og andre 
tjenesteudbydere håndterer disse 
forekomster ud over kravene i artikel 14 
og 21.
2. Kommissionen bestræber sig på at 
sikre, at adfærdskodekserne forfølger en 
effektiv videreformidling af information 
med fuld respekt for rettighederne hos 
alle involverede parter, og præciserer, 
hvordan onlineplatforme og andre 
relevante tjenesteudbydere bør håndtere 
særligt følsomme sager om ulovligt 
indhold, f.eks. i forbindelse med indhold 
vedrørende seksuel udnyttelse og misbrug 
af kvinder og piger samt hævnporno i 
overensstemmelse EU-retten og national 
lovgivning. Kommissionen bestræber 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 nævnes i artikel 
13
b) typer af ulovligt indhold i forbindelse 
med onlinevold såsom indhold vedrørende 
seksuel udnyttelse og misbrug af kvinder 
og piger samt hævnporno, som meget 
store onlineplatforme bør betragte som 
mulige systemiske risici, når de foretager 
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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 
vedrørende onlinevold, f.eks. seksuel 
udnyttelse og misbrug af kvinder og piger 
samt hævnporno, jf. artikel 21
d) alle standardiserede oplysninger, der 
skal fremsendes ud over artikel 14, stk. 4, 
til den privatperson eller enhed, der 
foretog anmeldelsen af tilstedeværelsen af 
påstået ulovligt indhold vedrørende 
onlinevold, såsom kontakt til 
organisationer, der bistår ofre for 
kønsbaseret vold, og hvordan man får 
adgang til relevante offentlige tjenester 
såsom psykologbistand.
3. Kommissionen tilskynder til 
udarbejdelse af adfærdskodekser senest et 
år efter datoen for anvendelsen af denne 
forordning og til deres anvendelse senest 
seks måneder efter denne dato.

Or. en

Ændringsforslag 163
Silvia Modig

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 børns 
rettigheder
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Or. en

Ændringsforslag 164
Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5

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 som 
ligestilling, navnlig ligestilling mellem 
kønnene, LGBTIQ+-ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, kønsbaseret og 
andre former for identitetsbaseret 
onlinevold og chikane, onlinesexhandel, 
onlinestalking, børnemishandling, 
desinformation, databeskyttelse, 
elektronisk kommunikation, audiovisuelle 
tjenester, afsløring og efterforskning af 
svig mod EU-budgettet vedrørende 
toldafgifter eller forbrugerbeskyttelse, 
hvis det er nødvendigt for udførelsen af 
dets opgaver. Rådet offentliggør 
resultaterne af dette samarbejde og gør 
dem let tilgængelige, herunder for 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 165
Kira Marie Peter-Hansen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Rådet kan indbyde eksperter og 
observatører til at deltage i møderne og kan 
samarbejde med andre EU-organer, -

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

ligestilling mellem kønnene, 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.

Or. en

Ændringsforslag 166
Kira Marie Peter-Hansen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Sammensætningen af rådet skal 
være kønsafbalanceret.

Or. en

Ændringsforslag 167
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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

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, 
opfordrer, hvis de har begrundet mistanke 
om, at en meget stor onlineplatform har 
overtrådt en eller flere af disse 
bestemmelser, koordinatoren for digitale 
tjenester i etableringslandet til at undersøge 
den formodede overtrædelse med henblik 
på, at den pågældende koordinator for 
digitale tjenester uden unødig forsinkelse 
træffer en sådan afgørelse og under alle 
omstændigheder inden for to måneder.
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Or. en

Ændringsforslag 168
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

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 indleder, enten efter 
henstilling fra rådet for digitale tjenester 
eller på eget initiativ efter høring af rådet, 
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:

Or. en

Ændringsforslag 169
Hilde Vautmans, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

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

Or. en


