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Ændringsforslag 1
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Betragtning B a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at direktivet om 
elektronisk handel1a er den retlige ramme 
for onlinetjenester i det indre marked, 
som regulerer indholdsstyring; der 
henviser til, at enhver fragmentering af 
denne ramme, som revisionen af 
direktivet om elektronisk handel kunne 
medføre, bør undgås;
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse 
retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel") 
(EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 2
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at direktiv (EU) 
2019/7701 og (EU) 2019/7712 om visse 
aspekter af aftaler om levering af digitalt 
indhold og digitale tjenester og aftaler om 
salg af varer først er blevet vedtaget for 
nylig;

C. der henviser til, at revisionen af 
direktiv 2005/29/EF1a ved direktiv (EU) 
2019/21611b og direktiv (EU) 2019/7701 og 
(EU) 2019/7712 om visse aspekter af 
aftaler om levering af digitalt indhold og 
digitale tjenester og aftaler om salg af varer 
først er blevet vedtaget for nylig;

__________________ __________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse 
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aspekter af aftaler om levering af digitalt 
indhold og digitale tjenester (EUT L 136 af 
22.5.2019, s. 1).

aspekter af aftaler om levering af digitalt 
indhold og digitale tjenester (EUT L 136 af 
22.5.2019, s. 1).
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre marked 
og om ændring af Rådets direktiv 
84/450/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 
2002/65/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 
(EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22-39).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/2161 af 27. november 2019 om 
ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU, for 
så vidt angår bedre håndhævelse og 
modernisering af EU-reglerne om 
forbrugerbeskyttelse (EUT L 328 af 
18.12.2019, s. 7).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse 
aspekter af aftaler om salg af varer, om 
ændring af forordning (EU) 2017/2394 og 
direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af 
direktiv 1999/44/EF (EUT L 136 af 
22.5.2019, s. 28).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse 
aspekter af aftaler om salg af varer, om 
ændring af forordning (EU) 2017/2394 og 
direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af 
direktiv 1999/44/EF (EUT L 136 af 
22.5.2019, s. 28).

Or. en

Ændringsforslag 3
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at 
hostingplatforme fjerner indhold både på 
eget initiativ og efter anmodning fra de 
kompetente myndigheder, og at de 
kompetente myndigheder også blokerer 



AM\1204049DA.docx 5/61 PE650.618v01-00

DA

indhold direkte, hvilket alt sammen 
kræver et klart retsgrundlag;

Or. en

Ændringsforslag 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at forordning 
(EU) 2017/23941a spiller en central rolle, 
når det gælder om at styrke samarbejdet 
mellem de nationale myndigheder på 
forbrugerbeskyttelsesområdet;
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/2394 af 12. 
december 2017 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for 
håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 
345 af 27.12.2017, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 5
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at Kommissionen i 
forbindelse med covid-19-udbruddet 
bifaldt platformenes positive tilgang efter 
at have sendt dem brevene den 23. marts 
2020;
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Or. en

Ændringsforslag 6
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Betragtning C b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at nogle 
onlinetjenesteudbydere (levering af 
fødevarer, kørselstjenester, onlinebutikker 
osv.) har brug for et betydeligt stykke 
fysisk arbejde i forbindelse med 
leveringen af deres tjenester, men at 
mange ikke formelt ansætter de personer, 
der udfører dette arbejde, uanset hvilket 
afhængighedsforhold disse personer har 
med onlinetjenesteudbyderen, hvilket 
giver anledning til potentielt usikre 
arbejdsforhold;

Or. en

Ændringsforslag 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Betragtning C b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at forordning 
(EU) 2016/6791a 
(databeskyttelsesforordningen) fastlægger 
bestemmelserne om behandling og 
beskyttelse af personoplysninger;
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 8
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Betragtning C b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at kun relevante 
data, statistikker, analyser og korrekt 
håndhævelse kan vise, om der er behov 
for yderligere foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Betragtning C c (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cc. der henviser til, at direktiv 
2002/58/EF1a sikrer, at der i al 
kommunikation på offentlige netværk er 
et højt niveau af databeskyttelse og 
beskyttelse af privatlivets fred;
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktivet om databeskyttelse inden for 
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elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer alle platforme til at 
samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder for bedre at 
kunne identificere ulovlig praksis og 
bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 
om løbende at gennemgå de fælles 
retningslinjer for markedsføring og/eller 
salg af varer og tjenesteydelser, der er 
forbundet med falsk, vildledende eller på 
anden vis skadeligt indhold for 
forbrugerne; mener, at sådanne 
retningslinjer ikke kun bør sigte mod at 
anvende Unionens og den nationale 
forbrugerlovgivning, men også proaktivt 
give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på 
markedskrisen;

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; understreger nødvendigheden 
af at beskytte forbrugerne bedre ved at 
give pålidelig og gennemsigtig 
information om uredelig adfærd, såsom 
vildledende anprisninger og svig i 
forbindelse med meget efterspurgte 
produkter; opfordrer alle platforme til at 
samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder i CPC-netværket 
samt medlemmerne af de europæiske 
forbrugercentre (ECC) for bedre at kunne 
identificere ulovlig praksis og bekæmpe 
svig og anmoder Kommissionen om 
løbende at gennemgå de fælles 
retningslinjer for markedsføring og/eller 
salg af varer og tjenesteydelser, der er 
forbundet med falsk, vildledende eller på 
anden vis skadeligt indhold for 
forbrugerne; mener, at sådanne 
retningslinjer ikke kun bør sigte mod at 
anvende Unionens og den nationale 
forbrugerlovgivning, men også proaktivt 
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give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på 
markedskrisen;

__________________ __________________
3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

Or. en

Ændringsforslag 11
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer alle platforme til at 
samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder for bedre at 
kunne identificere ulovlig praksis og 
bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 
om løbende at gennemgå de fælles 
retningslinjer for markedsføring og/eller 
salg af varer og tjenesteydelser, der er 
forbundet med falsk, vildledende eller på 
anden vis skadeligt indhold for 

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer alle platforme til at 
samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder for bedre at 
kunne identificere ulovlig praksis og 
bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 
om at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger med hensyn til 
markedsføring og/eller salg af varer og 
tjenesteydelser, der er forbundet med falsk, 
vildledende eller på anden vis skadeligt 
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forbrugerne; mener, at sådanne 
retningslinjer ikke kun bør sigte mod at 
anvende Unionens og den nationale 
forbrugerlovgivning, men også proaktivt 
give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på 
markedskrisen;

indhold for forbrugerne;

__________________ __________________
3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

Or. en

Ændringsforslag 12
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer alle platforme til at 
samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder for bedre at 
kunne identificere ulovlig praksis og 
bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 

1. noterer sig meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer Kommissionen og de 
kompetente myndigheder til bedre at kunne 
identificere ulovlig praksis i stedet for 
generelle beskrivelser for hurtigere at 
tackle markedsføring og/eller salg af varer 
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om løbende at gennemgå de fælles 
retningslinjer for markedsføring og/eller 
salg af varer og tjenesteydelser, der er 
forbundet med falsk, vildledende eller på 
anden vis skadeligt indhold for 
forbrugerne; mener, at sådanne 
retningslinjer ikke kun bør sigte mod at 
anvende Unionens og den nationale 
forbrugerlovgivning, men også proaktivt 
give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på 
markedskrisen;

og tjenesteydelser, der er forbundet med 
falsk, vildledende eller på anden vis 
skadeligt indhold for forbrugerne; mener, 
at den aktuelle undersøgelse af Unionens 
og den nationale forbrugerlovgivning bør 
give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på 
markedskrisen;

__________________ __________________
3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

Or. en

Ændringsforslag 13
Karen Melchior

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer alle platforme til at 

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer alle platforme til at 
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samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder for bedre at 
kunne identificere ulovlig praksis og 
bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 
om løbende at gennemgå de fælles 
retningslinjer for markedsføring og/eller 
salg af varer og tjenesteydelser, der er 
forbundet med falsk, vildledende eller på 
anden vis skadeligt indhold for 
forbrugerne; mener, at sådanne 
retningslinjer ikke kun bør sigte mod at 
anvende Unionens og den nationale 
forbrugerlovgivning, men også proaktivt 
give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på 
markedskrisen;

samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder for bedre at 
kunne identificere ulovlig praksis og 
bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 
om at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger med hensyn til 
markedsføring og/eller salg af varer og 
tjenesteydelser, der er forbundet med falsk, 
vildledende eller på anden vis skadeligt 
indhold for forbrugerne; mener, at 
Kommissionen proaktivt bør tilstræbe, at 
der træffes foranstaltninger til hurtigt at 
reagere på markedskrisen;

__________________ __________________
3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

Or. en

Ændringsforslag 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over meddelelsen "CPC 
Common Position COVID-19"3 (den fælles 
holdning om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde i 
forbindelse med covid-19), der blev 
udsendt af Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og 
som beskæftiger sig med de seneste 
rapporterede sager om svig og urimelig 
praksis i forbindelse med covid-19-
udbruddet; opfordrer alle platforme til at 
samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente myndigheder for bedre at 
kunne identificere ulovlig praksis og 
bekæmpe svig og anmoder Kommissionen 
om løbende at gennemgå de fælles 
retningslinjer for markedsføring og/eller 
salg af varer og tjenesteydelser, der er 
forbundet med falsk, vildledende eller på 
anden vis skadeligt indhold for 
forbrugerne; mener, at sådanne 
retningslinjer ikke kun bør sigte mod at 
anvende Unionens og den nationale 
forbrugerlovgivning, men også proaktivt 
give mulighed for, at der træffes 
foranstaltninger til hurtigt at reagere på 
markedskrisen;

__________________
3 Europa-Kommissionen/netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, fælles 
holdning fra myndigheder med ansvar for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, 
"Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU" (bekæmpelse af svig og urimelig 
handelspraksis på onlineplatforme i 
forbindelse med covid-19-udbruddet i EU).

Or. en

Ændringsforslag 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at selvregulering har 
vist sig at være utilstrækkeligt, når det 
gælder kommercielle aktiviteter på 
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onlinemarkedspladser, og anmoder derfor 
Kommissionen om at indføre stærke 
beskyttelsesforanstaltninger og 
forpligtelser med hensyn til 
produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse 
for kommercielle aktiviteter på 
onlinemarkedspladser, ledsaget af en 
skræddersyet erstatningsansvarsordning 
med reelle håndhævelsesmekanismer;

Or. en

Ændringsforslag 16
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til at 
indføre en lovgivning om indberetning og 
fjernelse for at gøre fjernelsen af ulovligt 
indhold hurtigere og mere effektiv; 
understreger, at for at værne om retten til 
effektive retsmidler bør brugerne i sager 
om indberetning og fjernelse have ret til 
at anfægte afgørelser, hvor anmodninger 
om fjernelse efterkommes, men også 
afgørelser, hvor sådanne anmodninger 
afvises;

Or. en

Ændringsforslag 17
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. bifalder de foranstaltninger, som 
platformene har truffet med hensyn til 
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covid-19, hvor de proaktivt er med til at 
fjerne vildledende reklamer og 
"mirakelprodukter" med udokumenterede 
sundhedsanprisninger, idet den 
automatiske og menneskelige overvågning 
af indholdet er blevet styrket;

Or. en

Ændringsforslag 18
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. minder om, at i henhold til direktiv 
(EU) 2018/18081a (AVMS-direktivet) er 
forudgående kontrolforanstaltninger eller 
upload-filtrering af indhold ikke i 
overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 
2000/31/EF; understreger derfor, at den 
kommende retsakt om digitale tjenester 
bør forbyde obligatoriske automatiserede 
teknologier til at kontrollere indholdet hos 
hostingtjenesteydere eller andre 
formidlingstjenester;
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om 
ændring af direktiv 2010/13/EU om 
samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktivet 
om audiovisuelle medietjenester) i 
betragtning af de ændrede 
markedsforhold (EUT L 303 af 
28.11.2018, s. 69).

Or. en
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Ændringsforslag 19
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. anmoder Kommissionen om at 
analysere effekten af de 
selvreguleringsforanstaltninger, som 
platformene har truffet med hensyn til 
vildledende reklamer;

Or. en

Ændringsforslag 20
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. anmoder Kommissionen om at 
forbedre forbrugernes rettigheder i den 
kommende retsakt om digitale tjenester 
ved at indføre 
beskyttelsesforanstaltninger, der hindrer 
krænkelser af brugernes grundlæggende 
rettigheder, hvilket der ikke er taget højde 
for i direktiv 2000/31/EF; bemærker, at de 
som minimum bør omfatte interne og 
eksterne tvistbilæggelsesmekanismer såvel 
som en klart angivet adgang til 
domstolsprøvelse;

Or. en

Ændringsforslag 21
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. bifalder indsatsen for at skabe 
gennemsigtighed i fjernelsen af indhold; 
understreger, at for at kontrollere 
reglernes overholdelse bør 
offentliggørelsen af regelmæssige 
gennemsigtighedsrapporter være 
obligatorisk, og de bør omfatte antallet af 
indberetninger, typen af enheder, der 
indberetter indhold, arten af det indhold, 
der er genstand for klagen, formidlerens 
svartid og antallet af anfægtelser;

Or. en

Ændringsforslag 22
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1e. mener, at for at kontrollere 
sådanne gennemsigtighedsrapporter og 
overholdelsen af de retlige forpligtelser – 
og i overensstemmelse med Europarådets 
anbefaling CM/Rec(2018)2 – bør 
medlemsstaterne ligeledes regelmæssigt 
offentliggøre omfattende information om 
antallet af, karakteren af og 
retsgrundlaget for 
indholdsbegrænsninger eller 
offentliggørelse af personoplysninger, 
som de har sendt til formidlere, herunder 
oplysninger baseret på internationale 
aftaler om gensidig retshjælp, og om de 
skridt, der er taget som følge af disse 
anmodninger;

Or. en
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Ændringsforslag 23
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for 
klageadgang i tilfælde af falsk eller 
vildledende reklame;

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser;

Or. sv

Ændringsforslag 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 

2. mener, at der for så vidt angår 
platforme er behov for yderligere 
vejledning med hensyn til erhvervsmæssig 
diligenspligt og forpligtelser, når det 
gælder internetannoncer; understreger, at 
det er nødvendigt med nye regler, som 
fastlægger en ny ramme for forholdet 
mellem platforme og forbrugere, når det 
gælder gennemsigtighedsbestemmelser 



AM\1204049DA.docx 19/61 PE650.618v01-00

DA

retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

med hensyn til reklame, digital nudging 
og præferencebehandling; understreger, 
at betalte reklamer eller betalt placering i 
en rangordning af søgeresultater bør 
identificeres på en klar, præcis og smart 
måde; foreslår, at platformene oplyser, 
hvem der står bag betalte reklamer, 
navnlig reklamer af politisk karakter; 
påpeger, at målrettet reklame bør være 
strengere reguleret for at opnå mindre 
indgribende former for reklame, og at 
retsakten om digitale tjenester bør 
fastsætte klare grænser for så vidt angår 
betingelserne for akkumulering af data til 
dette formål for at beskytte forbrugerne 
bedre; er af den opfattelse, at annoncører 
og formidlere, hvis de er etableret i et 
tredjeland, bør udpege en retlig 
repræsentant, der er etableret i Unionen, 
som kan drages til ansvar for indholdet af 
reklamer, med henblik på at give 
forbrugerne mulighed for klageadgang i 
tilfælde af falsk eller vildledende reklame;

Or. en

Ændringsforslag 25
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 

2. opfordrer til bestræbelser på at 
gøre internetannoncer mere gennemsigtige 
og mener, at det for så vidt angår platforme 
er ønskeligt med yderligere klarhed og 
vejledning med hensyn til erhvervsmæssig 
diligenspligt og forpligtelser; er af den 
opfattelse, at hvis relevante data viser en 
betydelig forskel i vildledende 
reklamepraksis og håndhævelse mellem 
EU-baserede og tredjelandsbaserede 
platforme, er det rimeligt at overveje 
yderligere muligheder for at styrke 
overholdelsen af den eksisterende 
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i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

lovgivning, herunder en pligt til, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, udpeger en retlig 
repræsentant, der er etableret i Unionen, 
som kan drages til ansvar for indholdet af 
reklamer, med henblik på at give 
forbrugerne mulighed for klageadgang i 
tilfælde af falsk eller vildledende reklame; 
anmoder om, at der tages højde for, 
hvorvidt gensidige forpligtelser i 
tredjelande, der er vedtaget som reaktion 
på de nye EU-regler, vil hæmme EU-
baserede virksomheders levering af 
tjenester i tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 26
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for 
klageadgang i tilfælde af falsk eller 
vildledende reklame;

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår den måde, som internetannoncernes 
økosystem fungerer på, er behov for 
yderligere klarhed for at indføre 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser;

Or. en
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Ændringsforslag 27
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og lovgivning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og for at 
fastlægge platformenes forpligtelser, 
herunder pligten til at oplyse, hvem der 
direkte eller indirekte betaler for 
reklamerne, og hvem der gennem betaling 
har fået en bedre position på ranglisten i 
søgeresultaterne; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

Or. it

Ændringsforslag 28
Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 

2. anerkender bestræbelserne på at 
gøre internetannoncer mere gennemsigtige, 
men understreger, at der for så vidt angår 
platforme er behov for yderligere klarhed 
og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
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etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame; anmoder om, at listen over 
retlige repræsentanter offentliggøres og 
bliver let at identificere på platformenes 
websteder;

Or. it

Ændringsforslag 29
Miroslav Radačovský

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
repræsentant, der er etableret i Unionen, og 
som har fuld repræsentationsret med 
hensyn til indholdet af reklamer og kan 
drages til ansvar og straffes for 
konsekvenserne af at overtræde 
lovgivningen, med henblik på at give 
forbrugerne mulighed for klageadgang i 
tilfælde af falsk eller vildledende reklame;

Or. sk

Ændringsforslag 30
Karen Melchior
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og ansvarlige og mener, at 
der for så vidt angår platforme er behov for 
yderligere klarhed og vejledning med 
hensyn til erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, f.eks. med henblik 
på at give forbrugerne mulighed for 
klageadgang i tilfælde af falsk eller 
vildledende reklame;

Or. en

Ændringsforslag 31
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og reklameformidlere, hvis de 
er etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;



PE650.618v01-00 24/61 AM\1204049DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
annoncører og formidlere, hvis de er 
etableret i et tredjeland, bør udpege en 
retlig repræsentant, der er etableret i 
Unionen, som kan drages til ansvar for 
indholdet af reklamer, med henblik på at 
give forbrugerne mulighed for klageadgang 
i tilfælde af falsk eller vildledende 
reklame;

2. glæder sig over bestræbelserne på 
at gøre internetannoncer mere 
gennemsigtige og mener, at der for så vidt 
angår platforme er behov for yderligere 
klarhed og vejledning med hensyn til 
erhvervsmæssig diligenspligt og 
forpligtelser; er af den opfattelse, at 
formidlere, hvis de er etableret i et 
tredjeland, bør udpege en retlig 
repræsentant, der er etableret i Unionen, 
som kan drages til ansvar for de produkter, 
de sælger, med henblik på at give 
forbrugerne mulighed for klageadgang i 
tilfælde af falsk eller vildledende reklame;

Or. en

Ændringsforslag 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at platformene på deres 
websted bør sørge for, at forbrugerne let 
kan indgive klage over falsk eller 
vildledende reklame fra tredjeparter på 
disse platforme;

Or. fr
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Ændringsforslag 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. er af den opfattelse, at listen over 
de retlige repræsentanter, der er etableret 
i Unionen, og som kan drages til ansvar 
for indholdet af reklamer, bør være let 
tilgængelig på platformenes websteder;

Or. fr

Ændringsforslag 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 

3. mener, at platformene tydeligt bør 
markere alle sponsorerede reklamer på en 
sådan måde, at det er synligt for alle 
forbrugere; anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør træffe foranstaltninger for at sikre, at 
de ikke profiterer af falsk eller vildledende 
reklame på deres websteder, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at kravet om 
gennemsigtighed bør omfatte en pligt til at 
oplyse, hvem der betaler for reklamerne, 
herunder både direkte og indirekte 
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regler; betaling eller ethvert andet bidrag, som 
tjenesteudbyderne modtager, og til at 
beskytte forbrugerne mod uopfordret 
onlinekommunikation; understreger, at der 
er en form- og funktionsmæssig forskel 
mellem reklamer for kommercielle 
produkter og tjenesteydelser og reklamer af 
politisk eller anden karakter, hvorfor de bør 
være underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

Or. en

Ændringsforslag 36
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere og offentliggøre, hvilke 
sanktioner eller andre restriktioner sådanne 
reklameformidlere og platforme er 
omfattet af i henhold til EU-lovgivning og 
national lovgivning, navnlig direktiv 
2005/29/EF om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på 
det indre marked, som ændret ved direktiv 
(EU) 2019/2161 og direktiv 2006/114/EF 
om vildledende og sammenlignende 
reklame, hvis de bevidst accepterer falsk 
eller vildledende reklame; erkender, at det 
er vanskeligt for platformene at opdage 
vildledende reklame; mener, at 
onlineplatforme bør opfordres til aktivt at 
overvåge og fjerne de vildledende 
reklamer, der vises på deres websteder, så 
det sikres, at de ikke profiterer af falsk eller 
vildledende reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; gør 
dog opmærksom på, at dette bør ske i 
overensstemmelse med princippet om, at 
der ikke må finde en generel overvågning 
sted; understreger, at der er en form- og 
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funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

Or. en

Ændringsforslag 37
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere 
og platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner reklameformidlere bør være 
omfattet af, hvis de bevidst accepterer falsk 
eller vildledende reklame; understreger, at 
der er en form- og funktionsmæssig forskel 
mellem reklamer for kommercielle 
produkter og tjenesteydelser og reklamer af 
politisk karakter eller bekendtgørelser af 
offentlig interesse, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

Or. en

Ændringsforslag 38
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, og falske anmeldelser, så 
det sikres, at de ikke profiterer af falsk eller 
vildledende reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
mener, at platformene ligeledes bør 
beskytte forbrugerne mod uønskede 
markedsføringsmeddelelser; understreger, 
at der er en form- og funktionsmæssig 
forskel mellem reklamer for kommercielle 
produkter og tjenesteydelser og reklamer af 
politisk eller anden karakter, hvorfor de bør 
være underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

Or. it

Ændringsforslag 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; understreger vigtigheden af en 
fælles forståelse af, hvad der udgør falsk 
eller vildledende reklame; understreger, at 
der er en form- og funktionsmæssig forskel 
mellem reklamer for kommercielle 
produkter og tjenesteydelser og reklamer af 
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som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

politisk eller anden karakter, hvorfor de bør 
være underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

Or. en

Ændringsforslag 40
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme ved 
hjælp af frivillige foranstaltninger bør 
overvåge de reklamer, der vises på deres 
websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

Or. en

Ændringsforslag 41
Karen Melchior
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige, men supplerende 
regler;

Or. en

Ændringsforslag 42
Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
bevidst accepterer falsk eller vildledende 
reklame; mener, at onlineplatforme aktivt 
bør overvåge de reklamer, der vises på 
deres websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 

3. anmoder Kommissionen om at 
præcisere, hvilke sanktioner eller andre 
restriktioner sådanne reklameformidlere og 
platforme bør være omfattet af, hvis de 
accepterer falsk eller vildledende reklame; 
mener, at onlineplatforme aktivt bør 
overvåge de reklamer, der vises på deres 
websteder, så det sikres, at de ikke 
profiterer af falsk eller vildledende 
reklame, herunder af 
markedsføringsindhold fra influencere, 
som ikke er angivet som betalt indhold; 
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understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

understreger, at der er en form- og 
funktionsmæssig forskel mellem reklamer 
for kommercielle produkter og 
tjenesteydelser og reklamer af politisk eller 
anden karakter, hvorfor de bør være 
underlagt forskellige retningslinjer og 
regler;

Or. it

Ændringsforslag 43
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at 
videodelingsplatforme og sociale medier 
har kapacitet til at udbrede ulovligt 
indhold; opfordrer virksomhederne til at 
gøre anbefalingsalgoritmerne 
gennemsigtige for at give forbrugerne og 
forskerne indsigt i disse processer, 
navnlig hvad angår de anvendte data, 
algoritmens formål, personalisering, dens 
resultater og potentielle farer, samtidig 
med at principperne om forklarlighed, 
rimelighed og ansvar overholdes; 
understreger nødvendigheden af at sikre 
og på en korrekt måde gennemføre 
brugernes ret til at tilvælge anbefalede og 
personligt tilpassede tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger nødvendigheden af at 
styrke sammenhængen mellem de 
eksisterende forpligtelser i direktivet om 
elektronisk handel og direktiv 2005/29/EF 
om virksomheders urimelige 
handelspraksis, hvad angår 
gennemsigtigheden i kommerciel 
kommunikation og digital reklame;

Or. en

Ændringsforslag 45
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at den manglende klarhed 
med hensyn til brugen af de såkaldte 
"chatbots" kan skabe usikkerhed hos 
visse grupper af særligt sårbare 
mennesker;

Or. it

Ændringsforslag 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger 
algoritmegennemsigtighedens vigtighed i 
forbindelse med forbrugerbeskyttelse, 
navnlig ved at sikre forklarligheden og 
muligheden for revision af automatiseret 
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beslutningstagning i forbindelse med både 
reklame og indholdsmoderation;

Or. en

Ændringsforslag 47
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. opfordrer Kommissionen til at give 
websteder og sociale netværk pligt til at 
gøre det fuldstændig klart og tydeligt, hvis 
brugeren står over for algoritmer med 
kunstig intelligens, der simulerer en 
menneskelig konversation;

Or. it

Ændringsforslag 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. opfordrer Kommissionen til at se 
på de stadig større forskelle og den stadig 
større fragmentering af de nationale 
regler i medlemsstaterne og til at foreslå 
konkrete lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, herunder en varsels- og 
handlingsmekanisme, der giver brugerne 
mulighed for at underrette 
onlineformidlere om eksistensen af 
potentielt ulovligt indhold eller ulovlig 
adfærd; er af den opfattelse, at sådanne 
foranstaltninger ville sikre et højt niveau 
af bruger- og forbrugerbeskyttelse, 
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samtidig med at forbrugernes tillid til 
onlineøkonomien ville blive styrket;

Or. en

Ændringsforslag 49
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at overveje influenceres 
pligt til i starten af et opslag på en klar, 
forståelig og synlig måde at gøre 
opmærksom på, hvis influenceren 
indirekte eller direkte har modtaget 
betaling, gratis produkter eller produkter 
til nedsat pris for det givne opslag;

Or. it

Ændringsforslag 50
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3d. opfordrer Kommissionen til at 
fremme teknologier, der beskytter 
brugernes privatliv i reklamer, med 
særligt fokus på de mest sårbare grupper;

Or. it

Ændringsforslag 51
Alex Agius Saliba



AM\1204049DA.docx 35/61 PE650.618v01-00

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå man kan gøre dem 
mere rimelige og sikre EU-lovgivningens 
overholdelse med henblik på, at 
forbrugernes inddragelse kan øges og gøres 
mere simpel; mener med hensyn til 
restriktioner for brugen af digitalt indhold 
og digitale tjenester, at de – mens de er 
nødvendige som følge af aftalefriheden 
mellem rettighedshaverne og 
tjenesteudbyderne – bør forbydes, hvis de 
ikke lever op til forbrugernes rimelige 
forventninger i henhold til direktiv (EU) 
2019/770 om visse aspekter af aftaler om 
levering af digitalt indhold og digitale 
tjenester; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

Or. en

Ændringsforslag 52
Karen Melchior

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå man kan sikre EU-
lovgivningens overholdelse med henblik 
på, at forbrugernes inddragelse kan øges 
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klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

og gøres mere simpel; mener med hensyn 
til restriktioner for brugen af digitalt 
indhold og digitale tjenester, at de – mens 
de er nødvendige som følge af 
aftalefriheden mellem rettighedshaverne 
og tjenesteudbyderne – bør forbydes, hvis 
de ikke lever op til forbrugernes rimelige 
forventninger i henhold til direktiv (EU) 
2019/770 om visse aspekter af aftaler om 
levering af digitalt indhold og digitale 
tjenester; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

Or. en

Ændringsforslag 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler for at muliggøre et bedre 
informeret samtykke; bemærker, at 
brugere ofte accepterer EULA'er uden at 
læse dem; bemærker endvidere, at 
platformene, når en EULA tillader 
brugerne at fravælge klausuler, kan kræve, 
at brugerne skal gøre dette ved hver brug; 
bemærker, at størstedelen af EULA'erne 
kan ændres unilateralt af platformene 
uden underretning af forbrugerne, hvilket 
har skadelige virkninger for 
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forbrugerbeskyttelsen, og opfordrer til en 
bedre forbrugerbeskyttelse ved hjælp af 
effektive foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at forbrugerne hidtil 
ikke har haft noget andet valg end at 
acceptere vilkårene i EULA'er; bemærker 
endvidere, at platformene, når en EULA 
tillader brugerne at fravælge klausuler, kan 
kræve, at brugerne skal gøre dette ved hver 
brug; anmoder Kommissionen om at 
indføre retningslinjer for platformene om, 
hvordan de informerer forbrugerne bedre 
om betingelserne i EULA'er, f.eks. ved 
hjælp af en pop-op-meddelelse med de 
vigtigste informationer heri;

Or. en

Ændringsforslag 55
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når 
en EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og 
aftaler om vilkår og betingelser og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er og vilkår og 
betingelser uden at læse dem; bemærker 
endvidere, at tjenesteudbyderne, når en 
EULA og vilkår og betingelser tillader 
brugerne at fravælge klausuler, ofte i ond 
tro kan kræve, at brugerne skal gøre dette 
ved hver brug for at tilskynde til accept;

Or. en

Ændringsforslag 56
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan øges og gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

4. anmoder, under henvisning til 
tidligere bestræbelser, Kommissionen om 
yderligere at gennemgå praksissen for 
slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) og finde 
frem til måder, hvorpå forbrugernes 
inddragelse kan gøres mere simpel, 
herunder i forbindelse med valget af 
klausuler; bemærker, at brugere ofte 
accepterer EULA'er uden at læse dem; 
bemærker endvidere, at platformene, når en 
EULA tillader brugerne at fravælge 
klausuler, kan kræve, at brugerne skal gøre 
dette ved hver brug;

Or. en
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Ændringsforslag 57
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at en sammenfatning af 
vilkår og betingelser og EULA, der er 
skrevet på et klart og almindeligt sprog, 
herunder muligheden for let at fravælge 
frivillige klausuler, bør vises i starten af 
alle sådanne aftaler; mener, at 
Kommissionen bør udarbejde en skabelon 
for sammenfatninger af vilkår og 
betingelser og EULA'er;

Or. en

Ændringsforslag 58
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere, 
således at der opnås et højt niveau af 
databeskyttelse og sikkerhed; anbefaler, at 
ethvert retsmiddel vedrørende dataadgang 
udelukkende pålægges for at tackle 
markedssvigt, er i overensstemmelse med 
databeskyttelsesforordningen, giver 
forbrugerne ret til at gøre indsigelse mod 
datadeling, giver forbrugerne tekniske 
løsninger til at hjælpe dem med at 
kontrollere og styre strømmene af deres 
personlige oplysninger og giver dem 
klagemuligheder; anmoder Kommissionen 
om at sikre, at forbrugerne stadig kan 
anvende en forbundet enhed til alle dens 
primære funktioner, selv hvis en forbruger 
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trækker sit samtykke til at dele 
ikkeoperationelle data med 
enhedsfabrikanten eller tredjeparter tilbage;

Or. en

Ændringsforslag 59
Karen Melchior

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere, 
således at der opnås et højt niveau af 
databeskyttelse og sikkerhed; anbefaler, at 
ethvert retsmiddel vedrørende dataadgang 
udelukkende pålægges for at tackle 
markedssvigt, er i overensstemmelse med 
databeskyttelsesforordningen, giver 
forbrugerne ret til at gøre indsigelse mod 
datadeling, giver forbrugerne tekniske 
løsninger til at hjælpe dem med at 
kontrollere og styre strømmene af deres 
personlige oplysninger og giver dem 
klagemuligheder; anmoder Kommissionen 
om at sikre, at forbrugerne stadig kan 
anvende en forbundet enhed til alle dens 
primære funktioner, selv hvis en forbruger 
trækker sit samtykke til at dele 
ikkeoperationelle data med 
enhedsfabrikanten eller tredjeparter tilbage;

Or. en

Ændringsforslag 60
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af 
afgørende betydning for, at tjenesterne 
kan fungere; anmoder Kommissionen om 
at sikre, at forbrugerne stadig kan anvende 
en forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter baseret på brugerens 
samtykke; anmoder Kommissionen om at 
sikre, at forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage; opfordrer til 
udviklingen af håndhævelsesmekanismer 
med henblik på at overvåge forbrugernes 
ret til informeret samtykke og valgfrihed 
ved indsendelse af data;

Or. en

Ændringsforslag 61
Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af 
afgørende betydning for, at tjenesterne kan 
fungere; anmoder Kommissionen om at 
sikre, at forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, og at slutbrugeren – såfremt 
en deling af disse data er nødvendig for, at 
tjenesterne kan fungere – øjeblikkeligt bør 
informeres behørigt på en klar og 
gennemsigtig måde; anmoder 
Kommissionen om at sikre, at forbrugerne 
stadig kan anvende en forbundet enhed til 
alle dens primære funktioner, selv hvis en 
forbruger trækker sit samtykke til at dele 
ikkeoperationelle data med 
enhedsfabrikanten eller tredjeparter tilbage;

Or. it
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Ændringsforslag 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at forbrugerne i 
henhold til vilkårene i EULA'er frit bør 
kunne give samtykke til at dele alle eller 
nogle af deres data med tredjeparter, 
medmindre der er et retsgrundlag for 
datadelingens lovlighed; anmoder 
Kommissionen om at sikre, at forbrugerne 
stadig kan anvende en forbundet enhed til 
alle dens primære funktioner, selv hvis 
forbrugerne ikke giver eller trækker deres 
samtykke til at dele ikkeoperationelle data 
med enhedsfabrikanten eller tredjeparter 
tilbage;

Or. en

Ændringsforslag 63
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne, når det er rimeligt, stadig kan 
anvende en forbundet enhed til alle dens 
primære funktioner, selv hvis en forbruger 
trækker sit samtykke til at dele 
ikkeoperationelle data med 
enhedsfabrikanten eller tredjeparter tilbage;

Or. en
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Ændringsforslag 64
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at EULA'er og vilkår 
og betingelser altid bør gøre det frivilligt at 
dele alle data med tredjeparter, medmindre 
de er af afgørende betydning for, at 
tjenesterne kan fungere; anmoder 
Kommissionen om at sikre, at forbrugerne 
stadig kan anvende en forbundet enhed til 
alle dens primære funktioner, selv hvis en 
forbruger trækker sit samtykke til at dele 
ikkeoperationelle data med 
enhedsfabrikanten eller tredjeparter tilbage;

Or. en

Ændringsforslag 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage;

5. understreger, at EULA'er altid bør 
gøre det frivilligt at dele alle data med 
tredjeparter, medmindre de er af afgørende 
betydning for, at tjenesterne kan fungere; 
anmoder Kommissionen om at sikre, at 
forbrugerne stadig kan anvende en 
forbundet enhed til alle dens primære 
funktioner, selv hvis en forbruger trækker 
sit samtykke til at dele ikkeoperationelle 
data med enhedsfabrikanten eller 
tredjeparter tilbage; gentager, at der er 
behov for gennemsigtighed i EULA'erne, 
hvad angår muligheden for og omfanget 
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af datadeling med tredjeparter;

Or. en

Ændringsforslag 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anmoder Kommissionen om i en 
kommende retsakt om digitale tjenester at 
medtage en pligt til interoperabilitet for 
"digitale gatekeepere" med henblik på at 
genskabe lige konkurrencevilkår for 
SMV'erne og dermed øge forbrugernes 
valgmuligheder og skabe større 
mangfoldighed online;

Or. en

Ændringsforslag 67
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig 
mangler at blive omsat og gennemført 
korrekt; anmoder Kommissionen om at 
tage hensyn hertil, før den træffer 
yderligere foranstaltninger;

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig 
mangler at blive omsat og gennemført 
korrekt;

Or. en

Ændringsforslag 68
Eugen Jurzyca
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Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig 
mangler at blive omsat og gennemført 
korrekt; anmoder Kommissionen om at 
tage hensyn hertil, før den træffer 
yderligere foranstaltninger;

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/2161, direktiv (EU) 2019/770 og 
direktiv (EU) 2019/771 stadig mangler at 
blive omsat og gennemført korrekt; 
anmoder Kommissionen om at tage hensyn 
hertil, før den træffer yderligere 
foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 69
Karen Melchior

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig 
mangler at blive omsat og gennemført 
korrekt; anmoder Kommissionen om at 
tage hensyn hertil, før den træffer 
yderligere foranstaltninger;

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig 
mangler at blive omsat og gennemført 
korrekt; anmoder Kommissionen om at 
tage hensyn hertil, når den træffer 
yderligere foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 70
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig 
mangler at blive omsat og gennemført 
korrekt; anmoder Kommissionen om at 

6. understreger, at direktiv (EU) 
2019/770 og direktiv (EU) 2019/771 stadig 
mangler at blive omsat og gennemført 
korrekt; anmoder Kommissionen om at 
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tage hensyn hertil, før den træffer 
yderligere foranstaltninger;

tage hensyn hertil, når den træffer 
yderligere foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 71
Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere, om visse aspekter af 
"intelligente kontrakter" bør præciseres, og 
om der bør udstedes retningslinjer, der kan 
sikre retssikkerhed for virksomheder og 
forbrugere; anmoder navnlig 
Kommissionen om at arbejde på at sikre, at 
sådanne kontrakter med forbrugere er 
gyldige og bindende i hele Unionen, at de 
opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, f.eks. 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt 
nationale hindringer for anvendelse, såsom 
krav om notarial bekræftelse;

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere, om visse aspekter af 
"intelligente kontrakter" bør præciseres, 
idet der bl.a. foreslås en entydig definition 
af "intelligent kontrakt" og "distributed 
ledger-teknologi", og om der bør udstedes 
retningslinjer, der kan sikre retssikkerhed 
for virksomheder og forbrugere; 
understreger, at der i disse retningslinjer 
bør tages højde for de enkelte 
medlemsstaters særlige lovgivning og 
særlige industrielle struktur; anmoder 
navnlig Kommissionen om at arbejde på at 
sikre, at sådanne kontrakter med forbrugere 
er gyldige og bindende i hele Unionen, at 
de opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, f.eks. 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt 
nationale hindringer for anvendelse, såsom 
krav om notarial bekræftelse;

__________________ __________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
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(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

Or. it

Ændringsforslag 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere, om visse aspekter af 
"intelligente kontrakter" bør præciseres, og 
om der bør udstedes retningslinjer, der 
kan sikre retssikkerhed for virksomheder 
og forbrugere; anmoder navnlig 
Kommissionen om at arbejde på at sikre, 
at sådanne kontrakter med forbrugere er 
gyldige og bindende i hele Unionen, at de 
opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, f.eks. 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt 
nationale hindringer for anvendelse, 
såsom krav om notarial bekræftelse;

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier uden et klart retsgrundlag; 
anmoder Kommissionen om at vurdere 
udviklingen og anvendelsen af distributed 
ledger-teknologier, herunder "intelligente 
kontrakter", navnlig spørgsmålet om 
lovlighed og anvendelse af intelligente 
kontrakter i situationer på tværs af 
grænserne, og fremsætte forslag til en 
passende retlig ramme, der kan sikre 
retssikkerhed for virksomheder og 
forbrugere; anmoder navnlig 
Kommissionen om at ajourføre sin 
eksisterende vejledning til direktiv 
2011/83/EU4 (direktivet om 
forbrugerrettigheder) for at præcisere, om 
den mener, at intelligente kontrakter 
falder ind under undtagelsen i artikel 3, 
stk. 2, litra l), og hvis ja under hvilke 
omstændigheder, samt om at præcisere 
spørgsmålet om fortrydelsesretten; 
anmoder om vejledning med hensyn til 
grænseoverskridende transaktioner og de 
eksisterende regler vedrørende notarial 
bekræftelse;

__________________ __________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
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direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ændringsforslag 73
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere, om visse aspekter af 
"intelligente kontrakter" bør præciseres, og 
om der bør udstedes retningslinjer, der kan 
sikre retssikkerhed for virksomheder og 
forbrugere; anmoder navnlig 
Kommissionen om at arbejde på at sikre, at 
sådanne kontrakter med forbrugere er 
gyldige og bindende i hele Unionen, at de 
opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, f.eks. 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt 
nationale hindringer for anvendelse, 
såsom krav om notarial bekræftelse;

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter", såsom kontrakter baseret på 
distributed ledger-teknologier; anmoder 
Kommissionen om at analysere, om visse 
aspekter af "intelligente kontrakter" bør 
præciseres, og om der bør udstedes 
retningslinjer, der kan sikre retssikkerhed 
for virksomheder og forbrugere; anmoder 
navnlig Kommissionen om at arbejde på at 
sikre, at sådanne kontrakter opfylder 
standarderne i forbrugerlovgivningen, 
f.eks. fortrydelsesretten i henhold til 
direktiv 2011/83/EU4;

__________________ __________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

Or. en
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Ændringsforslag 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere, om visse aspekter af 
"intelligente kontrakter" bør præciseres, og 
om der bør udstedes retningslinjer, der kan 
sikre retssikkerhed for virksomheder og 
forbrugere; anmoder navnlig 
Kommissionen om at arbejde på at sikre, at 
sådanne kontrakter med forbrugere er 
gyldige og bindende i hele Unionen, at de 
opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, f.eks. 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt 
nationale hindringer for anvendelse, såsom 
krav om notarial bekræftelse;

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere visse aspekter af "intelligente 
kontrakter", som bør præciseres, og om i 
den forbindelse at sørge for retningslinjer, 
der kan sikre retssikkerhed for 
virksomheder og forbrugere; anmoder 
navnlig Kommissionen om at arbejde på at 
sikre, at sådanne kontrakter med forbrugere 
er gyldige og bindende i hele Unionen, at 
de opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, f.eks. 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at "intelligente 
kontrakter" ikke er underlagt nationale 
hindringer for anvendelse, når det gælder 
deres krav om gyldighed som 
forbrugeraftaler;

__________________ __________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ændringsforslag 75
Karen Melchior

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere, om visse aspekter af 
"intelligente kontrakter" bør præciseres, og 
om der bør udstedes retningslinjer, der kan 
sikre retssikkerhed for virksomheder og 
forbrugere; anmoder navnlig 
Kommissionen om at arbejde på at sikre, at 
sådanne kontrakter med forbrugere er 
gyldige og bindende i hele Unionen, at de 
opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, f.eks. 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt 
nationale hindringer for anvendelse, såsom 
krav om notarial bekræftelse;

7. noterer sig stigningen i "intelligente 
kontrakter" baseret på distributed ledger-
teknologier; anmoder Kommissionen om at 
analysere, om visse aspekter af 
"intelligente kontrakter" bør præciseres, og 
om der bør udstedes retningslinjer, der kan 
sikre retssikkerhed for virksomheder og 
forbrugere; anmoder navnlig 
Kommissionen om at arbejde på at sikre, at 
sådanne kontrakter med forbrugere 
opfylder standarderne i 
forbrugerlovgivningen, herunder 
fortrydelsesretten i henhold til direktiv 
2011/83/EU4, og at de ikke er underlagt 
nationale hindringer for anvendelse, såsom 
krav om notarial bekræftelse;

__________________ __________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ændringsforslag 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 

udgår
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tjenester; understreger samtidig, at nye 
EU-forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at forhindre potentielt nye 
uberettigede hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester og innovation, samtidig med at 
forbrugerbeskyttelsen styrkes, der opnås 
bæredygtig og intelligent vækst, 
teknologiske udfordringer og 
konnektivitetsudfordringer tackles, og det 
sikres, at det digitale indre marked er 
retfærdigt og sikkert for alle; understreger 
samtidig, at nye EU-forpligtelser for 
platforme skal være forholdsmæssige og 
klare for at undgå unødvendige 
reguleringsmæssige byrder eller 
unødvendige begrænsninger og skal sikre 
lige konkurrencevilkår for 
virksomhederne, herunder SMV'erne, et 
højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
beskyttelse af borgernes sundhed, 
sikkerhed og velfærd; understreger 
vigtigheden af og fordelene ved en 
harmoniseret lovgivningsramme for 
digitale tjenester i hele Unionen i 
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forbindelse med det digitale indre marked 
og behovet for at indføre en central 
reguleringsmyndighed, der er ansvarlig 
for tilsyn og overensstemmelse med 
retsakten om digitale tjenester, og som har 
supplerende beføjelser til at tackle 
grænseoverskridende spørgsmål såvel som 
udøvende undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger i den forbindelse vigtigheden 
af at sørge for en velafbalanceret EU-
tilgang med det endelige mål at sikre en 
ansvarlig og ikkediskriminerende adfærd 
på onlineplatformene, som er i tråd med 
EU's værdier og grundlæggende 
rettigheder; understreger behovet for at 
forhindre overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
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Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye uberettigede hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester samt fremme et onlinemiljø fri 
for ulovligt indhold, der ville være 
skadeligt for EU's forbrugere og EU's 
økonomi; understreger samtidig, at nye 
EU-forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 80
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer, "lock-in"-
effekter og mindsket konkurrence for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal have fokus 
på den offentlige interesse, være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
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overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 81
Karen Melchior

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 
potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger og tage 
sigte på forbrugerbeskyttelse og mål om 
produktsikkerhed; understreger behovet 
for at forhindre overreguleringspraksisser 
fra medlemsstaternes side med hensyn til 
EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 82
Eugen Jurzyca

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør sigte 
mod at fjerne nuværende og forhindre 

8. understreger, at eventuelle 
fremtidige lovgivningsforslag bør være 
evidensbaserede og bør sigte mod at fjerne 
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potentielt nye hindringer for 
onlineplatformes levering af digitale 
tjenester; understreger samtidig, at nye EU-
forpligtelser for platforme skal være 
forholdsmæssige og klare for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder 
eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

nuværende og forhindre potentielt nye 
hindringer for onlineplatformes levering af 
digitale tjenester; understreger samtidig, at 
nye EU-forpligtelser for platforme skal 
være forholdsmæssige og klare for at 
undgå unødvendige reguleringsmæssige 
byrder eller unødvendige begrænsninger; 
understreger behovet for at forhindre 
overreguleringspraksisser fra 
medlemsstaternes side med hensyn til EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 83
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. understreger, at ethvert kommende 
lovgivningsforslag, som tilpasser nye 
handels- og civilretlige regler til 
kommercielle enheder, der opererer 
online, bør bekæmpe 
konkurrencebegrænsende brug af digital 
reklame og muliggøre et marked med lige 
konkurrencevilkår; understreger, at 
etableringen af en sådan ramme er af 
afgørende betydning for at fremme 
innovation og vækst i EU's SMV'er og 
opstartsvirksomheder, så de får mulighed 
for at nyde godt af det digitale indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 84
Marcel Kolaja
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. bifalder Kommissionens aftale 
med deleøkonomiplatforme, der gør det 
muligt for Eurostat at offentliggøre 
nøgledata om turistindkvartering som et 
første skridt; anmoder Kommissionen om 
at indføre yderligere 
informationsforpligtelser for 
deleøkonomiplatforme i tråd med 
databeskyttelsesreglerne, da dette er af 
afgørende betydning for, at de lokale 
myndigheder kan sikre tilgængeligheden 
af prismæssigt overkommelige boliger;

Or. en

Ændringsforslag 85
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. anmoder Kommissionen om at 
foretage en revision af forordning (EU) 
nr. 910/2014 (eIDAS-forordningen) i lyset 
af udviklingen inden for virtuelle 
identifikationsteknologier, herunder 
brugen af identifikationsapplikationer, for 
at sikre, at et virtuelt ID kan bruges på 
samme måde som et fysisk kort, når 
forbrugerne køber eller betaler for varer 
og tjenester;
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 
2014 om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked og om 
ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 
257 af 28.8.2014, s. 73).

Or. en
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Ændringsforslag 86
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. mener, at enhver forordning, der 
fastlægger standarder og procedurer for 
indholdsmoderation, bør være gældende 
for enhver type indholdsmoderation 
foretaget af onlineplatformene (frivilligt 
eller efter anmodning fra de kompetente 
myndigheder) og for de kompetente 
myndigheders overvågning eller blokering 
af indhold;

Or. en

Ændringsforslag 87
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. mener, at pakken med retsakten 
om digitale tjenester bør i) specifikt tackle 
den gældende lovgivnings mangler med 
hensyn til rettighederne hos og den 
sociale beskyttelse af de personer, der 
arbejder for onlinetjenesteudbydere, 
uanset om de er formelt ansat eller ej, og 
ii) fastlægge mekanismer til at sikre 
tjenesteudbydernes overholdelse af 
reglerne;

Or. en

Ændringsforslag 88
Dita Charanzová
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Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. anmoder Kommissionen om at 
undersøge muligheden for som led i 
pakken med retsakten om digitale 
tjenester at stille en række forslag, bl.a. 
om kontraktlige rettigheder i forbindelse 
med levering af digitale tjenester, sådan 
som der henvises til i henstillingerne i 
bilaget;

Or. en

Ændringsforslag 89
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Bilag (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

BILAG TIL FORSLAGET TIL 
BESLUTNING
DETALJEREDE HENSTILLINGER 
VEDRØRENDE INDHOLDET AF DE 
FORSLAG, DER ANMODES OM 
A. PRINCIPPER OG FORMÅL MED 
DE FORSLAG, DER ANMODES OM 
VEDRØRENDE PAKKEN MED 
RETSAKTEN OM DIGITALE 
TJENESTER
Pakken med retsakten om digitale 
tjenester bør bestå af:
· et omfattende lovgivningsforslag, der 
reviderer direktivet om elektronisk handel 
med det formål at forbedre det indre 
markeds funktion og den frie 
bevægelighed for digitale tjenester;
· et lovgivningsforslag om 
forhåndsregulering af store platforme, 
hvor gennemsigtigheden styrkes, og som 
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bygger på forordning (EU) 2019/11501a 
(forordningen om forholdet mellem 
platforme og virksomheder);
· forslag om kontraktlige rettigheder i 
forbindelse med levering af digitale 
tjenester, og som tjener til at underbygge 
retsakten om digitale tjenester som led i 
en pakke, der er baseret på 
henstillingerne i dette bilag, efter en 
grundig analyse af gennemførelsen og 
anvendelsen af nyligt vedtagne 
lovgivningsinstrumenter på 
forbrugerbeskyttelsesområdet.
B. HENSTILLINGER
Henstilling 1 Formål
Forslagene bør have til formål at styrke 
de civil- og handelsretlige regler for 
kommercielle enheder, der opererer 
online, for så vidt angår digitale tjenester, 
herunder civil- og handelsretlige aspekter 
af distributed ledger-teknologier og 
navnlig intelligente kontrakter.
Forslagene bør ligeledes tage sigte på at 
gøre licensaftaler og aftaler om vilkår og 
betingelser mere forståelige og give 
enkeltpersoner en reel mulighed for at 
fravælge nogle klausuler eller forhandle 
individuelle vilkår.
Henstilling 2 Omfang
Forslagene om kontraktlige rettigheder 
bør kun fokusere på civil- og 
handelsretlige aspekter og bør ikke berøre 
direktivet om elektronisk handel. De bør 
ikke berøre bestemmelserne om reklame, 
der er fastlagt i direktiv 2005/29/EF om 
virksomheders urimelige handelspraksis.
Henstilling 3 Generelle principper
Princippet om gennemsigtighed
Alle vilkår og betingelser eller andre 
anvendelsesklausuler bør være let 
tilgængelige og lette at forstå, og der bør 
anvendes et klart og almindeligt sprog, 
også i slutbrugerlicensaftaler (EULA'er). 
Forslaget bør omfatte en skabelon for 
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sammenfatninger af vilkår og betingelser 
og EULA'er, der vises i starten af alle 
sådanne aftaler.
Princippet om rimelighed
Alle vilkår og betingelser eller andre 
anvendelsesklausuler, der ikke er strengt 
nødvendige for leveringen af en digital 
tjeneste eller omfattet af et lovkrav, bør 
kunne ændres eller fjernes inden en 
slutbrugers accept (fravalg).
Virksomhederne kunne ligeledes 
begrænse visse tjenester, hvis en person 
foretager et sådant fravalg, men ikke 
nægte adgang som helhed eller begrænse 
væsentlige elementer i en digital tjeneste 
eller et fysisk produkt, der hænger 
sammen med eller på anden vis er 
forbundet med en digital tjeneste.
Princippet om retssikkerhed
Det bør fastlægges klart, at når bl.a. 
vilkår og betingelser, EULA'er og 
intelligente kontrakter falder ind under 
den juridiske definition af en kontrakt, er 
alle relevante bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse i direktivet om 
forbrugerrettigheder gældende.
Forslaget bør præcisere, om et 
udtrykkeligt samtykke kan antages 
udelukkende ved en accept af vilkår og 
betingelser, eller brugen af en digital 
tjeneste sker uden bevis for, at 
slutbrugeren har læst sådanne vilkår og 
betingelser eller andre 
anvendelsesklausuler.
Sanktioner
Medlemsstaterne bør fastlægge regler for, 
hvilke sanktioner der er gældende for 
overtrædelser af reglerne for kontraktlige 
rettigheder og træffe alle de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.
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__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 
2019 om fremme af retfærdighed og 
gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 
11.7.2019, s. 57).

Or. en


