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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

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 
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 for at efterleve 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 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, tvangsægteskaber, 
deling af billeder, der viser seksuelt 
misbrug af børn, ulovlig deling af private 
billeder uden samtykke, onlinestalking, 
grooming af unge, seksuel chikane på 
internettet, 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 2

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

(12a) Onlinevold er et fænomen, der 
skal tages op af hensyn til sikkerheden for 
alle brugere. Det resulterer i problemer på 
individuelt plan (mental sundhed), socialt 
plan (forebyggelse af fuld digital 
inklusion) og økonomisk plan (reduktion 
af økonomiske aktiviteter). Der er 
imidlertid dokumentation for, at kvinder i 
gennemsnit er mere udsat for onlinevold 
end mænd, især kvinder, der er involveret 
i politiske eller andre former for meget 
synlige aktiviteter. Forskning fra 
Verdenssundhedsorganisationen viser, at 
en ud af tre kvinder vil have oplevet en 
form for vold i sit liv, og til trods for det 
relativt nye og voksende fænomen 
internetkonnektivitet anslås det, at hver 
tiende kvinde allerede har oplevet en form 
for cybervold siden 15-årsalderen. 
Adgang til internettet er hurtigt ved at 
blive en nødvendighed for økonomisk 
velfærd, og det er derfor afgørende at 
sikre, at dette digitale offentlige rum er et 
sikkert og selvstændiggørende sted for 
alle, herunder kvinder og piger.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
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. har 
menneskehandlerne i stigende grad 
bevæget sig online i hver fase af 
menneskehandel. De bruger det digitale 
rum til rekruttering og udnyttelse af ofre, 
organisering af deres transport og 
indkvartering, annoncering af ofre online 
og kontakt til potentielle kunder, kontrol 
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med ofre, kommunikation mellem 
gerningsmændene og skjulte indtægter 
fra kriminalitet1a. Andre former for 
organiseret kriminalitet, der fremmes ved 
hjælp af digitale værktøjer, er forskellige 
former for udnyttelse, navnlig seksuel 
udnyttelse, men også udnyttelse af 
arbejdskraft, fjernelse af organer, ulovlig 
adoption af børn og tvangsægteskaber1b.
__________________
1a Europol, "The challenges of 
countering human trafficking in the 
digital era" (2020).
1b Europol, 2021 EU Serious and 
Organised Threat Assessment Report (EU 
SOCTA), 12. april 2021.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Onlinereklamer spiller en vigtig 
rolle i onlinemiljøet, herunder i forbindelse 
med levering af onlineplatformes tjenester. 
Onlinereklamer kan imidlertid indebære 
betydelige risici, lige fra reklamer, der i sig 
selv er ulovligt indhold, til finansielle 
incitamenter til offentliggørelse eller 
udbredelse af ulovligt eller på anden vis 
skadeligt indhold og aktiviteter på 
internettet eller diskriminerende visning af 
reklamer med indvirkning på lige 
muligheder for og ligebehandlingen af 
borgerne. Ud over kravene i artikel 6 i 
direktiv 2000/31/EF bør onlineplatforme 
derfor være forpligtet til at sikre, at 
tjenestemodtagerne har visse 
individualiserede oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan forstå, hvornår 
og på hvis vegne reklamen vises. Desuden 
bør tjenestemodtagerne have oplysninger 
om de vigtigste parametre, der anvendes til 

(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 kvinder og mænd. 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 
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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.

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 5

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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 

(58) Meget store onlineplatforme bør 
anvende de nødvendige midler til at afbøde 
de systemiske risici, der er identificeret i 
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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.

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 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, 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
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Ændringsforslag 7

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. Disse algoritmer kan have 
negative konsekvenser, f.eks. en stigning i 
tilfælde af onlinevold og dermed fysisk 
vold, eller fremme af indhold, der 
forværrer personlige problemer, såsom 
depression eller afhængighed. Derfor bør 
meget store onlineplatforme være 
forpligtet til regelmæssigt at gennemgå 
deres algoritmer for at minimere sådanne 
negative konsekvenser 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 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.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Da der ikke er et generelt krav om, 
at udbydere af formidlingstjenester skal 
sikre en fysisk tilstedeværelse på en af 
medlemsstaternes område, er der behov for 
at sikre klarhed over, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion disse 
tjenesteydere henhører, således at de 
nationale kompetente myndigheder kan 
håndhæve reglerne i kapitel III og IV. En 
tjenesteyder bør være underlagt 
jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor dens 
hovedforretningssted er beliggende, dvs. 
hvor tjenesteyderen har sit hovedkontor 
eller vedtægtsmæssige hjemsted, og hvor 
de vigtigste økonomiske funktioner og den 
operationelle kontrol udøves. For så vidt 
angår tjenesteydere, der ikke er etableret i 
Unionen, men som udbyder tjenester i 
Unionen og derfor er omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde, bør den 
medlemsstat, hvori disse tjenesteydere har 
udpeget deres retlige repræsentant, have 
kompetence under hensyntagen til de 
retlige repræsentanters funktion i henhold 
til denne forordning. Med henblik på en 
effektiv anvendelse af denne forordning 
bør alle medlemsstater dog have 
jurisdiktion, for så vidt angår tjenesteydere, 
der ikke har udpeget en retlig repræsentant, 
forudsat at ne bis in idem-princippet 
overholdes. Med henblik herpå bør hver 
medlemsstat, der udøver jurisdiktion over 
sådanne tjenesteydere, uden unødig 
forsinkelse underrette alle andre 
medlemsstater om de foranstaltninger, de 
har truffet under udøvelsen af denne 
jurisdiktion.

(76) Da der ikke er et generelt krav om, 
at udbydere af formidlingstjenester skal 
sikre en fysisk tilstedeværelse på en af 
medlemsstaternes område, er der behov for 
at sikre klarhed over, under hvilken 
medlemsstats jurisdiktion disse 
tjenesteydere henhører, således at de 
nationale kompetente myndigheder kan 
håndhæve reglerne i kapitel III og IV. En 
tjenesteyder bør være underlagt 
jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor dens 
hovedforretningssted er beliggende, dvs. 
hvor tjenesteyderen har sit hovedkontor 
eller vedtægtsmæssige hjemsted, og hvor 
de vigtigste økonomiske funktioner og den 
operationelle kontrol udøves. For så vidt 
angår tjenesteydere, der ikke er etableret i 
Unionen, men som udbyder tjenester i 
Unionen og derfor er omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde, bør den 
medlemsstat, hvori disse tjenesteydere har 
udpeget deres retlige repræsentant, have 
kompetence under hensyntagen til de 
retlige repræsentanters funktion i henhold 
til denne forordning. Med henblik på en 
effektiv anvendelse af denne forordning 
bør alle medlemsstater dog have 
jurisdiktion, for så vidt angår tjenesteydere, 
der ikke har udpeget en retlig repræsentant, 
forudsat at ne bis in idem-princippet 
overholdes. Med henblik herpå bør hver 
medlemsstat, der udøver jurisdiktion over 
sådanne tjenesteydere, uden unødig 
forsinkelse underrette alle andre 
medlemsstater om de foranstaltninger, de 
har truffet under udøvelsen af denne 
jurisdiktion. For at sikre en effektiv 
beskyttelse af EU-borgernes 
grundlæggende rettigheder under 
hensyntagen til forskellige nationale love 
og forskelle i den sociokulturelle kontekst 
mellem landene udøver en medlemsstat 
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desuden jurisdiktion for så vidt angår 
meget store onlineplatforme, der tilbyder 
tjenester til et betydeligt antal modtagere i 
en given medlemsstat. Medlemsstaternes 
jurisdiktion er særlig vigtig i forbindelse 
med meget store onlineplatforme, som er 
sociale medier, fordi de spiller en central 
rolle med hensyn til at fremme den 
offentlige debat.

Or. en

Ændringsforslag 9

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 kvinder og mænd, og 
ikkeforskelsbehandling, onlinevold og -
chikane, 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
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Ændringsforslag 10

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 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver medlemsstats koordinator for 
digitale tjenester har ret til at kontrollere 
kendelsen på eget initiativ inden for 72 
timer efter modtagelsen af en kopi heraf 
for at fastslå, om den udgør en alvorlig 
eller åbenbar overtrædelse af den 
pågældende medlemsstats lovgivning, og 
tilbagekalde kendelsen på dens eget 
område.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Meget store onlineplatforme som 
defineret i artikel 25, stk. 1, udpeger efter 
anmodning fra koordinatoren for digitale 
tjenester i de medlemsstater, hvor denne 
platform leverer sine tjenester, en retlig 
repræsentant til at være bundet af de 
forpligtelser, der er fastsat i denne artikel.
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Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Meget store onlineplatforme som 
defineret i artikel 25, stk. 1, offentliggør 
deres vilkår og betingelser på alle 
Unionens officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Koordinatoren for digitale 
tjenester i hver medlemsstat kan anmode 
meget store onlineplatforme som defineret 
i artikel 25, stk. 1, om at anvende 
foranstaltninger og værktøjer til 
indholdsmoderation, herunder 
algoritmisk beslutningstagning og 
menneskelig gennemgang, der afspejler 
medlemsstatens sociokulturelle 
udfordring. Rammerne for dette 
samarbejde og specifikke foranstaltninger 
kan fastsættes i national lovgivning og 
meddeles Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Uanset retten i artikel 12, stk. 2b, 
kan koordinatoren for digitale tjenester i 
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hver medlemsstat ved hjælp af national 
lovgivning søge at anmode en meget stor 
onlineplatform om at samarbejde med 
koordinatoren for digitale tjenester i den 
pågældende medlemsstat om at håndtere 
specifikke sager om fjernelse af lovligt 
indhold, hvor der er grund til at tro, at 
medlemsstatens sociokulturelle kontekst 
kan have spillet en afgørende rolle.

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Or. en

Ændringsforslag 17

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 

2. Ved risikovurderingen tager meget 
store onlineplatforme navnlig hensyn til, 
hvordan deres 
indholdsmoderationssystemer, 
anbefalingssystemer og systemer til 
udvælgelse og visning af reklamer påvirker 
de i stk. 1 omhandlede systemiske risici, 
herunder den potentielt hurtige og brede 
udbredelse af ulovligt indhold eller 
indhold, der risikerer at øge onlinevold 
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og betingelser. eller forværre problemer for mennesker, 
der er påvirket af afhængighed eller 
depression, og af information, der er i strid 
med deres vilkår og betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Meget store onlineplatforme skal 
jævnligt revidere deres algoritmer for at 
minimere negative konsekvenser, f.eks. en 
stigning i tilfælde af onlinevold og dermed 
fysisk vold, eller fremme af indhold, der 
forværrer personlige problemer, såsom 
depression eller afhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 19

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 20

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 21

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22

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 

2. Hvis der opstår en væsentlig 
systemisk risiko som omhandlet i 
artikel 26, stk. 1, der vedrører flere meget 
store onlineplatforme, opfordrer 
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 og andre 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne har jurisdiktion 
med henblik på kapitel III og IV i denne 
forordning for så vidt angår meget store 
onlineplatforme som defineret i artikel 25, 
stk. 1, som leverer deres tjenester til et 
betydeligt antal aktive modtagere af 
tjenesten i en given medlemsstat, og som 
kan beregnes på grundlag af artikel 23, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tjenestemodtagere har ret til at indgive en 
klage over udbydere af 
formidlingstjenester med påstand om 
overtrædelse af denne forordning til 
koordinatoren for digitale tjenester i den 
medlemsstat, hvor modtageren er 
bosiddende eller etableret. Koordinatoren 
for digitale tjenester vurderer klagen og 
sender den til koordinatoren for digitale 
tjenester i etableringslandet, hvis det er 
relevant. Hvis klagen henhører under en 
anden kompetent myndigheds 
ansvarsområde i koordinatorens 

Tjenestemodtagere har ret til at indgive en 
klage over udbydere af 
formidlingstjenester med påstand om 
overtrædelse af denne forordning til 
koordinatoren for digitale tjenester i den 
medlemsstat, hvor modtageren er 
bosiddende eller etableret. Koordinatoren 
for digitale tjenester vurderer klagen og 
sender den til koordinatoren for digitale 
tjenester i etableringslandet, hvis det er 
relevant. Vurderingen af klagen kan 
suppleres med en udtalelse fra 
koordinatoren for digitale tjenester i den 
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medlemsstat, videresender den koordinator 
for digitale tjenester, der modtog klagen, 
klagen til den pågældende myndighed.

medlemsstat, hvor modtageren har bopæl 
eller er etableret, om, hvordan sagen bør 
løses under hensyntagen til den nationale 
lovgivning og den sociokulturelle kontekst 
i en given medlemsstat. Hvis klagen 
henhører under en anden kompetent 
myndigheds ansvarsområde i 
koordinatorens medlemsstat, videresender 
den koordinator for digitale tjenester, der 
modtog klagen, klagen til den pågældende 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 vurderer koordinatoren 
for digitale tjenester i etableringslandet, i 
sager vedrørende klager fremsendt af 
koordinatoren for digitale tjenester i den 
medlemsstat, hvor modtageren har bopæl 
eller er etableret, sagen rettidigt og 
underretter koordinatoren for digitale 
tjenester i den medlemsstat, hvor 
modtageren har bopæl eller er etableret, 
om, hvordan klagen er blevet behandlet.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen i henhold til 
stk. 6 konkluderer, at vurderingen eller de 
undersøgelses- eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet 
eller påtænkes i henhold til stk. 4, er i strid 
med denne forordning, anmoder den 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet om at vurdere sagen 

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

nærmere og træffe de nødvendige 
undersøgelses- eller 
håndhævelsesforanstaltninger for at sikre, 
at denne forordning overholdes, og 
underrette Kommissionen om de 
foranstaltninger, der er truffet, senest to 
måneder efter anmodningen. Disse 
oplysninger sendes også til koordinatoren 
for digitale tjenester eller det råd, der 
indledte proceduren i henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 27

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 inden for 
områder som ligestilling, navnlig 
ligestilling mellem kvinder og mænd, og 
ikkeforskelsbehandling, onlinevold og -
chikane, 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. Rådet offentliggør resultaterne af 
dette samarbejde.

Or. en


