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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

–  at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at digitale tjenester og deres underliggende algoritmer fuldt ud skal 
respektere de grundlæggende rettigheder, navnlig privatlivets fred, beskyttelsen af 
personoplysninger, ikkeforskelsbehandling, ytrings- og informationsfriheden samt 
børns rettigheder som fastsat i traktaterne og i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder; opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en 
forpligtelse til ikkeforskelsbehandling, gennemsigtighed og forklarlighed for 
algoritmerne, bøder til håndhævelse af sådanne forpligtelser samt muligheden for 
menneskelig indgriben sideløbende med andre overholdelsesforanstaltninger, såsom 
overvågning, evaluering, uafhængige revisioner og specifikke stresstests, med henblik 
på at bidrage til og håndhæve overholdelsen; mener, at der bør følges en risikobaseret 
tilgang, hvor der anvendes strengere regler for algoritmer, som indebærer en potentiel 
trussel mod grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; understreger, at kernen i 
konceptet om gennemsigtighed og forklarlighed for algoritmer bør være, at de 
oplysninger, der gives til brugeren, præsenteres i en kortfattet, gennemsigtig, 
letforståelig og lettilgængelig form og leveres i et klart og enkelt sprog, navnlig hvad 
angår alle oplysninger, der specifikt er rettet mod et barn;

2. understreger, at den hurtige udvikling inden for digitale tjenester kræver en stærk og 
fremtidssikret retlig ramme til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred; 
bemærker, at direktivet om elektronisk handel stammer fra 2000, men at 
databeskyttelsesordningen er blevet væsentligt ajourført siden da; minder derfor om, at 
enhver fremtidig bestemmelse i retsakten om digitale tjenester respekterer de 
overordnede rammer for grundlæggende rettigheder og den europæiske ordning for 
beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse fuldt ud; understreger i denne 
forbindelse, at alle udbydere af digitale tjenester fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679 (GDPR) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (e-
databeskyttelse), der i øjeblikket er under revision, ytringsfriheden og forbuddet mod 
forskelsbehandling, og at de skal sikre, at deres systemer er sikre og beskyttede;

3. understreger behovet for at anvende effektiv end-to-end-kryptering af data, fordi det er 
afgørende for tilliden til og sikkerheden på internettet, og eftersom det på effektiv vis 
forhindrer uautoriseret adgang fra tredjeparter; understreger, at retsakten om digitale 
tjenester bør skabe lige vilkår ved at give juridisk klarhed med hensyn til de begreber 
og definitioner, der indgår i lovgivningen, og ved at gælde for alle relevante aktører, 
som tilbyder digitale tjenester i EU, uanset om de er etableret i eller uden for EU; 
understreger, at retsakten om digitale tjenester bør være fremtidssikret, og at den bør 
kunne finde anvendelse på de nye teknologier, som opstår, og som indvirker på det 
digitale indre marked; understreger, at retsakten om digitale tjenester bør opretholde 
retten til at benytte digitale tjenester anonymt, når tjenestens art eller den gældende 
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lovgivning ikke kræver identifikation eller autentificering af brugeren eller kunden;

4. bemærker, at den generelle og vilkårlige indsamling af personoplysninger vedrørende 
brugeres onlineaktiviteter og -interaktioner griber uforholdsmæssigt meget ind i retten 
til privatlivets fred, eftersom enkeltpersoners onlineaktiviteter gør det muligt at opnå 
dybtgående indsigt i deres personlighed og dermed åbner mulighed for manipulation; 
bekræfter, at brugere har ret til ikke at være genstand for gennemgribende tracking, 
når de anvender digitale tjenester; understreger, at offentlige myndigheder i ånden fra 
retspraksis vedrørende kommunikationsmetadata kun skal gives adgang til en brugers 
abonnent- og metadata med henblik på at efterforske mistanke om alvorlig kriminalitet 
med forudgående tilladelse fra en domstol; er imidlertid overbevist om, at udbydere af 
digitale tjenester ikke må opbevare data til retshåndhævelsesformål, medmindre en 
uafhængig kompetent offentlig myndighed har givet et direkte påbud om en målrettet 
opbevaring af en enkeltpersons data i overensstemmelse med EU-retten;

5. bemærker, at digitale tjenester unødvendigt indsamler personoplysninger i forbindelse 
med registrering hos en tjeneste, f.eks. køn, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og 
postadresse, og at dette ofte skyldes muligheden for at anvende "single log-in"; 
opfordrer Kommissionen til at oprette en offentlig tjeneste som et alternativ til private 
"single log-in"-systemer; understreger, at denne tjeneste bør udvikles på en sådan 
måde, at det ikke er teknisk muligt for log-in-udbyderen at indsamle identificerbare 
log-in-data, og at de indsamlede data holdes på et absolut minimum; opfordrer 
Kommissionen til at indføre en forpligtelse for digitale tjenester til som standard også 
altid at tilbyde mulighed for manuel log-in; henstiller til Kommissionen, at den 
endvidere som en offentlig tjeneste udvikler et aldersverifikationssystem for brugere af 
digitale tjenester, navnlig med henblik på at beskytte mindreårige; understreger, at 
begge offentlige tjenester ikke bør anvendes til at spore brugerne på tværs af 
websteder eller anvendes til kommercielle formål, bør være sikre, gennemsigtige og 
kun behandle de data, der er nødvendige for at identificere brugeren, ikke bør finde 
anvendelse på andre digitale tjenester end dem, der kræver personlig identifikation, 
autentificering eller alderskontrol, og kun bør anvendes med et legitimt formål og på 
ingen måde til at begrænse den generelle adgang til internettet; understreger, at det er 
nødvendigt at oprette et tilsvarende sikkert elektronisk online-identifikationssystem til 
de situationer, hvor der er behov for en bestemt form for officiel identifikation;

6. understreger vigtigheden af at give brugerne indflydelse med hensyn til håndhævelsen 
af deres egne grundlæggende rettigheder online; gentager, at udbydere af digitale 
tjenester skal respektere og muliggøre deres brugeres ret til dataportabilitet som 
fastlagt i EU-lovgivningen; understreger de vanskeligheder, der opstår for 
enkeltpersoner, som ønsker at håndhæve deres individuelle databeskyttelses- og 
privatlivsrettigheder over for dominerende platforme, som er aktive på mange 
markeder og har mange datterselskaber; anmoder derfor medlemsstaterne og udbydere 
af digitale tjenester om at indføre gennemsigtige, enkle, effektive, rimelige og hurtige 
klage- og erstatningsmekanismer, som giver brugerne mulighed for at gøre brug af og 
håndhæve deres rettigheder i henhold til GDPR, samt for at gøre det muligt for 
brugerne at udfordre fjernelsen af deres indhold; tilskynder udbydere af digitale 
tjenester til at oprette et enkelt kontaktpunkt for alle deres underliggende digitale 
platforme, hvor brugeranmodninger kan fremsendes til den rette modtager; bemærker 
endvidere, at brugere altid udtrykkeligt bør informeres om, hvorvidt de kommunikerer 
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med et menneske eller en maskine;

7. påpeger, at biometriske data anses for at være en særlig kategori af personoplysninger, 
for hvilke der gælder specifikke regler for behandling; bemærker, at biometriske data i 
stigende omfang kan og bliver anvendt til identifikation og autentifikation af 
enkeltpersoner, herunder på en række følsomme områder som i forbindelse med 
bankforretninger og essentielle tjenester såsom sundhedstjenester, der uanset de 
eventuelle fordele de måtte indebære, navnlig det forbedrede sikkerhedsniveau i 
sammenligning med alfanumeriske sikkerhedsforanstaltninger eller PIN-koder, når det 
er vanskeligt at være fysisk til stede for at benytte sig af essentielle tjenester, 
indebærer betydelige risici for og griber ind i retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, især hvis anvendelsen heraf sker uden datasubjektets samtykke, samt 
muliggør identitetssvig; opfordrer derfor Kommissionen til i sin retsakt om digitale 
tjenester at indarbejde en forpligtelse for udbydere af digitale tjenester til altid at lagre 
biometriske data på selve enheden, medmindre central lagring er tilladt i henhold til 
lovgivningen, og til altid at give brugere af digitale tjenester et alternativ til at anvende 
biometriske data, som er standardindstillingen i forbindelse med anvendelsen af en 
tjeneste, samt til at indføre en forpligtelse til klart at oplyse kunderne om de risici, som 
er forbundet med brugen af biometriske data; understreger, at ydelse af en digital 
tjeneste ikke må kunne afslås, som følge af at en enkeltperson ikke giver sit samtykke 
til at anvende biometriske data;

8. noterer sig den potentielle negative indvirkning af personaliseret reklame, navnlig 
mikromålrettet og adfærdsbetinget reklame, således som det udøves af formidlere af 
reklamesporing og af platforme, der afgiver realtidstilbud, og noterer sig de negative 
indvirkninger, som vurderinger af enkeltpersoner – især af mindreårige og andre 
sårbare grupper – uden disses samtykke har, idet de griber ind i enkeltpersoners 
privatliv, hvilket sætter spørgsmålstegn ved indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at personalisere reklamer, til at tilbyde produkter eller tjenesteydelser 
eller til at fastsætte priser; er bekendt med onlineplatformenes initiativ til at indføre 
beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. for gennemsigtighed, og øget brugerkontrol og -
valg som beskrevet i adfærdskodeksen om desinformation; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre strenge begrænsninger med hensyn til målrettet reklame 
baseret på indsamling af personoplysninger, først og fremmest ved at indføre et forbud 
mod adfærdsbaseret reklame på tværs af platforme, uden at dette skader små og 
mellemstore virksomheder; minder om, at e-databeskyttelsesdirektivet på nuværende 
tidspunkt kun tillader målrettet reklame på grundlag af et forudgående samtykke, og at 
dette ellers er forbudt, og opfordrer Kommissionen til at forbyde anvendelsen af 
diskriminerende praksisser i forbindelse med leveringen af tjenesteydelser eller varer:

9. bemærker, hvordan digitale tjenester samarbejder med offline-verdenen, f.eks. inden 
for transport- og hotelsektoren; bemærker, at lokale myndigheder og den offentlige 
sektor kan drage nytte af data fra visse typer af digitale tjenester til at forbedre f.eks. 
deres byplanlægning; minder om, at indsamling, anvendelse og overførsel af 
personoplysninger, også mellem den private og den offentlige sektor, er underlagt 
bestemmelserne i GDPR; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at dens forslag 
til en retsakt om digitale tjenester ikke er inkompatibelt med dette mål;

10. opfordrer til et øget samarbejde om det reguleringsmæssige tilsyn med digitale 



PE650.375v02-00 6/11 AD\1210467DA.docx

DA

tjenester og opfordrer derfor Kommissionen til at oprette et system til overvågning af 
anvendelsen af retsakten for digitale tjenester og af de digitale tjenester gennem et 
samarbejde mellem nationale og europæiske tilsynsorganer og årlige uafhængige, 
eksterne revisioner, der fokuserer på de algoritmer, som udbydere af digitale tjenester 
anvender, interne politikker og korrekt anvendelse af interne kontrolmekanismer under 
behørig hensyntagen til EU-retten og under alle omstændigheder til tjenestebrugernes 
grundlæggende rettigheder, idet der tages højde for den grundlæggende betydning af 
ikkeforskelsbehandling og af ytrings- og informationsfriheden i et åbent og 
demokratisk samfund, samt til at pålægge EU-agenturer og kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder tilsynet med gennemførelsen af retsakten om digitale tjenester;

11. bemærker med bekymring, at tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne er under pres 
på grund af de øgede arbejdsopgaver og ansvaret for at beskytte personoplysninger 
samt som følge af manglen på finansielle og menneskelige ressourcer til at gøre dette; 
opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at få store multinationale 
teknologivirksomheder til at bidrage til tilsynsmyndighedernes ressourcer;

12. bemærker, at digitale tjenester anvender avancerede algoritmer til at analysere eller 
forudsige aspekter vedrørende brugernes personlige præferencer, interesser eller 
adfærd, som anvendes til at sprede og sortere det indhold, der vises for brugerne; 
understreger, at måden, hvorpå disse algoritmer fungerer, og hvorledes de sorterer 
materiale, ikke er synligt eller forklares for brugerne, hvilket fratager dem deres 
valgmuligheder og kontrol, gør det muligt at skabe ekkokamre og fører til mistillid til 
digitale tjenester; opfordrer Kommissionen til i sit forslag om retsakten om digitale 
tjenester at forpligte digitale tjenester til at tilbyde brugerne mulighed for at se 
indholdet i en ikkesorteret rækkefølge, give mere kontrol til brugerne med den måde, 
indhold prioriteres til dem på, herunder muligheder for en prioritering uden for deres 
normale indholdsforbrugsvaner og for helt at slå enhver form for indholdshåndtering 
fra; opfordrer Kommissionen til også at indføre en diligenspligt, der drager digitale 
tjenester til ansvar for indholdshåndtering, som bør defineres i detaljerede 
sektorspecifikke retningslinjer, samt forpligter dem til at sikre gennemsigtighed i den 
måde, hvorpå digitale tjenester håndterer indhold;

13. understreger, at retsakten om digitale tjenester i overensstemmelse med princippet om 
dataminimering, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse, bør 
kræve, at der, hvis dette er teknisk muligt og ikke er underlagt restriktioner i medfør af 
særlig lovgivning, anvendes formidlere for i videst muligt omfang at muliggøre 
anonym brug af deres tjenester og betaling for disse, da anonymitet effektivt 
forhindrer uautoriseret offentliggørelse, identitetstyveri og andre former for misbrug af 
persondata indsamlet på internettet; fremhæver, at udbydere af større markedspladser 
kun i de tilfælde, hvor den eksisterende lovgivning kræver, at virksomheder skal 
oplyse deres identitet, kan være forpligtet til at kontrollere disses identitet, mens retten 
til at anvende digitale tjeneste anonymt i andre tilfælde opretholdes;

14. understreger, at der stadig er visse forskelle mellem online- og offlineverdenen, f.eks. 
med hensyn til anonymitet, fraværet af en styrende enhed, magtbalancen og den 
tekniske formåen; fremhæver, at ulovligt onlineindhold som følge af karakteren af det 
digitale økosystem nemt kan mangedobles, og at de negative virkninger heraf derfor 
kan forstærkes på meget kort tid; bemærker, at ulovligt onlineindhold kan undergrave 
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tilliden til de digitale tjenester og også kan have alvorlige og langvarige konsekvenser 
for enkeltpersoners sikkerhed og grundlæggende rettigheder; mener, at det er vigtigt at 
understrege, at det, der betragtes som ulovligt indhold offline, bør betragtes som 
ulovligt indhold online; 

15. er i denne henseende af den opfattelse, at enhver foranstaltning i retsakten om digitale 
tjenester kun bør omhandle ulovligt indhold, således som det er defineret i EU-retten 
og i de nationale retssystemer, og ikke bør omfatte juridisk vage og udefinerede termer 
såsom "skadeligt indhold", eftersom det vil udgøre en alvorlig risiko for 
grundlæggende rettigheder og ytringsfriheden at gå efter sådant indhold;

16. understreger, at ansvaret for at håndhæve loven, træffe afgørelse om lovligheden af 
onlineaktiviteter og for at pålægge udbydere af hostingtjenester at fjerne eller 
deaktivere adgangen til ulovligt indhold påhviler uafhængige kompetente offentlige 
myndigheder; understreger nødvendigheden af at sikre, at officielle afgørelser om 
fjernelse af indhold eller deaktivering af adgangen hertil, som foretages af uafhængige 
kompetente offentlige myndigheder, er korrekte, velfunderede og overholder de 
grundlæggende rettigheder; 

17. opfordrer til, at samarbejdet mellem uafhængige kompetente offentlige myndigheder 
og udbydere af hostingtjenester forbedres med henblik på at sikre en hurtig og korrekt 
informationsstrøm samt korrekt og rettidig fjernelse eller deaktivering af ulovligt 
indhold, som kompetente offentlige myndigheder har anmodet om at få foretaget, og 
med henblik på at sikre en vellykket efterforskning og retsforfølgning af potentielle 
forbrydelser;

18. gentager, at indholdsudbydere bør have adgang til domstolsprøvelse med henblik på at 
tilgodese retten til effektive retsmidler; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen 
til at vedtage regler om gennemsigtige anmeldelses- og fjernelsesmekanismer, som 
sikrer passende beskyttelse, gennemsigtige, effektive, rimelige og hurtige 
klagemekanismer samt muligheden for at anvende effektive retsmidler mod afgørelser 
vedrørende fjernelse af indhold; 

19. fremhæver i denne kontekst, at udbydere af hostingtjenester med henblik på at 
beskytte ytringsfriheden, undgå lovvalgskonflikter, undgå ubegrundet og ineffektiv 
geografisk blokering og for at tilstræbe et harmoniseret digitalt indre marked ikke bør 
forpligtes til at anvende en medlemsstats nationale begrænsninger af ytringsfriheden i 
en anden medlemsstat eller til at fjerne eller deaktivere adgang til information, som er 
lovlig i deres oprindelsesland; 

20. noterer sig derfor med bekymring den stigende fragmentering af de nationale 
lovgivninger om bekæmpelse af ulovligt indhold eller af indhold, der kan anses for at 
være skadeligt; understreger derfor nødvendigheden af at styrke samarbejdet mellem 
medlemsstaterne; understreger betydningen af en sådan dialog, navnlig for så vidt 
angår de forskellige nationale definitioner af ulovligt indhold;

21. opfordrer udbydere af digitale tjenester, der på eget initiativ fjerner angiveligt ulovligt 
indhold offline, til at gøre dette på en omhyggelig, forholdsmæssig og 
ikkediskriminerende måde og under alle omstændigheder med behørigt hensyn til 
brugernes grundlæggende rettigheder og til især at tage hensyn til ytrings- og 
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informationsfrihedens grundlæggende betydning i et åbent og demokratisk samfund 
med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er ulovligt; fremhæver i denne 
forbindelse, at onlineformidlere bør pålægges gennemsigtighedskrav med hensyn til de 
kriterier, der anvendes til at træffe beslutning om fjernelse eller deaktivering af 
adgangen til indhold, og med hensyn til den anvendte teknologi, med henblik på at 
sikre anvendelsen af de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger og for at undgå 
forskelsbehandling og unødvendig fjernelse eller deaktivering af indhold; opfordrer 
endvidere udbydere af digitale tjenester til at træffe de nødvendige foranstaltninger til 
at identificere og mærke indhold uploadet af sociale robotter;

22. bemærker i denne forbindelse, at automatiserede værktøjer i øjeblikket ikke er i stand 
til at skelne ulovligt indhold fra indhold, der er lovligt i en given kontekst, og 
understreger, at ethvert sådant redskab skal underlægges menneskeligt tilsyn og fuld 
gennemsigtighed med hensyn til design og performance; fremhæver, at en revision af 
automatiserede rapporter udført af tjenesteudbyderne, deres medarbejdere eller deres 
samarbejdspartnere ikke løser dette problem, idet privatansatte medarbejdere ikke har 
samme uafhængighed, kvalifikationer og ansvar som offentlige myndigheder; 
understreger derfor, at retsakten om digitale tjenester udtrykkeligt bør forbyde 
eventuelle forpligtelser for udbydere af hostingtjenester eller andre tekniske formidlere 
til at anvende automatiserede redskaber til moderation af indhold; anmoder om, at 
udbydere af digitale tjenester, som på eget initiativ ønsker at begrænse visse former for 
ulovligt indhold fra deres brugere, i stedet undersøger muligheden for at mærke det 
pågældende indhold frem for at fjerne det;

23. understreger, at offentlige myndigheder ikke bør pålægge udbydere af digitale 
tjenester en generel forpligtelse, hverken de jure eller de facto, herunder gennem 
forudgående foranstaltninger, til at overvåge den information, som de overfører eller 
opbevarer, eller en generel forpligtelse til aktivt at søge, moderere eller filtrere 
indhold, som indikerer en ulovlig aktivitet; er også overbevist om, at udbydere af 
digitale tjenester ikke bør være forpligtet til at forhindre upload af ulovligt indhold; 
foreslår derfor, at udbydere af digitale tjenester, hvor det er teknologisk muligt baseret 
på tilstrækkeligt velbegrundede instrukser fra uafhængige kompetente offentlige 
myndigheder og under fuld hensyntagen til indholdets specifikke kontekst, kan 
pålægges at gennemføre periodiske søgninger efter bestemte elementer af indhold, 
som en domstol allerede har erklæret ulovligt, forudsat at overvågningen af og 
søgningen efter de oplysninger, der er omfattet af et sådant forbud, er begrænset til 
oplysninger, der formidler et budskab, hvis indhold i det væsentlige er det samme, og 
som derfor adskiller sig minimalt fra det udsagn, der førte til 
ulovlighedskonstateringen, og som i overensstemmelse med Domstolens dom af 3. 
oktober 2019 i sag C-18/181 er identisk eller ækvivalent med det indhold med samme 
betydning ikke ville forpligte hostingudbyderen til at foretage en selvstændig 
vurdering;

24. opfordrer Kommissionen til at overveje at forpligte udbydere af hostingtjenester til at 
indberette ulovligt indhold, der udgør en alvorlig lovovertrædelse, til den kompetente 

1 Domstolens dom af 3. oktober 2019, sag C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek mod Facebook Ireland 
Limited, ECLI:EU:C:2019:821.
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retshåndhævende myndighed, når de får konkret kendskab til en sådan 
lovovertrædelse; opfordrer også Kommissionen, medlemsstaterne og udbydere af 
hostingtjenester til at indføre gennemsigtige anmeldelsesmekanismer for brugerne med 
henblik på at underrette de relevante myndigheder om potentielt ulovligt indhold; 
opfordrer endvidere medlemsstaterne til at forbedre adgangen til og effektiviteten af 
deres rets- og håndhævelsessystemer med hensyn til at afgøre, om onlineindhold er 
ulovligt, og med hensyn til bilæggelse af tvister vedrørende fjernelse eller deaktivering 
af indhold;

25. fremhæver, at gældende lovgivning for at bygge videre på reglerne i e-
handelsdirektivet på en konstruktiv måde og sikre retssikkerheden bør være 
forholdsmæssig og indeholde en udtømmende og eksplicit angivelse af de 
forpligtelser, der påhviler udbydere af digitale tjenester, frem for at pålægge dem en 
generel diligenspligt; understreger, at visse forpligtelser kan præciseres yderligere i 
den sektorspecifikke lovgivning; fremhæver, at reglerne for digitale udbyderes ansvar 
ikke bør afhænge af usikre begreber såsom udbydernes "aktive" eller "passive" rolle;

26. mener, at udbydere af infrastrukturtjenester, betalingsudbydere eller andre 
virksomheder, som tilbyder tjenester til udbydere af digitale tjenester, bør kunne 
holdes ansvarlige for det indhold, som en bruger uploader eller downloader på eget 
initiativ; mener, at udbydere af digitale tjenester, som har en direkte relation til en 
bruger, og som er i stand til at fjerne bestemte dele af brugerens indhold, kun bør 
holdes ansvarlig, hvis de ikke hurtigt reagerer på tilstrækkeligt begrundede instrukser 
om fjernelse fra uafhængige kompetente offentlige myndigheder, eller hvis de har 
faktisk kendskab til ulovligt indhold eller aktiviteter.
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